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АНОТАЦІЯ 

Мельник В.Г. Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансометричних 

каналів та сенсорних систем на їх основі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

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 роботі вирішується проблема задоволення потреб у виконанні традиційних і 

нових видів вимірювань шляхом застосування імітансометричних засобів з високою 

чутливістю та точністю при мінімальному впливі на об’єкт вимірювань, що можуть 

бути розроблені і впроваджені з невисокими витратами.  

Аналіз існуючих підходів до розробок вимірювальних приладів, стану, 

протиріч і тенденцій в галузі імітансометрії з урахуванням потреб в промисловості, 

в науковій сфері та медицині, фінансово-економічних реалій в Україні приводить до 

висновку про необхідність 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 одночасного забезпечення 

спрощення апаратури, високої швидкодії, точності, і дискретності вимірювань 

можливо досягти застосуванням компенсаційно-мостових кіл та комбінованих 

методів вимірювань, зокрема основаних на варіаційному тестовому калібруванні.  

Визначені чинники, що обмежують підвищення інформаційної продуктивності 

вимірювальних каналів систем з імітансними сенсорами.  

Обґрунтовано новий підхід до побудови засобів вимірювання імітансів, що 

базується на розробленій концепції їх уніфікації, відкритості архітектури, модульній 

структурі, функціональній гнучкості, який забезпечує прискорення розробок і 

серійного впровадження приладів, їх здешевлення та спрощення експлуатації і 

розширення сфер використання. В результаті узагальнюючого аналізу відомих типів 

вимірювальних кіл (4х-плечих та трансформаторних мостів і компенсаційно-
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мостових кіл з порівнянням напруг або струмів) виділено вузьку групу структур, що 

в сукупності забезпечують визначення в оптимальних умовах всіх основних 

параметрів практично будь-яких імітансів, що зустрічаються на практиці. Вперше 

показано, що принципи дії і оптимальні метрологічні властивості цих структур 

можуть бути відтворені двома конфігураціями компенсаційно-мостового кола, що 

фактично є модифікаціями 4х- плечого моста з використанням інтегрального цифро-

аналогового перетворювача та двох операційних підсилювачів, що легко 

перебудовуються одна в іншу. 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  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.   

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. Вперше запропоновано, теоретично досліджено та в 

прикладних розробках розвинуто новий різновид компенсаційно-мостових кіл з 

частковим зрівноваженням за відносним параметром імпедансу, схемотехнічно і 

технологічно простих та функціонально гнучких, з оптимізованими метрологічними 

і техніко-економічними показниками; на їх основі розроблено нові методи 

вимірювання будь-яких імітансів. 

 Виконані дослідження властивостей нових методів вимірювань і необхідної 

сукупності гнучких компенсаційно-мостових кіл, які забезпечують визначення 

параметрів двоелементних схем заміщення імітансу будь-якого характеру в 

низькоомній і високоомній частинах практично використовуваного діапазону їх 
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значень. На цій основі розроблено простий і достатньо точний для більшості 

практичних потреб уніфікований багатофункціональний вимірювальний блок. 

Вперше 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 з'являється можливість врахувати температурні 

залежності складових похибок, що може забезпечити додаткове підвищення 

точності засобів вимірювань. 

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 перетворення 

сигналів та усунення специфічних для таких каналів похибок. В роботі розвинуті 

основані на цьому нові принципи побудови багаторозрядної компенсаційно-

мостової вимірювальної системи з двоконтурним порівнянням інформативних і 

референсних сигналів. Розроблено варіант методу калібрування мостового 

вимірювального каналу тестовою варіацією елемента зрівноваження, суттю якого є 

визначення модуля та фази комплексного коефіцієнта перетворення сигналу 

нерівноваги моста і використання цих даних для взаємного узгодження дискретності 

перетворення (узгодження шкал) в контурах порівняння.  

Розроблено принципово нові високочутливі імітансометричні канали з 

використанням  багаторозрядних інтегруючих «multi-slope» АЦП. Вперше визначені 

джерела специфічної диференціальної нелінійності перетворення такого типу АЦП і 

розроблено методи її значного зменшення. Це дозволило реалізувати досить прості 

прилади для систем з сенсорами, що мають відносну похибку імітансометричного 
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каналу не гірше 0,01% при низьких рівнях тестових сигналів. 

На основі аналізу відомих принципів побудови вимірювальних каналів 

багатопараметрових інформаційно-вимірювальних систем, можливостей і 

особливостей застосування імітансометричних методів контролю розроблено 

принципи побудови уніфікованих засобів мережевих апаратно-програмних 

комплексів, що оптимізують техніко-економічні показники таких систем для 

виробників і споживачів, а також забезпечують можливість оперативного і 

інтелектуального протиаварійного керування устаткуванням на локальному рівні.  

Розвинуто теоретичні основи побудови і вперше створено на основі 

зрівноважених компенсаційно-мостових кіл змінного струму метрологічно надійні 

диференційні вимірювачі з терморезисторними, ємнісними та двохелектродними 

кондуктометричними перетворювачами для біосенсорних систем. Теоретично 

обґрунтовано та експериментально відпрацьовано нові методи та високочутливі 

засоби вимірювання енергії біохімічних реакцій шляхом реєстрації слабких 

теплових потоків від малорозмірних об'єктів з дистанційним підключенням 

сенсорів, досліджено джерела похибок і розроблено способи їх зменшення. 

Доведено, що запропоновані принципи побудови вимірювального каналу 

дозволяють звести до прийнятного мінімуму вплив на отримувані результати 

саморозігріву термосенсорів і нестабільності температури його інших елементів. 

Розроблено нові методи вимірювань малих локальних змін електропровідності 

в розчинах електролітів. З застосуванням векторних та математичних моделей 

мостових кіл з диференційними двохелектродними кондуктометричними датчиками 

вперше пояснена фізична природа і кількісно визначена залежність чутливості моста 

від значень тангенсу фазового кута первинних перетворювачів.  

Експериментально досліджено характер, значення та частотні характеристики 

параметрів еквівалентних схем заміщень планарних двохелектродних 

кондуктометричних перетворювачів з тонкоплівковими золотими та нікелевими 

електродами. Вперше визначено межи змін цих параметрів і їх співвідношень для 

пар перетворювачів диференційних датчиків в процесі їх експлуатації, 

запропоновано заходи для їх зменшення. Вперше визначено вплив параметрів 
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елементів каналу та об’єкту досліджень, параметрів сенсорів і їх неідентичності на 

функцію перетворення і на ступінь придушення синфазних завад, що пов’язані з 

неінформативними параметрами вимірювального середовища. Аналітичним і 

фізичним моделюванням сенсорів і процесу вимірювань доведено можливість 

отримати високу, стабільну чутливість приладів та інваріантність результатів 

вимірювань до дії неінформативних чинників.   

Розроблені структури та функціональні схеми електронних каналів сенсорних 

систем з відкритою архітектурою в апаратній та програмній складових, що 

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, а також від застосування тих чи інших типів сенсорів, що значно 

поліпшує організаційні, технічні і фінансові умови, скорочує час розробок нової 

техніки. Створені за результатами досліджень уніфіковані базові модулі 

імітансометричного каналу можуть застосовуватись як базовий компонент в 

багатопараметрових контрольно-вимірювальних системах з сенсорами різних типів і 

як основа спеціалізованих та багатофункціональних приладів для вимірювань 

параметрів електричного імітансу технічних виробів або природних об’єктів.  

На основі отриманих результатів  розроблені і впроваджені на підприємствах і 

в науково-дослідних організаціях експериментальні та дослідні зразки 

вимірювальних приладів і систем з сенсорами для контролю фактору втрат 

електроізоляції та паливно-мастильних матеріалів, значень температури, ваги, 

тиску, вологості, інших фізичних величин, показників якості сировини, 

технологічних матеріалів та готової продукції. Розроблено і передано в медичні 

установи для відпрацювання нових методів лікування та керованої терапії при 

важких захворюваннях експериментальні зразки систем контролю 

внутрішньочерепного та кров'яного тиску, температури окремих органів при 

хірургічних операціях.  

Розроблені та впроваджені в практичне використання кілька типів недорогих, 
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портативних біосенсорних систем з сенсорами термометричного, 

кондуктометричного, амперометричного, ємнісного, фотометричного типів для 

оперативного контролю в промисловості і медицині, при екологічному моніторингу 

і наукових дослідженнях. Для створених вимірювальних приладів і систем 

проведені експериментальні дослідження, заходи з метрологічної атестації, 

практична апробація та дослідна експлуатація. 

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

датчик, давач, сенсор, біосенсор, перетворювач, канал, прилад, система, похибка. 
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ANNOTATION 

Melnyk V.G. Development of the scientific basis and principles of the construction 

of impedance measuring channels and sensory systems on their basis. - Qualified scientific 

work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Doctor of Technical sciences in specialty 05.11.05 

«Instruments and methods of measuring of the electrical and magnetic quantity». - 

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

The researches solves the problem of satisfying the needs of performing traditional 

and new types of measurements by applying of the new impedance-metric means with 

high sensitivity and accuracy with minimal impact on the object of measurements, which 

can be developed and implemented with low cost. 

An analysis of existing approaches to the development of measuring devices, state, 

contradictions and trends in the field of impedance measuring, taking into account the 

needs of the industry, science and medicine, and Ukraine's financial and economic 

realities, leads to the conclusion that it is necessary to unificate the measuring instruments 

in this area. An important issue is the development of new measurement methods and the 

corresponding sets of measuring modules, which consist of identical elements, easily 

rebuilt into another and provide the required functions for common problems impedance 

measuring. It is shown that overcoming the contradictions of simultaneous simplification 

of equipment, high speed, precision and discreteness of measurements can be achieved by 

applying compensating bridge circuits and combinations of measurement methods, in 

particular, based ones on variation test calibration. The factors that limit the increasing of 

information productivity of the measurement channels of systems with impedance sensors 

have been determined. 

The new approach to the construction of impedance measurement instruments is 

substantiated, which is based on the developed concept of their unification, architecture 

openness, modular structure, functional flexibility, which accelerates the development and 

series introduction of devices, reduces their cost and simplifies the operation and extends 

the scope of use. As a result of the general analysis of known types of measuring circles 

(4-shoulders and transformer bridges and compensating bridge circuits with a comparison 



16 

of voltages or currents), it has been identified a narrow group of structures that collectively 

provide the determination in optimal conditions the basic parameters of practically any 

impedance that occur in practice. It has been shown for the first time that the principles of 

action and the optimal metrological properties of these structures can be reproduced by 

two configurations of the compensation-bridge circle, which in fact are modifications of 

the 4-shoulder bridge using integral digital to analog converter and of the two operational 

amplifiers that are easily rebuilt into each other. The new principle of construction of the 

bridge measuring circuit of impedance-metric channel with the location of the two 

comparison  shoulders of a bridge in the unificated base module, and of two others 

shoulder in the block of adaptation of the object of measurement, which provides 

architecture openness and simplify adaptation of the channel to the implementation of 

various measurement methods, is substantiated. The general structure of the impedance-

metric channel is developed, which is based on the method of the combined transformation 

of impedance parameters and can be realized with the use of unified basic modules. 

A new approach to the construction of multifunctional impedance-metric means 

with a wide range of application is proposed. It's substantive is the partial balancing of the 

bridge for the basic informative parameter or for the additional (relative) parameter, if it is 

dimensional or superior to the main one, and the direct transformation of the output signal 

of non-equilibrium bridge for the main parameter. For the first time, it was suggested and 

theoretically researched, and also was developed in the applied works, a new type of 

compensating bridge circles with partial equilibrium for the relative impedance parameter. 

Those circuits are simple, technological and functionally flexible, with optimized 

metrological and techno-economic indicators; on their basis developed new methods for 

measuring any impedance. 

The researches the properties of new methods of measurement and the necessary set 

of flexible compensating bridge circles are carried out, which provide determination of 

parameters of two-elemental equivalent schemes of the impedance of any kind in the parts 

low-level and high-level resistance of the practically used range of their values. On this 

basis, a simple and sufficiently precise, for most practical needs, a unified, multifunctional 

measuring block is developed. For the first time, the common error of the multifunctional 
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AC bridge is determined in the form of the sum of the components which are the 

deviations of the total systematic modular and phase errors in all possible modes and areas 

of the measurement range of its nodes, taking into account also for the phase angle or the 

angle of the control object losses. On this basis, a new method of estimation and error 

correction of instrumental errors in any point of measurement ranges is developed using a 

limited number of widely available etalons with high metrological characteristics. In this 

case, it is possible to take into account the temperature dependencies of the component 

errors, which can provide additional increase in the accuracy of the measuring instruments. 

According to the results of the analysis of information efficiency of impedance 

measuring  by means of balancing and direct conversion methods in channels with 

different types of ADCs, new ways of it's increasing in sensory systems are suggested. 

Those are fuller and more efficient energy use of informative signals; the use of the 

combinations of these measurement methods; adaptive conversion of signal and 

elimination of specific errors for such channels. The bases for these new principles of 

constructing a multi-bit compensating-bridge measuring system with two-contour 

comparison of informative and referens signals are developed in this work. The variant of 

method of calibrating of an alternating current bridge by the test variation of the 

equilibrium element developed, whose essence is to determine the module and phase of 

the transformation factor of the non-equilibrium signal of bridge of and use of these data 

for the mutual agreement of the discreteness of the conversion (harmonization of scales) in 

the contours of comparison. 

Essentially new high-sensitivity impedance-measuring channels with the use of 

multi-bit integrated multi-slope ADCs are developed. For the first time, the sources of the 

specific differential nonlinearity of the transformation of this type of ADC were 

determined and the methods of their significant reduction were developed. This allowed 

the implementation of relatively simple devices for systems with sensors that have a 

relative error impedance-metric channel no worse than 0.01% at low levels of test signals. 

On the basis of the analysis of well-known principles of construction of measuring 

channels of multi-parameter information-measuring systems, possibilities and features of 

impedance-metric measuring methods application, the new principles of construction of 
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unificated means of network hardware and software complexes were developed to 

optimize technical and economic indicators of such systems for manufacturers and 

consumers, as well as provide an opportunity for operational and intelligent emergency 

management of equipment at the local level. 

The theoretical bases of construction of the metrological reliable differential meters 

with thermistor, capacitive and two-electrode conductimetric transducers for biosensor 

systems were developed. Such biosensor instruments on the basis of equilibrium 

alternating current compensating-bridge circuits were created for the first time. The new 

methods and high-sensitivity meters for energy measurement of biochemical reactions 

have been theoretically substantiated. It put into practice by the registration of weak heat 

fluxes from small-scale objects, using remote connection of a sensor. The sources of errors 

and methods of their reduction were researched and experimentally worked through. It is 

established that the proposed principles of construction of the measuring channel allow 

reducing to acceptable level the influence of self-heating of thermo-sensors and of the 

temperature nonstabilities of other elements. 

New methods of measuring small local changes in electrical conductivity in 

solutions of electrolytes are developed. By using the vector and mathematical models of 

bridge circuits with differential two-electrode conductivity sensors, the first time is 

explained the physical nature and the quantitatively determined dependence of the bridge's 

sensitivity on the values of the faze angle tangent of the primary transducers. 

The parameters, values and frequency dependencies of the equivalent scheme for 

conductivity transducers with two thin-film gold or nickel electrodes were experimentally 

studied. For the first time, the limits of the changes of these parameters and their 

correlation for the pairs of converters of differential sensors during using are determined 

and measures are proposed for their reduction. For the first time, the influence of the 

channel elements parameters and the object of study, the influence of the differential 

sensors parameters and their non-identity on the transformation function and on the degree 

of the general mode noise suppression from the non-information parameters of the object 

of measuring, are determined. The analytical and physical modeling of the sensors and of 
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the measurement process have proven the possibility of obtaining high, stable sensitivity 

of the devices and the invariance of the results of measuring to non-informative factors. 

The  structures and functional systems of the electronic channels of sensor systems 

with open architecture in hardware and software components have been developed, that 

allow to solve a wide range of practical tasks for controlling the totality of heterogeneous 

quasi-static and dynamic parameters of control objects, to separate development , 

manufacture and certification of the unificated part of the equipment, from the 

implementation of the necessary in each particular case methods of measurement and data 

processing, as well as from the use of certain types of sensors. That gives significant 

improvement of the organizational, technical and financial conditions, shortens the time of 

development of new equipment. Based on the results of the research, the unified base 

modules of the impedance-measuring canal can be used as a basic component in multi-

parameter control systems with sensors of various types and as the basis for specialized 

and multifunctional devices for measuring of electrical impedance of the technical 

products or natural objects. 

On the basis of the obtained results, experimental samples of measuring instruments 

and sensor systems for controlling the loss factor of electrical insulation, fuel and 

lubricants, temperature, weight, pressure, humidity, other physical quantities, indicators of 

quality of raw materials, process materials and of finished products were developed and 

implemented at enterprises and in research organizations. The experimental systems for 

intracranial and blood pressure control and of individual body organs temperature in 

surgical operations were developed and transferred to medical institutions for the 

development of new treatment methods and therapy under control in severe diseases.   

Several types of inexpensive, portable, biosensor systems of the calorimetric, 

conductimetric, ampermetric, capacitive, photometric types for operational control in 

industry and medicine, for environmental monitoring and scientific research have been 

designed and implemented for the practical use. The experimental research of instruments, 

metrological certification, practical testing and experimental exploitation performed. 

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

sensor, biosensor, converter, channel, device, system, error. 
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СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 
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КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ І МОНІТОРИНГУ В НЕЙРОХІРУРГІЇ 

ТА КАРДІОХІРУРГІЇ 
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ДОДАТОК Є УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАЗОВИЙ АПАРАТНО - 

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС З ВІДКРИТОЮ АРХІТЕКТУРОЮ ДЛЯ 
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ДОДАТОК З КОНДУКТОМЕТРИЧНА БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА  472 

ДОДАТОК К БАЗОВІ ІМПЕДАНСОМЕТРИЧНІ АПАРАТНО – 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ІВС – інформаційно-вимірювальна система 

ІВК - інформаційно-вимірювальний комплекс 

КВС – контрольно-вимірювальна система 

РСЗДУ – розподілена система збирання даних і управління  

БВКМ – базовий вимірювально-керуючий модуль 

УБМ – уніфікований базовий модуль 

ПП, ВП – первинний перетворювач, вторинний перетворювач 

ПСО  – пристрій сполучення з об’єктом 

КМВК – компенсаційно-мостове вимірювальне коло 

ЦАП, АЦП – цифро-аналоговий перетворювач, аналого-цифровий 

перетворювач  

МП – масштабний перетворювач 

ДН, ПН – дільник напруги, повторювач напруги 

СП – схема порівняння 

СД – синхронний детектор (фазочутливий випрямляч) 

ДР – детектор рівноваги 

ОП  – операційний підсилювач 

ПСН  – перетворювач струм-напруга 

ПС – підсилювач сигналу нерівноваги 

ІФ  – інтерфейс 

Г – генератор 

Д – датчик 

К – комутатор 

МПК – мікропроцесорний контролер  

ПК – персональний комп’ютер 

ККД – коефіцієнт корисної дії 

М– магістраль 
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ВСТУП 

 

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 (ІВС, КВС). Уже кілька 

десятиліть тому відзначалася загальна проблема приладобудування, яка полягає в 

тому, що ускладнення дослідницьких і виробничих завдань при одночасному 

підвищенні вимог до точності і швидкодії, розширенні динамічного діапазону 

вимірювань, призводить до ускладнення структури приладів, зростання їх вартості, 

зниження надійності. У зв'язку з цим виникає питання про оптимізацію структури 

вимірювальних пристроїв для виконання конкретної вимірювальної задачі [1, 

розд.1]. Особливо це стосується імітансометричної апаратури, привабливої і часто 

безальтернативної завдяки високій точності, широті функціональних можливостей, 

але досить складної і різноманітної за структурою в залежності від призначення.  

В роботі вирішується комплексна проблема створення наукової бази для 

розробки більш 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 високою розрядністю вимірювань при 

низьких рівнях тестових сигналів. 

Для правильного вибору технічно оптимальних і економічно ефективних 

шляхів задоволення інформаційних потреб сучасних технологій важливо 

враховувати обставини, що загострюють вказану проблему в нинішніх умовах.  

Перше - це те, що в багатьох випадках вже недостатньо простого збільшення 

числа каналів контролю параметрів, які традиційно вимірюються, і поліпшення їх 

характеристик з використанням усталених методів отримання інформації про об'єкт 

вимірювання. Розвиток нових технологій в дослідженнях, у виробничій сфері та 

інфраструктурі пов'язаний з постійною появою якісно нових завдань, що не можуть 
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бути розв'язані за допомогою наявних засобів або принципово, або з економічних 

причин.  

Друга обставина, яка частково випливає з першої, - необхідність істотного 

здешевлення апаратно-програмних комплексів контрольно-вимірювальних засобів і, 

особливо, їх розробки. В умовах сучасного виробництва це викликано значним 

поширенням і швидким оновленням автоматизованих технологій, їх застосуванням 

не тільки на великих підприємствах, але і в динамічному дрібному виробництві, 

сільському господарстві, медицині та інших областях, де відсутні можливості 

фінансування тривалих і дорогих розробок. Причому, в умовах значного зростання 

загального обсягу виробництва розміри партій окремих видів продукції можуть бути 

невеликими.  

Третя важлива обставина - необхідність інтеграції все більш широкого кола 

засобів вимірювань із засобами комунікацій, обчислювальної техніки і управління. 

Іншими словами, сучасний засіб контролю, навіть порівняно простий, часто 

використовується в якості термінала складної вимірювально-інформаційної та 

керуючої системи, що виконує також і інтелектуальні функції. 

Неважко бачити, що перераховані фактори вимагають від розробника 

задоволення досить суперечливих вимог, що неможливо здійснити при раніше 

застосовуваних підходах до розробки і виробництва апаратури. Одним із шляхів 

вирішення протиріччя між необхідністю поліпшення функціональних можливостей 

засобів вимірювань і обмеженістю ресурсів для розширення номенклатури останніх 

є створення багаторежимних (універсальних) приладів. Однак універсалізація, 

виправдана при розробці лабораторного обладнання, неприйнятна щодо засобів 

технологічних вимірювань, тому що це призводить до істотного подорожчання 

апаратури, в якій потім використовують лише обмежену частину вимірювальних 

можливостей.  

Проблема протиріччя між необхідністю одночасного розширення 

функціональності і спрощення вимірювальної апаратури включає важливу складову 

необхідності підвищення кількості інформації, що отримується з об’єкта 

вимірювання за одиницю часу (інформаційної продуктивності) та її якості 
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(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 вимірювальних 

сигналів створюють вимірювальні канали. Отримувана кількість та якість 

інформації на виході каналу значною мірою залежать від рівня завад та 

ефективності вилучення інформації, що потенційно присутня в первинних сигналах 

за час вимірювання. При більшості вимірювань інформативність вхідних сигналів 

використовується не повністю (інформаційний коефіцієнт корисної дії, К.К.Д.) може 

бути знано менше 1), що пов’язано з недосконалістю існуючих каналів, зокрема 

неповним використанням енергії носіїв первинної інформації та їх інформативних 

параметрів, недостатньою швидкодією вимірювальних перетворювачів, 

нелінійністю та нестабільністю функції перетворення, впливом неінформативних 

чинників, внутрішніх і зовнішніх завад, "вузькими місцями" в трактах передачі, 

обробки і збирання даних. Для вимірювальних каналів сенсорних систем ці питання 

особливо актуальні в зв’язку з вимогами підвищення чутливості та швидкодії і 

одночасно спрощення, зменшення габаритів, енергоспоживання та ціни апаратури. 

Ефективним шляхом розширення функцій, підвищення чутливості, точності і 

вибірковості ІВС та КВС, їх продуктивності в підсумку, є застосування 

вимірювальних каналів з імітансними сенсорами (ємнісними, індуктивними, 

резистивними, кондуктометричними, тощо), які за своїми метрологічними 

можливостями значно перевершують засоби з сенсорами, що працюють на 

постійному струмі. В той же час, процеси вимірювання параметрів імітансу в 

багатьох випадках є досить складними, що робить актуальним проведення 

досліджень з комплексного підвищення ефективності засобів вимірювань саме в 

цьому напрямку. Ця частина роботи включає розробку нових методів вимірювань як 

електричних, так і неелектричних величин різної фізичної природи та структур і 

принципів функціонування засобів для їх реалізації.  

ІВС та КВС, що використовуються в складних виробничих комплексах, 

зокрема в енергетиці, як правило є багатоканальними і багатопараметровими. 

Визначення технологічних або діагностичних параметрів об’єктів контролю по 
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кожному з каналів може відбуватися різними методами з використанням сенсорів, 

що основані на різних фізичних принципах. Застосування імітансних сенсорів 

значно розширює перелік методів і засобів вимірювань, що можуть застосовуватись, 

і принципово дозволяє оптимізувати якісно і кількісно потоки отримуваної 

інформації з прив’язкою даних до єдиної часової шкали. В той же час, визначення 

фізичних величин різної природи, що змінюються з різною динамікою в широкому 

діапазоні отримуваних інформативних сигналів, потребує нових підходів до 

побудови вимірювальних каналів. Необхідна оптимізація їх структури для уніфікації 

периферійних модулів мережевої системи, досягнення їх функціональної гнучкості, 

прийнятних метрологічних характеристик, а також забезпечення автономної 

реалізації різноманітних і, часом, достатньо складних алгоритмів вимірювання та 

первинної обробки даних. Ці питання потребують також досліджень побудови ІВС 

(КВС) в цілому. 

Прикладна націленість досліджень визначається актуальністю практичного 

впровадження недорогих, серійноздатних і при цьому метрологічно досконалих 

імітансометричних приладів та інформаційно-вимірювальних систем в галузях 

технічної і медичної діагностики та моніторингу, зокрема в галузі інформаційних 

біотехнологій. Їх реалізація здійснювалась у вигляді розробок вимірювальних 

засобів загального призначення та електронних каналів біосенсорних систем з 

кондуктометричними, терморезисторними, ємнісними та іншими типами первинних 

перетворювачів, що мають конкурентоспроможне співвідношення ціна/якість для 

широкого кола їх практичних застосувань.   

Вирішення поставленої науково-технічної проблеми дозволить швидко, з 

невеликими витратами створювати і виробляти нові засоби вимірювань для 

наукоємних завдань в умовах необхідності подолання протирічь одночасного 

поліпшення функціональних, метрологічних та техніко-економічних характеристик. 

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:    
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«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 мікро-домішок, 

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 – 2011рр.,  

№ 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; 

«Високопродуктивні завадостійкі засоби створення, передачі та цифрової 
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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 Постановою 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 

18.02.2013 № 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 
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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 01.09.1997 р.; 

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"), 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.  
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2. Розробити загальну концепцію побудови функціонально повних і гнучких 

уніфікованих імітансометричних каналів для ІВС та КВС, обґрунтувати принципи 

уніфікації блока перетворення параметрів імітансу та структури 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 біосенсоних 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 ІВС 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 

величин. 

Предмет дослідження. Розширення функціональних можливостей, 
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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 (4
х
-плечих та 

трансформаторних мостів, компенсаційно-мостових кіл, в яких використовується 

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

уніфікованого базового модуля, а плечей порівняння 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 

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 коменсаційно-мостових кіл метрологічно надійні диференційні 

вимірювачі з терморезисторними, ємнісними та двохелектродними 
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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 місцевих 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 

вимірювачі тангенсу кута втрат електроізоляції при її виробництві з похибкою на 

рівні 0,0001; на цих принципах реалізовані уніфіковані, технологічні, дешеві 
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двоконтурні вимірювальні канали з інтегральним ЦАП і високочутливим 

інтегруючим multi-slope AЦП з відносною дискретністю перетворення на рівні 1 

ppm, в яких застосуванням метода адаптивного усунення похибок від диференційної 

нелінійності досягнута можливість забезпечення нелінійності функції перетворення 

на рівні 0,001% і відносної похибки 0,01%.  

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 ІВС з широкими функціями, точністю 0,1% і вище  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 
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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-дорожний інститут (акт 

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 в.о. «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); 
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- 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). 

Документи, що підтверджують впровадження наведені і Додатку Б. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, що 

виносяться на захист, отримані автором особисто на основі самостійних досліджень, 

узагальнень та висновків з колективно отриманих результатів. В дисертації не 
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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 2016р. 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 обгрунтування 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, 2003 р.); 36th 

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

USA; 13th International Conference, Nurnberg, Germany, 22-24 May, 2007; «Electronics 
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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, 1994 р.; конференція-звіт з комплексної 

програми фундаментальних досліджень НАН України «Дослідження у галузі 

сенсорних систем та технологій», Київ, 2005 р.   

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ 

РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ІМІТАНСОМЕТРІЇ 

 

1.1 Базові положення та методи, тенденції та протиріччя розвитку 

вимірювань параметрів імітансу 

 

Як відомо, електричні кола електротехнічного і радіоелектронного 

устаткування та їх елементи, якими є різноманітні електротехнічні вироби, 

електронні компоненти, а також чутливі елементи імітансних датчиків – первинних 

вимірювальних перетворювачів (ПП), характеризуються еквівалентною 

електричною схемою заміщення, що складається з активних опорів і реактивних 

елементів – ємностей та індуктивностей. На практиці обмежуються двоелементною 

схемою заміщення, що складається з активного опору, який з’єднаний послідовно 

або паралельно з ємністю або індуктивністю. Один з цих елементів моделює 

основний, а другий додатковий параметри імітансу такого об’єкту. У випадку 

датчика це відповідно інформативний параметр ПП, який функціонально пов’язаний 

з вимірюваною фізичною величиною, а другий, як правило, є неінформативним. При 

визначенні параметрів комплексних опорів обидва ці параметри є інформативними: 

один як основний, а другий як допоміжний. Для визначення параметрів імітансу 

елементів електричних кіл або інформативних параметрів ПП можуть 

застосовуватися вимірювальні перетворювачі (ВП) мостового або інших типів, які 

працюють з сигналами змінного струму і забезпечують роздільний відлік та 

нормування активного або (та) реактивного параметру датчика. Функції ВП також 

полягають в забезпеченні необхідної точності і чутливості приладів за рахунок 

зменшення похибок від впливу паразитних параметрів з’єднувальних кабелів між 

об’єктом вимірювання (ПП) і ВП, контактних потенціалів, зміщень нуля та інших 

неінформативних факторів впливу. Найкращі метрологічні показники 

вимірювального каналу можна отримати, якщо функція перетворення досліджуваної 

фізичної величини є лінійною, або наближеною до такої. Це досягається 
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оптимальним вибором типу датчика та певної конфігурації ВП.  

Методи визначення параметрів комплексного опору, зокрема мостовий метод, 

які відомі ще з 19-го сторіччя, отримали швидкий розвиток після ІІ світової війни. 

Теоретичні основи побудови засобів їх реалізації були закладені в роботах відомих 

зарубіжних і вітчизняних вчених: Calvert R. A., Clark H. A., Cutkosky R. D., Hague B., 

Kibble P.B., А.Д. Нестеренка, К.Б. Карандєєва, Ф.Б. Гриневича, А.І. Новіка, М.М. 

Сурду, С.Л. Епштейна, В.Ю. Кнеллера, А.М. Мелік-Шахназарова, Л.І. Волгина, 

М.А. Гаврилюка, Є.П. Соголовського, серед яких [2 – 20]. Фундаментальним та 

прикладним питанням побудови і практичного використання імітансометричних 

приладів присвячені також праці З.Я. Монастирського, Є.В. Походило, і багатьох 

інших спеціалістів в галузі електричних вимірювань, зокрема [21 – 30]. Основними 

методами перетворення пасивних електричних параметрів імітансних сенсорів та 

інших елементів електричних кіл в параметри активних електричних величин є 

мостовий метод і метод прямого перетворення імітанс – напруга, що здійснюється за 

допомогою операційних підсилювачів. Другий з них інколи відносять до 

автокомпенсаційних [20, 29]. Мостові методи мають важливі переваги при 

вирішенні складних вимірювальних завдань, де необхідно забезпечити високу 

точність вимірювань, дистанційність підключення ПП, завадостійкість та 

інваріантність до впливу неінформативних параметрів об'єкту дослідження та 

довкілля [24, 31 – 32,]. На їх основі легко реалізувати високочутливі диференційні 

вимірювання. Методи прямого перетворення простіші в реалізації, тому  прилади, 

які  на них базуються, більш технологічні і дешевші.  

Перспективним напрямком розробок імітансометричних сенсорних систем 

може бути застосування у їх каналах компенсаційно-мостових вимірювальних кіл 

(КМВК) [10, 12, 20, 22, 28, 29], що в багатьох випадках дозволяє поєднати переваги 

обох вказаних вище методів. Додатковим аргументом за використання такого типу 

ВП є їх гнучкість в отриманні необхідної функції перетворення інформативних 

параметрів будь-якого характеру в широкому діапазоні значень.  

В роботах [13, 14, 32, 33] аналізуються електричні і математичні моделі всіх 

можливих різновидів імітансів, якими можуть бути представлені чутливі елементи 
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датчиків, і визначені необхідні математичні вирази для коефіцієнтів передачі гілок 

КМВК (КХ для гілки, в яку включено датчик, та К0 для гілки порівняння), що 

дозволяють отримати необхідний характер функції перетворення. По виразам 

співвідношення КХ/К0 можуть бути синтезовані всі працездатні схеми КМВК для 

будь-яких схем заміщення ПП. Для подальшої оптимізації структури КМВК під 

конкретні практичні завдання застосовуються такі критерії, як можливість 

використання найбільш конструктивно-зручних і точних зразкових мір, отримання 

високого рівня чутливості при її мінімальних варіаціях, забезпечення необхідної 

селективності до неінформативних параметрів об’єктів контролю та елементів 

вимірювальної схеми, зменшення частотних похибок та ін. В процесі оптимізації 

виконуються еквівалентні перетворення співвідношення КХ/К0 з наступним аналізом 

його розкладання на складові, які відповідають коефіцієнтам передачі 

функціональних перетворювачів, що можуть реалізувати потрібну структуру 

вимірювального кола. Для синтезу багатофункціональних КМВК може 

використовуватись метод перетворення співвідношення КХ/К0, який дозволяє 

визначити оптимальний порядок комутацій функціональних перетворювачів в схемі 

КМВК для отримання всіх його необхідних конфігурацій при найкращих 

метрологічних характеристиках.  

При вимірюваннях електричного опору на постійному струмі вирішується 

лише завдання нормування масштабу перетворення (наприклад, з використанням 

закону Ома). При вимірюваннях комплексного опору на змінному струмі крім цього 

необхідно ще забезпечити роздільний відлік двох взаємно-квадратурних параметрів: 

активного та реактивного. Це здійснюється роздільним зрівноваженням в мостах 

змінного струму екстремальними або фазовими методами [8, 9, 10, 15], або 

використанням фазочутливих детекторів в приладах прямого перетворення. В обох 

випадках точність вимірювань визначальним чином залежить як від точності 

масштабування відліків вимірюваних параметрів, так і від їх взаємної незалежності, 

що визначається точністю міри фазового зсуву, яка обов’язково присутня в 

імітансометричних пристроях. Такі міри створюються фазообертачами з 

високоякісними конденсаторами та резисторами (що досить складно) або 
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цифровими генераторами – формувачами тестових сигналів і зв’язаних з ними 

опорних напруг фазочутливих детекторів.  

В ході раніше виконаних досліджень була показана перспективність та 

обгрунтовані методи розрахунків параметрів цифрових генераторів 

квазисинусоїдальної напруги для використання в якості джерел живлення КМВК 

[34, 35]. Це дозволяє значно спростити ВП і одночасно підвищити метрологічні 

характеристики приладів, забезпечити можливість їх мініатюризації та підвищити 

серійнопридатність. На цій основі можуть бути створені широкосмугові КМВК, в 

яких відсутні реактивні зразкові міри і фазообертаючі вузли, забезпечується стійка 

робота каналів без самозбудження в будь – яких умовах [36, 37]. 

В багаторежимних і багатодіапазонних приладах постає проблема зростання 

складності калібровки та необхідності використання для цього значної кількості 

високоточного обладнання, що значно збільшує вартість апаратури. Для її 

подолання може бути застосовано визначення методами варіаційного калібрування 

складових загальної систематичної похибки вимірювального каналу, пов’язаних з 

похибками окремих функціональних перетворювачів, та автоматизоване урахування 

цих складових похибки при обробці результатів вимірювань [38 – 41]. Такі методи 

дуже ефективні для підвищення точності прецизійної апаратури, але занадто складні 

для використання в приладах широкого застосування.  

При вимірюванні параметрів об’єктів зі складною схемою заміщення (зокрема, 

кондуктометричних датчиків) стає актуальною проблема підвищення точності та 

швидкодії процесу зрівноваження КМВК. В ряді випадків виникає проблема зв’язку 

контурів регулювання, що може суттєво уповільнити цей процес та внести додаткові 

похибки. Для подолання таких труднощів для чотирьохплечих мостів змінного 

струму застосовувались методи координованого зрівноваження з використанням 

фазочутливих детекторів рівноваги [15], а також алгоритми безмодуляційного 

координованого зрівноваження за екстремальним методом, що нейтралізують вплив 

зв’язку контурів регулювання і зменшують кількість необхідних регулювань [33, 

42]. Такі рішення можуть бути досить ефективними, але вони значно ускладнюють 

конструкцію та алгоритми функціонування приладів.  
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Розглянемо сучасні тенденції та шляхи розвитку електровимірювальних 

засобів. Вище вказувалось, що при вирішенні завдань інформатизації в науково-

виробничій сфері та в інфраструктурних галузях шляхом універсалізації приладів 

виникають проблеми техніко-економічного і виробничого характеру.  

Інший шлях, який полягає у створенні гнучких уніфікованих комплексів 

засобів вимірювань, намітився в кінці 80-х років і пов'язаний з широким 

розповсюдженням персональних комп'ютерів. Даний шлях в 90-х роках набув 

значного поширення в технологічно розвинених країнах. Такі фірми, як Advantech, 

Greyhill, Wago, Analog Devices і ін. розробили комплекси уніфікованих апаратних і 

програмних засобів для організації мережевих систем вимірювання, збору і 

реєстрації даних [43 - 51]. Важливими ланками таких комплексів є спеціалізовані 

вимірювальні модулі, які встановлюються в комп'ютер або пов'язані з ним через 

стандартний інтерфейс. Їх структура і характеристики визначають функціональні і 

метрологічні можливості вимірювальної системи в цілому. Номенклатура 

спеціалізованих вимірювальних модулів згаданих фірм сягає десятків видів [48 - 51], 

і дозволяє задовольнити потреби більшості рутинних промислових вимірювань, 

перш за все температури, ваги, зусиль, тиску, електричних струмів і напруг.  

У той же час, істотними недоліками широко поширених уніфікованих 

контрольно-вимірювальних модулів є недостатність метрологічних і 

функціональних можливостей. З пасивних електричних величин вимірюється лише 

опір на постійному струмі. Це обмежує їх застосування в таких областях як технічна 

діагностика, контроль якості виробів і матеріалів, наукове приладобудування, 

екологія, медицина та інших, де необхідні більш складні види вимірювань. Зокрема, 

це стосується і такого новітнього напряму, як біосенсорні системи. 

Слід зазначити, що в приладобудуванні має зберігатися рівновага між 

універсалізацією і спеціалізацією контрольно-вимірювальних засобів. Будь-яке 

розширення функціональних можливостей (універсалізація) дозволяє скоротити 

необхідну номенклатуру виробів і витрати на розробку, проте, як правило, погіршує 

метрологічні характеристики, призводить до подорожчання приладів і їх 

експлуатації. Вузькоспеціалізовані прилади простіші і дешевші як для виробника, 
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так і для споживача, але при цьому для задоволення кожної нової потреби 

виробнику необхідно виконувати нову розробку, а споживачеві - збільшувати 

номенклатуру використовуваних засобів вимірювань. Згадана рівновага між 

спеціалізацією і універсалізацією означає оптимальність співвідношень техніко-

економічних характеристик приладів, що випускаються, з урахуванням попиту і 

обсягів виробництва за всією номенклатурою засобів вимірювань, наявних на ринку. 

Очевидно, що вона має динамічний характер, залежить від змін в структурі і 

поточному стані економіки, розвитку технологій, від соціальних і навіть 

психологічних чинників. Досягти і підтримувати таку оптимальність, особливо для 

досить складних імітансометричних приладів, на практиці дуже важко, проте її 

порушення призводить до втрати конкурентоспроможності для виробників 

апаратури, а для її споживачів - до зниження ефективності виробництва.  

Аналіз існуючого стану, протиріч і тенденцій в галузі імітансометрії з 

урахуванням потреб в промисловості, в науковій сфері та медицині, фінансово-

економічних реалій в Україні приводить до висновку про необхідність розробки 

принципів уніфікації вимірювальних засобів в цій галузі. Основними завданнями 

таких розробок має бути спрощення, суттєве покращення технологічності і техніко-

економічних характеристик, розширення функціональних можливостей 

імітансометричної апаратури без зниження метрологічних параметрів, а також 

створення умов для  її застосування при вирішенні принципово нових завдань. 

 

1.2 Області застосування імітансометричних каналів та їх особливості 

 

В сфері застосування імітансометричних каналів можуть бути виділені дві 

великі області: вимірювання параметрів комплексних опорів електричних кіл та їх 

компонентів, різноманітних штучних або природних об’єктів та перетворення 

вихідних інформативних параметрів сенсорів імітансного типу. Перша з них 

відрізняється різноманітністю характеру імітансів з кількома інформативними 

параметрами, практичний діапазон значень яких охоплює до 15 порядків, їх схем 

заміщень, широким діапазоном частот тестових сигналів. В цій області застосування 
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актуально, перш за все, вирішення питань багатофункціональності створюваних 

засобів. Для другої області типове вимірювання одного параметру імітансу у 

відносно вузькому діапазоні, але як правило, вимагається дуже висока 

розрізнювальна здатність і значна дистанційність підключення сенсорів, захист від 

впливу завад, часто обмежується час вимірювання. В багатьох випадках кілька 

таких каналів входять до складу багатопараметрових ІВС з різними типами сенсорів, 

які контролюють комплекс різних фізичних величин при різній динаміці їх змін. 

Друга область застосувань потребує функціональної гнучкості каналів разом з їх 

функціональною сумісністю в системі, простоти і уніфікованості конструкції, 

узгодження структури і алгоритму роботи каналу з принципами побудови і 

функціонування ІВС в цілому.  

 

1.2.1 Основні принципи побудови багатофункціональних засобів 

вимірювань параметрів імітансів 

 

В залежності від призначення, в імітансометричних засобах використовуються 

різні методи вимірювання необхідних параметрів: активного опору або провідності, 

ємності або індуктивності, тангенсу фазового кута або кута втрат та ін. Для 

вирішення конкретних завдань синтезуються відповідні структури вимірювального 

кола з тією чи іншою функцією перетворення. Як правило, для отримання значень 

одного і того ж параметра можливе застосування декількох методів вимірювань і 

структур вимірювальних кіл, що їх реалізують, кожна з яких має свої переваги при 

вирішенні певного класу задач. Методи синтезу вимірювальних схем для вирішення 

тих чи інших завдань розглядаються в роботах [14, 22, 32, 33, 52]. Практичний 

досвід багатьох розробок імітансометричної апаратури показує, що ці методи і 

відповідні структури приладів можуть значно відрізнятися для різних вимірюваних 

параметрів і діапазонів їх значень. З цим пов’язано багато проблем при здійсненні 

перебудови вимірювальних кіл в багатофункціональних пристроях.  

При виконанні даних досліджень ми виходимо з перспективності мостових 

методів вимірювань з використанням компенсаційно-мостових вимірювальних кіл, 
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які легко реалізуються на сучасній мікроелектронній елементній базі. Вони 

забезпечують високу точність, широкі діапазони вимірювання і використовуваних 

частот тестових сигналів, гнучкість структури для реалізації необхідних 

функціональних можливостей, технологічність у виробництві і невисоку вартість. 

Серед вимірювальних кіл такого типу виділяються схеми порівняння струмів і 

схеми порівняння напруг [9, 13, 14, 16, 53]. У першому випадку до об'єкта 

вимірювання (комплексна провідність) і до зразкових мір (активна провідність, 

реактивна провідність або їх комбінація) прикладаються тестові сигнали, 

сформовані від одного джерела напруги (генератора), співвідношення між якими по 

амплітуді і фазі може точно регулюватися. Струми, викликані цими сигналами в 

об'єкті і мірі, взаємно віднімаються на виході мостового кола. Регулюваннями 

амплітудних і фазових співвідношень зазначених тестових сигналів, які 

виробляються елементами врівноваження моста, здійснюється його балансування. 

Значення цих співвідношень при рівновазі моста визначають співвідношення між 

вимірюваними параметрами об'єкту і відповідними параметрами зразкових мір. 

Отримують такі співвідношення безпосередньо з цифрових кодів сигналів 

управління зрівноважуючими елементами. [9, 13]. У другому випадку до об'єкта і до 

міри підключаються джерела струму. Напруги на об'єкті та на мірі, викликані 

протіканням цих струмів, взаємно віднімаються. Регулюванням амплітудних і 

фазових співвідношень зазначених тестових струмів мостове коло врівноважується. 

Як і в першому випадку, співвідношення між вимірюваними параметрами об'єкта і 

однорідними з ними параметрами зразкових мір визначаються кодами управління 

відповідними параметрами тестових сигналів на об'єкті вимірювання і мірі при 

рівновазі моста. Вибір одного із зазначених методів вимірювання визначається 

можливостями точного завдання параметрів тестових сигналів – струмів в об'єкті 

вимірювання і мірі або напруг на них. У свою чергу, ці можливості визначаються 

співвідношеннями вихідних опорів джерел тестових сигналів і вхідних опорів 

пристроїв порівняння струмів чи напруг з параметрами імітансу об'єкта і міри [13].  

При вимірюваннях параметрів імітансу за допомогою компенсаційно-мостових 

кіл, як і при використанні засобів на базі інших методів, порівнюють струми 
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(напруги), що формуються в (на) об’єкті дослідження та в (на) зразковій мірі з 

напругою генератора живлення моста. В спеціалізованих приладах вектор сигналу 

від об’єкта розташовується в одному з октантів правої половини комплексної 

площини  Im; Re, який визначається характером реактивності цього об’єкта та 

співвідношенням активної та реактивної складових його імпедансу Z (для його 

послідовної схеми заміщення), або адмітансу Y (для паралельної схеми заміщення). 

Таким чином, в залежності від схеми заміщення об’єкта, можливо 8 варіантів 

конфігурації (режимів роботи) компенсаційно-мостових вимірювальних кіл з тою чи 

іншою функцією перетворення. Розмір робочого сектора в октанті визначається 

модулем імпедансу об’єкта Z (для його послідовної схеми заміщення), або адмітансу 

Y (для паралельної схеми заміщення), а дискретність шкал по осях ImZ(Y) та 

ReZ(Y) визначається необхідною дискретністю результатів вимірювань. Для 

можливості порівняння сигналів з об’єкта та зразкової міри необхідно розмістити їх 

вектори в одному октанті і забезпечити співрозмірність модулів, що здійснюється 

фазообертаючими та масштабуючими перетворювачами моста. Особливістю 

багатофункціональних приладів є здатність їх вимірювальних кіл працювати в 

кількох вказаних вище режимах та в широкому діапазоні значень модулів іммітансів 

об’єктів. Прилади широкого призначення, здатні визначати всі параметри імітансів 

будь-якого характеру називають універсальними мостами змінного струму, [13, 14, 

54 – 57], RLC-метрами, аналізаторами імпедансу [58 – 68].   

Забезпечення співрозмірності модулів векторів сигналів, отриманих з об’єкта та 

зразкової міри, називають вибором піддіапазону вимірювань. Зазвичай піддіапазони 

мають декадну структуру. Існує багато способів розширення діапазонів 

вимірювання за рахунок зменшення вихідного опору джерел напруги або його 

збільшення в джерелах струму, а також за рахунок урахування похибок, викликаних 

неідеальністю цих вузлів [23, 69, 70]. Однак їх застосування для схем порівняння 

струмів в низькоомній області і для схем порівняння напруг в високоомній області 

пов'язано з застосуванням нетехнологічних трансформаторних схем, складних 

прецизійних пристроїв компенсації впливу різних паразитних параметрів елементів 

вимірювального кола або з виконанням додаткових вимірювань [6, 71 – 78]. Це 
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виправдано лише для дорогих високоточних (як правило, спеціалізованих) приладів 

і зовсім неприйнятно для сенсорних систем.  

Для зменшення таких проблем при побудові універсальних приладів широкого 

призначення застосовують поєднання схем порівняння напруг (на низькоомних 

піддіапазонах вимірювання) і схем порівняння струмів (на високоомних 

піддіапазонах) [13, 14, 16, 79]. Таке рішення доцільно також і тому, що більшість 

реальних об'єктів з малими значеннями імпедансів фізично більш точно описуються 

послідовною схемою заміщення з двома опорами – активним і реактивним, а 

більшість високоімпедансних об'єктів – паралельною схемою заміщення з активною 

та реактивною провідностями. Застосування для кожної з цих груп об'єктів 

найбільш адекватних вимірювальних схем сприяє зменшенню деяких похибок і 

спрощення обробки результатів вимірювань.  

З урахуванням викладених обставин, одним з важливих питань даної роботи є 

розробка нових методів вимірювань та відповідної сукупності вимірювальних кіл, 

які легко перебудовуються одна в іншу і забезпечують повноту необхідних функцій 

для поширених завдань імітансометрії, зокрема для перетворення сигналів сенсорів. 

Вони мають бути енергоекономічними, технологічно простими, придатними до 

уніфікації. Основна похибка та інші метрологічні характеристики повинні 

відповідати існуючим вимогам до універсальних вимірювачів параметрів імітансу 

загальнопромислового застосування.      

 

1.2.2 Засоби моніторингу, діагностики та автоматичного керування для 

складних технологічних об’єктів (проблематика багатопараметрових 

вимірювань) 

 

Комплексна автоматизація технологічних процесів пов'язана зі збиранням та 

аналізом значень великої сукупності їх різнорідних інформативних параметрів, з 

виділенням з цієї сукупності необхідної інформації про стан об'єкту контроля та 

перебігу процесів у ньому, а також з формуванням та передачею на виконавчі 

пристрої об'єкту зворотної інформації – необхідних команд керування. Суттю 
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процедури збирання інформативних даних є мультиплексне (вибіркове або 

почергове) підключення джерел інформації (сенсорів) до центрального комп'ютера 

контрольно-вимірювальної системи (КВС). Обробка  даних вимірювань та передача 

сформованих команд керування здійснюється центральним комп’ютером за 

допомогою спеціального програмного забезпечення. При цьому на практиці часто 

виникають завдання, для вирішення яких у принципі існують методи і технічні 

засоби. Однак пристосування їх до об'єкту контролю та доробка окремих  

характеристик пов'язані з такими витратами часу і матеріальних коштів, що роблять 

успішне вирішення цього завдання нереальним. Перш за все це стосується завдань 

технічної та медичної діагностики, моніторингу стану технічних і природних 

об'єктів, де використовуються нестандартні рішення та необхідні особливі 

метрологічні характеристики апаратури. Створення багатопараметрових 

вимірювальних систем [80] – саме той випадок, коли дана проблема набуває 

найбільш складного, комплексного характеру. Зокрема її загострює ще й те, що 

різноманітний характер та широкі діапазони значень фізичних величин, що 

вимірюються, неминуче тягнуть за собою не тільки різницю в застосовуваних 

датчиках, але і різницю в методах та алгоритмах вимірювальних процесів, в 

побудові вторинних перетворювачів. Успішне вирішення різноманітних завдань 

комплексної автоматизації можливе шляхом створення багатопараметрових КВС, на 

базі уніфікованих інтелектуальних (smart) засобів, що отримало стрімкий розвиток у 

другій половині 90
х 

років минулого сторіччя. На той період провідні на світовому 

ринку фірми, що працюють в галузі засобів автоматизації технологічних процесів 

(АСУ ТП), розробили і налагодили масовий випуск уніфікованих апаратних та 

програмних компонентів для побудови систем збирання даних і управління 

(SCADA-Systems) [43 – 48, 81 – 84]. На їх основі став можливим новий підхід до 

впровадження інформаційних технологій в промисловості, на об'єктах 

інфраструктури, в міському господарстві, який використано в багатьох розробках 

[85 – 89] і який активно застосовується до цього часу. Цей підхід базується на 

принципах мережевої структури та ієрархічності архітектури КВС, її відкритості і 

здатності до нарощування, на розподілі процедур обробки даних між рівнями 
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системи, їх конвеєризації та розпаралелювання, на застосуванні інтелектуальних 

сенсорів, мікросистемних технологій [90], а також інших принципах, що викладені в 

численних роботах, зокрема [91 – 101].   

Однак необхідно відмітити, що весь попередній період дослідження та 

розробки фірм – виробників уніфікованих серійних компонентів КВС 

концентрувалися головним чином на підвищенні потужності засобів обчислення, 

швидкодії цифрових інтерфейсів, удосконаленні програмного забезпечення та 

апаратних модулів збирання даних для промислових АСУ ТП [50 – 52].  В той же 

час, потреби створення і практичного застосування нових технологій в біомедичних 

галузях, в екологічному контролі, потреби підвищення надійності та безпеки в 

енергетиці, в військових та в авіакосмічних системах вимагають розвитку 

високочутливих, завадостійких, вибіркових і точних засобів первинного отримання 

та попередньої обробки інформації в режимі реального часу з можливостями 

застосування широкого кола нових, інтелектуальних методів вимірювання, а також 

шляхів інтеграції таких засобів в багатоканальні КВС. Численні і дуже важливі 

питання, пов'язані з розвитком архітектури та складових частин КВС нового 

покоління розглядаються в роботах [94 – 96, 99, 102 – 104]. Нижче розглянемо 

специфічні питання, які виникають при побудові багатопараметрових КВС з 

вимірювальними каналами, що працюють з імітансними сенсорами. 

 

1.2.3 Проблеми функціональної сумісності об'єктів дослідження і каналів 

багатопараметрових імітансометричних КВС 

 

Забезпечення функціональної, зокрема електромагнітної, сумісності об'єкта з 

вимірювальною системою потребує урахування деяких аспектів. По - перше, 

важлива оптимальність застосовуваного типу датчика і методу знімання 

вимірювальної інформації для завдань і умов вимірювань. Досягається це 

правильним вибором використовуваного фізичного ефекту перетворення і 

конструкції датчика, його вибірковістю до неінформативних факторів, що діють на 

об'єкті, температурною і часовою стабільністю, захистом від електричних завад.  
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Широкий огляд розповсюджених вимірювальних завдань і оптимальних 

способів їх вирішення за допомогою різних типів датчиків подано в [101, 105, 106, 

91 – 93]. В [107 – 109] розглядаються нові види вимірювань, що виникли і 

розвиваються останнім часом, та прилади для їх реалізації з інтелектуальними 

функціями (біосенсори, інтелектуальні сенсори). 

По-друге, вимірювальні кола датчиків і вторинних перетворювачів різних 

типів відрізняються чутливістю до тих або інших видів завад. Високоомні датчики 

не чутливі до магнітної складової завади, а захист від електростатичних завад 

досягається екрануванням  кіл їх підключення. В умовах дуже сильних електричних 

полів доцільне застосування низькоомних датчиків. Ефективними є гальванічна та 

ємнісна розв’язка сенсорів і вхідних кіл від подальшої частини вимірювального 

каналу, що забезпечує їх еквіпотенціальність з об’єктом контролю. Великий вплив 

на завадостійкість вихідного кола датчика має характер тестового сигналу. При 

багатьох видах завад доцільна робота на синусоїдальному змінному струмі, де легше 

забезпечити вибірковість до інформативного сигналу. В усіх випадках мінімізація 

геометричних розмірів лінії зв’язку між сенсором і вторинним перетворювачем, а 

також оптимальний вибір виду і частоти електричного інформативного сигналу є 

головними факторами забезпечення електромагнітної сумісності КВС та  об'єкта.  

По - третє, необхідно узгодження методів і засобів виміру з параметрами, що 

вимірюються, і процесами в об'єкті. Що стосується датчиків, то їх динамічні 

параметри повинні відповідати швидкості зміни вимірюваного параметра і вимогам 

до динамічної похибки виміру. Дана вимога накладає істотні обмеження при виборі 

типу і конструкції датчика. У багатьох випадках виникає необхідність розроблення 

спеціальних нестандартних датчиків. За методом виміру, – можуть 

використовуватися пряме перетворення або метод зрівноважування. Перше 

доцільно застосовувати при визначенні таких параметрів, як тиск, температура, 

число оборотів, частота та ін., що не носять комплексного характеру і при відносно 

невисоких точностях – похибка не менше 0,2% величини інформативного сигналу. 

Як приклад зауважимо, що похибка виміру температури при цьому буде не менше 

(0,5 - 1) С в діапазоні від 0С до 200С. Швидкодія вимірювального каналу при 
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прямому перетворенні інформативних параметрів виявляється високою при низький 

вартості апаратури і простоті програмного забезпечення. Вимірювальні канали 

врівноваженого типу мають перевагу в двох випадках: якщо величина, що 

вимірюється, подається відносно невеликим приростом інформативного параметра 

датчика при необхідності досить високої точності виміру (наприклад, при 

використанні в якості датчиків температури термометрів опору); якщо величина, що 

вимірюється, подається комплексним сигналом, у якому інформативна величина 

(або хоча б одна з кількох інформативних величин) повинна вимірюватися з 

високою точністю (0,1% від абсолютної величини сигналу і вище). Такими вимірами 

є визначення tg електроізоляції, активного опору обмоток електроустановок і ін. В 

аспекті, що розглядається, суттєвим є вибір способу аналого-цифрового 

перетворення інформативного параметра. За цією ознакою можна виділити 

вимірювальні канали  з АЦП, що інтегрують, канали з АЦП розгортуючого типу, 

канали із  зрівноважуванням, що стежить. 

Канали з АЦП, що інтегрують, мають найкращі техніко-економічні показники 

в системах з прямим перетворенням параметрів, що повільно змінюються, при 

середніх точностях вимірювання (з відносними похибками приблизно 0,1%). Для 

виміру величин, що швидко змінюються, (вібрації, пульсації) можуть 

використовуватися АЦП розгортуючого типу. Канали із зрівноваженням мають 

потенційно найбільш високу точність, особливо при вимірюванні комплексних 

величин. Що стосується поширеної думки про їхню високу складність і низьку 

швидкодію, то вона далеко не завжди виправдана. 

У випадку багатоканальної КВС алгоритми виміру в окремих каналах можуть 

також мати особливості, обумовлені величиною інформаційного потоку в них. Так, 

дані вимірів із каналів ,,повільних" величин (температура, рівень рідини і т. ін.) 

можуть бути безпосередньо введені в центральний комп'ютер системою збору даних 

без значних динамічних похибок. У той же час потік даних у каналах виміру 

параметрів вібрацій або інших швидких процесів із складною формою 

інформативного сигналу часто перевищує пропускну здатність системного 

інтерфейсу. У цих випадках алгоритм перетворення інформації у вимірювальному 
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каналі повинен забезпечувати попередню обробку потоку даних, що дозволяє 

передавати через інтерфейс попередньо підготовлену, «ущільнену» інформацію. 

Наприклад, можуть бути визначені середня амплітуда і частота пульсацій або інші 

інтегральні величини, що повільно змінюються. 

Крім питань сумісності вимірювальних каналів із широким класом об'єктів 

контролю, необхідно забезпечити достатній ступінь уніфікації апаратури і 

програмного забезпечення цих каналів і системи в цілому. З викладеного вище 

випливає, що ця задача в принципі є суперечливою. 

Аналіз літературних джерел, матеріалів відомих розробок показує, що 

перспективним шляхом розв'язання даної проблеми є розробка базових програмно - 

апаратних комплексів, орієнтованих на вирішення широких класів завдань [88, 89, 

94 – 99]. Такі комплекси будуються за модульним принципом і комплектуються 

уніфікованими додатками, які складаються з апаратних вузлів та програмних 

модулів, що забезпечують як внутрішню електромагнітну сумісність частин КВС, 

так і її зовнішню функціональну сумісність з об'єктами контролю для широкого кола 

практичних завдань. Від них вимагається відкритість архітектури як в апаратній, так 

і в програмній частині, щоб користувач мав можливість підключення додаткових 

апаратних і програмних засобів: стандартних чи власного виробництва [96 – 98].  

Проблема функціональної і електромагнітної сумісності об’єктів та засобів 

вимірювань має ще одну важливу складову, пов’язану з їх взаємними впливами, що 

можуть суттєво змінювати отримувані дані. Вони проявляються як зміна умов 

протікання досліджуваних процесів в об’єкті під дією процесів вимірювань, або як 

активні чи пасивні завади, що створюються об’єктом і викликають похибки. Багато з 

таких питань тісно пов’язано з завданнями вимірювань і вирішуються в конкретних 

цільових розробках, рішення інших має бути загальним. Із останніх, перш за все це 

зменшення габаритів сенсорів та енергетичного впливу тестових сигналів на 

сенсори і об’єкти вимірювань.  Наприклад, дослідження електричних параметрів 

біологічних тканин, кондуктометричні вимірювання концентрації розчинів 

проводяться при напругах на рівні 10 мВ [109]; вимірювання параметрів нелінійних 

об’єктів (напівпровідників, індуктивностей з осердям), параметрів електронних 
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SMD – компонентів (особливо безпосередньо в схемі), температур RTD-сенсорами 

проводяться при напругах не більш кількох десятих вольта. При цьому необхідна 

відносна розрізнювальна здатність вимірювань досягає 10
-5

 – 10
-6

 при швидкодії 1 – 

10 відліків в секунду в умовах дії завад.  

 Такі обставини добавляють в загальну проблему, що вирішується в роботі: 

вирішення протиріччя між необхідністю одночасного розширення функцій, 

спрощення і уніфікації вимірювальної апаратури, ще одну важливу складову – 

необхідність підвищення кількості інформації, що отримується з об’єкта в одиницю 

часу і її достовірності при мінімальному впливі на об’єкт. 

   

1.3 Проблеми інформаційної продуктивності імітансометричних каналів 

 

1.3.1 Зв’язок інформаційної продуктивності з характеристиками каналу 

 

Метрологічну досконалість засобів вимірювання традиційно оцінюють такими 

характеристиками як функціональні можливості, діапазон вимірювань, точність, 

роздільна здатність, швидкодія. Всі вони самі по собі є важливим. У тій же час 

реалії практичного застосування створюваних приладів вимагають збалансованості 

їх техніко-економічних показників, що тісно пов'язано з їх продуктивністю [101, 

111]. Кількісна оцінка цієї продуктивності (далі «інформаційної продуктивності» 

[112]) базується на відомій формулі К. Шеннона для пропускної здатності каналу 

зв'язку: C
К

P
C F log(1 ),

P
   де FК - смуга пропускання каналу, РС  і  РП - потужності 

відповідно сигналу і завади [113 - 117]. На відміну від каналу зв'язку, на вхід якого 

надходить сигнал – носій інформації з відомими параметрами, засіб вимірювання 

сам є джерелом такого сигналу, тому його доцільно характеризувати інформаційною 

продуктивністю. Для вимірювальних систем поряд з поняттям «інформаційна 

продуктивність» також застосовується введений А.М. Колмогоровим [115] термін 

«швидкість створення інформації». 

В [112, с.14] вказується, що «інформаційна продуктивність пов'язана з 
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поняттям швидкодії, хоча останнім значно менш точно визначено і вживається для 

позначення вельми різнорідних величин. Зокрема, під швидкодією зазвичай 

розуміють кількість оброблюваних або вироблених слів в секунду, не згадуючи при 

цьому про кількість розрядів в цих словах, тобто, про кількість інформації в 

кожному з них». Тут треба зазначити, що розрядність вироблених слів (результату 

вимірювань) сама по собі також недостатньо характеризує інформаційну 

продуктивність, навіть в поєднанні з швидкодією, оскільки ще мають значення 

диференційна нелінійність вимірювального каналу і можливий динамічний діапазон 

змін результату (його апріорна невизначеність). У зв'язку з цим високоточний, 

багаторозрядний прилад для визначення значень параметрів, що мало змінюються 

(наприклад, зразкових мір), може мати меншу інформаційну продуктивність, ніж 

менш точний прилад, який контролює параметри, що змінюються в широкому 

діапазоні значень. 

Та частина вимірювального каналу, в якій відбувається обробка сигналу, що 

несе інформацію, характеризується «пропускною спроможністю» [110 – 113, 115, 

117]. До цієї частини каналу може бути застосовано також поняття «інформаційно-

енергетичного К.К.Д», яким є відношення корисної енергії сигналу за час 

вимірювання Ptкор, потрібної для отримання N градацій його значень, до повної 

енергії Pt, що відбирається від джерела сигналу на вході каналу: іе = Ptкор/Pt = 

4WшN
2
/Pt, де Wш – енергія шуму [93]. Зв'язок енергії сигналу з кількістю інформації 

у ньому базується на негентропійному принципі Брілюена [118]. 

Вимірювання фізичних величин часто відбувається при слабких сигналах на 

фоні порівнянних за рівнем завад. Це має місце в технічній діагностиці, при 

наукових дослідженнях, зокрема в біомедичних галузях. Використання при 

розробках засобів вимірювань таких характеристик, як інформаційна 

продуктивність та інформаційно-енергетичний К.К.Д., дозволяє оптимізувати 

основні метрологічні характеристики приладів з урахуванням завдань і умов їх 

використання, уникнути надлишкової складності.  

Технічними завданнями на виконання будь-якого виду вимірювань завжди 

встановлюються (крім інших) такі характеристики засобу вимірювання, як рівень 
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вимірювального (тестового) сигналу, чутливість (або розрізнювальна здатність) і час 

вимірювання (час реакції) – тобто час від зміни вимірюваної величини до одержання 

нового результату з нормованою похибкою. Зв'язки між цими характеристиками 

вимірювального каналу і його пропускною спроможністю, що визначають 

інформаційну продуктивність засобу вимірювання, виражаються співвідношеннями, 

відомими з основ інформаційно-вимірювальної техніки та радіотехніки [110 – 113, 

115, 117]. Об'єм сигналу Vc і ємність каналу Vк (обсяг інформації, яку можна 

передати через канал) визначаються виразами [116, 117]: 

 

HcTcFcVc  ,           Vк =  Fк· Tк · Hк;        де: Hc log ,C

Π

P

P
         (1.1) 

 

В цих виразах РС та РП – потужності сигналу та завади, НС – перевищення 

сигналу над завадою, НК - динамічний діапазон каналу, FС  і FК – відповідно смуга 

частот сигналу і смуга пропускання каналу, ТС і ТК – відповідно тривалість сигналу 

й час роботи каналу. Найвища ефективність вимірювання досягається при 

узгодженості VC  і VK  по однорідних параметрах у виразах (1.1). 

Кількість N дискретних вимірюваних значень величини Х з діапазоном зміни 

max min dX X Χ   при розрізнювальній здатності засобу вимірювання ΔХ 

визначаються виразом [113]: d1
X

N
X

 


. При рівновірогідному розподілі X у 

діапазоні Xd імовірність кожного з відліків дорівнює p, а кількість одержуваної при 

вимірюванні інформації дорівнює I, які при відсутності завад визначаються 

виразами: ,
1

N
p  = logI p . Звідси: 

1
log

1 d

I
X

ΔX

 



. Якщо похибка вимірювання не 

перевищує половини кроку дискретності (завади відсутні): 
1

I log(1 ),
2

 


 де: ε - 

відносна похибка від дискретності. При наявності завад число значень сигналу N, 

що розрізнюється, визначається виразом: 



P

P
N C1 . З урахуванням, того, що за час 

спостереження сигналу Т проходить 2FСТ його дискретних значень: 
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2 log 1 C
C

Π

P
I F T

P

 
  

 
біт. Для малих значень РС/РП: log(1 ),C

C
Π

P
I F T

P
   звідки:   

log 1,443 ,C C
C C

Π Π

P P
I F T e F T

P P
   де: FС – смуга частот сигналу.  

Кількість інформації С, що вимірювальний канал здатний передати за 

одиницю часу, визначається [113, 114] як: 
T

I
C ),1log(




P

P
Fk C біт/сек. Для малих 

співвідношень 
P

PC  величина С визначається виразом: .



P

P
FC C

C  

Порівнюючи вирази для кількості І отриманої інформації через дискретність 

вимірювання і об'єм сигналу за час спостереження Т, можна одержати зв'язок між 

основними параметрами вимірювального каналу і сигналу (при малих 

співвідношеннях сигналу і завад):  

 

                  
1

log(1 )
2




log(1 ).C
C

Π

P
F T

P
                             (1.2) 

 

Для вимірювальних систем FC в (1.2) – це половина необхідної кількості відліків в 

секунду при дослідженнях процесів зі спектром частот, обмеженим FC.  

Зазначені вище характеристики вимірювального каналу і вимірюваного 

сигналу завжди перебувають у складному взаємозв'язку. Для кожного виду 

вимірювань (або навіть для кожного конкретного його практичного застосування) є 

певне ранжирування пріоритетів їхнього вибору для збільшення інформаційної 

продуктивності як за рахунок підвищення дискретності вимірювань у часі, так і за 

рахунок підвищення їх розрізнювальної здатності. Нагадаємо, що час спостереження 

сигналу T (як правило, він є тільки частиною часу вимірювання) залежить від 

необхідної точності одержання результату, і тому він також пов'язаний з часом, 

необхідним для завершення перехідних процесів після зміни сигналу. З іншого боку, 

смуга пропускання каналу FК повинна відповідати смузі частот сигналу FС. Якщо 

вимірювання здійснюються при низьких рівнях сигналів - обмежене значення 

величини РС. При цих умовах для збільшення розрізнювальної здатності і точності 
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каналу (зменшення ΔХ і ε) потрібне збільшення часу вимірювання. При необхідності 

збільшити частоту відліків при вимірюванні для розширення смуги частот 

вимірюваних сигналів необхідно збільшувати смугу пропускання каналу (FК), що 

приводить до зростання рівня завад і, отже, до зменшення розрізнювальної здатності 

вимірювального засобу.  

При вимірюваннях статичних параметрів (з малими FС) ці протиріччя не 

настільки істотні, оскільки є досить широкі можливості зміни смуги пропускання 

каналу. Наприклад, можна збільшити час вимірювання, застосувавши усереднення 

результатів. При цьому смуга пропускання каналу може зменшуватися аж до FС. 

Однак при визначенні швидкозмінних величин, що характерно в технологічному 

контролі або в біомедичних дослідженнях, такі можливості обмежені, тому що 

вимагають поєднання високої швидкодії і високої розрізнювальної здатності каналу.  

Підвищити інформаційну продуктивність вимірювального каналу при низький 

потужності сигналу можливо за рахунок зменшення потужності завад. Однак ці 

можливості досить обмежені умовами вимірювань, наявною елементною базою для 

реалізації приладів і, нарешті, припустимою складністю і вартістю апаратури. Тому 

дуже важливо ефективно використовувати енергію інформативного сигналу. 

Сигнали, що надійшли на вхід вимірювального каналу, піддаються обробці – 

тобто різним перетворенням. Серед них можна виділити: просторово-часову 

селекцію (наприклад, у багатоканальних системах), нормалізацію за рівнем 

(посилення), частотно-фазову обробку, аналого-цифрове перетворення і цифрову 

обробку, а також порівняння зі взірцевими (еталонними) сигналами, які одержують 

за допомогою взірцевих мір. Для виконання цих операцій існує багато способів і 

засобів їхньої реалізації. Так, добре відомі і широко використовуються способи 

оптимального узгодження аналогових ланок вимірювального каналу для 

поліпшення співвідношення сигнал/завада.  

У той же час, питання частотно-фазової та аналого-цифрової обробки 

інформативних сигналів, порівняння їх зі взірцевими сигналами (включаючи 

корекцію похибок) вирішуються часто розрізнено, без урахування особливостей 

методів застосовуваних перетворень. У результаті цього значна частина енергії 
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сигналу, що він може надати за час вимірювання, для одержання інформації не 

використовується і інформаційний К.К.Д каналу знижується. Для його підвищення 

необхідне удосконалення і оптимізація розподілу між блоками каналу процедур 

обробки сигналів і отриманих даних. Проблеми забезпечення необхідної 

інформаційної продуктивності вимірювальних каналів особливо актуальні для 

багатоканальних систем визначення і контролю комплексів фізичних величин різної 

природи [92, 119].  

 

1.3.2 Особливості підходів до удосконалення імітансометричних каналів  

 

Розглянемо деякі можливості підвищення ефективності перетворень 

вимірювальних сигналів стосовно до засобів визначення параметрів електричного 

імітансу (вимірювачів RLC). При цьому відзначимо, що отримані результати можна 

буде використовувати і при розробці вимірювачів активних електричних величин, 

оскільки технічні рішення багатьох блоків і, відповідно, проблеми, що виникають, є 

спільними для обох класів приладів. 

Для побудови вимірювачів RLC застосовуються різні методи перетворення 

інформативних параметрів у кінцевий результат – цифровий код, відповідно і 

реалізація цих методів провадиться за допомогою різних структурних схем. 

Найчастіше використовуються прилади, засновані на методах порівняння. У таких 

приладах провадиться порівняння двох однорідних пасивних електричних величин 

(досліджуваної та еталонної) і цифрове кодування результатів цього порівняння. 

Методи вимірювань і структури вимірювальних засобів порівняння [110, 120] при 

їхній класифікації можна поділити за використанням одночасного або різночасного 

(періодичного) порівняння вимірюваної та еталонної величин [1, 121]. 

Методи одночасного порівняння реалізуються за допомогою мостових кіл та 

компараторів постійного чи змінного струму з елементами урівноважування, які 

масштабують порівнювані активні величини (струми або напруги) для досягнення 

балансу [9, 13 – 16]. У таких приладах потужність інформативного сигналу постійно 

порівнюється з потужністю еталонного сигналу і тому використовується в 
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максимальному ступені. Вони містять багаторозрядні високоточні регульовані 

елементи, інші прецизійні вузли і є досить складними. 

У приладах з різночасним порівнянням інформативний і фіксований 

еталонний сигнали по черзі перетворюються тим самим вимірювальним каналом в 

однорідні фізичні величини або цифрові коди, які потім порівнюються за величиною 

[1, 121]. Результат цього порівняння представляється в цифровій формі і є 

результатом вимірювання. Такі прилади істотно простіше, тому що містять менше 

прецизійних і стабільних елементів. Однак неважко бачити, що в них енергія 

інформативного сигналу перетвориться не постійно, не більше ніж на протязі 50% 

від ТС за час вимірювання, а часто і набагато менше. Це порушує узгодженість 

виразів (1.1). При статичних вимірюваннях такий недолік може бути 

скомпенсований збільшенням часу накопичення інформативного сигналу, 

наприклад, більш тривалим інтегруванням (усередненням) в аналоговій або в 

цифровій формі. Для вимірювань величин, що швидко змінюються, такий шлях 

неприйнятний через обмеження за часом вимірювання. Використання іншого шляху 

– збільшення НС в (1.1) за рахунок потужності сигналу, також не завжди можливо.  

Інше важливе питання, пов'язане з ефективністю перетворення 

інформативного сигналу, полягає у виборі методу аналого-цифрового перетворення 

і типу такого перетворювача. При використанні методу одночасного порівняння і 

мостових вимірювальних схем, аналого-цифровим перетворювачем є саме мостове 

коло із системою його автоматичного зрівноважування. Результатом перетворення є 

сигнали (коди) управління елементами зрівноваження. При змінах інформативного 

сигналу потрібно повторне (часткове) доурівноваження моста. Для скорочення 

витрат часу на таке доурівноваження застосовуються гнучкі алгоритми 

порозрядного регулювання елементів мостового кола [9, 15, 16, 122 – 125], які 

дозволяють адаптувати динаміку процесу вимірювання до динаміки інформативної 

величини й досягти швидкодії приладів, близького до максимально можливого при 

заданій чутливості. Прикладом може бути швидкодіючий прецизійний мікрометр з 

ємнісним датчиком, що описаний в [126]. На жаль, незважаючи на технічну 

ефективність приладів даного типу, їхнє широке застосування обмежене через 
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складність і високу вартість. Тому далі розглянемо особливості застосування в 

імітансометричних приладах АЦП, які випускаються в інтегральному виконанні. 

Відзначимо, що інтегральні АЦП можуть застосовуватися як у приладах 

одночасного порівняння – як вимірювачі величини сигналу нерівноваги моста, так і 

в приладах різночасного порівняння – як перетворювачі, що кодують.  

Для подолання протиріч забезпечення одночасно високої швидкодії, точності, 

і дискретності вимірювань розроблені, в тому числі за участю автора [127], 

вимірювачі імітансу комбінованого типу – з частковим зрівноважуванням 

вимірюваної величини за допомогою мостового кола і прямим перетворенням 

залишкового сигналу нерівноваги в каналі різночасного порівняння [14, 128 – 132]. 

Їх теоретичною базою є варіаційні методи підвищення точності вимірювання 

імітансу, що в узагальненому вигляді представлені в [23], а інструментальною 

основою – застосування мостів змінного струму з трактом обробки сигналу 

нерівноваги з АЦП та двома синхронними детекторами з квадратурними опорними 

сигналами, що формуються генератором тестового сигналу.  

 На рис. 1.1 представлена узагальнююча блок-схема імітансометричного 

каналу, придатного для реалізації всіх вказаних методів. У складі схеми: генератор 

кодів тестового і опорного сигналів ГКТОС, джерело опорної напруги Uref; 

цифроаналоговий перетворювач ЦАПТ, що формує синусоїдальний тестовий сигнал 

UТ; вимірювальне коло ВК компенсаційно-мостового типу, в якому вимірювана 

величина ZХ і еталонна величина ZО перетворюються на струми або напруги, що 

порівнюються схемою порівняння СП; блок селекції та підготовки сигналу БСП з 

нормуючим підсилювачем, частотний та фазовий селектори; аналого-цифровий 

перетворювач АЦП; блок цифрової обробки БЦО; формувач ЦАПО опорного 

сигналу для фазового селектора. Для створення напруги живлення моста на ЦАПТ 

подається напруга Uref і цифровий код fВ(t), що синусоїдально змінюється з 

потрібною частотою. На цифро-аналоговий перетворювач ЦАП0 подається код 

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

випадку це меандр. Робота схеми в мостовому режимі відбувається в такий спосіб.  
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Рисунок 1.1. Узагальнююча блок-схема імітансометричного каналу 

 

Тестовий синусоїдальний сигнал подається на входи двох гілок мостового 

кола, де перетворюється у їх вихідні струми або напруги, функціонально пов’язані 

(пропорційно або обернено-пропорційно) з імпедансами об'єкту вимірювань ZX і 

зразкової міри ZО відповідно, а також з коефіцієнтами К1 і К2, що регулюються 

цифровими сигналами Ny1 та Ny2. Варіанти побудови мостових кіл та методи їх 

синтезу для конкретних практичних завдань детально розглядаються в [14, 32, 33]. 

Схожі методи для перетворювачів імпеданс-напруга розглядаються в [16, 22, 133, 

134].  Схемою порівняння СП формується сигнал нерівноваги моста у вигляді 

напруги, пропорційної до різниці вихідних сигналів його гілок. В блоці БСП цей 

сигнал нормується по амплітуді (приводиться у відповідність із динамічним 

діапазоном каналу НК) підсилювачем і проходить частотну фільтрацію, при якій 

узгоджується смуга пропускання каналу FК зі смугою частот інформативного 

сигналу FС, що має бути забезпечена. Далі, з сигналу нерівноваги моста виділяється 

параметр, що використовується для зрівноваження моста. В залежності від методу 

зрівноваження, що використовується, це може бути амплітуда (при екстремальному 

методі), або одна з двох його квадратурних складових: синфазна чи квадратурна до 

UТ. В першому випадку для цього використовується амплітудний, а в другому - 

синхронний детектор, який здійснює фазову селекцію за допомогою опорного 

сигналу від ЦАПО з відповідною фазою. Методи вимірювальних перетворень 

сигналів змінного струму, що можуть використовуватись в імітансометричних 

каналах, розглянуті в [9]. Викладення фундаментальних принципів побудови 
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мостових кіл і методів зрівноваження подано в роботах [9, 10, 13 – 15, 32, 135 – 137].   

У загальному випадку зрівноваження вимірювального кола при вимірюваннях 

на змінному струмі виконується низькодискретним регулюванням співвідношення 

К1 та К2 (для встановлення необхідного діапазону можливих значень Zx) і його 

високодискретним регулюванням. Останнє здійснюється, як правило, за допомогою 

двох зрівноважуючих елементів і, як мінімум, двох зразкових мір (активного та 

реактивного опорів). В цьому випадку К1 і К2 мають комплексний характер, а один 

з сигналів управління Ny складається з двох кодів - NуR і NуХ, що регулюються 

блоком БЦО незалежно. В процесі зрівноваження аналоговий сигнал нерівноваги 

перетворюється в цифровий код за допомогою АЦП. Блок цифрової обробки БЦО 

врівноважує міст за тим чи іншим алгоритмом, аналізуючи зміни параметрів 

сигналу нерівноваги. Після часткового зрівноважування моста NуR і NуХ 

характеризують урівноважені частини складових вимірюваного комплексного 

опору, а складові залишкового сигналу представляють неврівноважені частини Rх і 

XХ. При застосуванні комбінованого метода вимірювання остаточний результат 

NВИХ отримують складанням рівноважних кодів управління зрівноважуючих 

елементів ВК з кодами перетворення в АЦП відповідних складових остаточного 

сигналу нерівноваги [14, 40, 127 – 130].  

Повернемося до особливостей застосування різних типів АЦП в 

імітансометричних каналах. Якщо відносні зміни досліджуваної величини невеликі 

за час вимірювання, то в пристроях з одночасним порівнянням основна частина 

результату NВИХ  визначається великою незмінною частиною коду урівноважування 

Nун, а приріст - зміненої при доурівноваженні моста частиною цього коду Nуд. У 

пристроях комбінованого типу додаткова частина результату визначається вихідним 

кодом АЦП. Це означає, що в загальній кількості інформації, що міститься в NВИХ і 

обумовлена виразом 
1

log(1 ),
2

I  


 більша частина незмінна, а менша частина 

визначається виразом log(1 ),C
C

Π

P
I = F T

P
 . Кількість розрізнюваних значень сигналу в 

Nуд може бути на порядки менше, ніж в Nун. У цьому випадку обсяг інформації VК, 

перетвореної в частині каналу від СП до АЦП, що визначається виразом (1.1), може 
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бути істотно зменшений за рахунок HС при збереженні швидкодії і точності. Також 

можна підвищити швидкодію пристрою, зменшивши час вимірювання (ТС і ТК) і 

зберігши HС.  

У каналах з різночасним порівнянням часто застосовуються АЦП з 

розгортуючим зрівноважуванням, у яких циклічно виконується перетворення всієї 

величини вимірюваного параметра (як змінної, так і незмінної частини). Значна 

частина часу роботи каналу і, відповідно, енергії сигналу з інформацією, що 

міститься в ній, при цьому витрачається неефективно – на повторне визначення 

незмінної частини коду NВИХ. Такий режим роботи каналу обов'язковий лише у 

випадках, коли динамічний діапазон сигналів між суміжними відліками є 

порівняним з НК в (1.1), що на практиці буває рідко.  

Параметр FК у схемі на рис. 1.1 визначається смугою пропускання ЧС, що, у 

свою чергу, визначається часом встановлення з необхідною точністю сигналу на 

виході ЧС після його інформативної зміни, а також часом його накопичення для 

поліпшення співвідношення РС/РП. Вибором FК можна оптимізувати співвідношення 

РС/РП при заданій похибці вимірювань відповідно до виразу (1.2). Таким чином, 

параметри FК, FС, ТС, РС/РП і ε можуть бути узгоджені в аналоговій частині каналу, 

що закінчується на вході АЦП. Аналого-цифрове перетворення отриманого сигналу 

провадиться після завершення його частотно-фазової селекції і фіксації значення. Це 

займає додатковий час роботи каналу ТАЦП після закінчення часу використання 

сигналу ТС, тому: ТК = ТС  + ТАЦП. 

Аналого-цифрове перетворення полягає в порівнянні зафіксованого 

вимірюваного сигналу з регульованим квантованим взірцевим сигналом (у схемі на 

рис. 1.1 його отримують із Uref) за допомогою компаратора. Точність цього 

перетворення залежить від лінійності формування квантованого взірцевого сигналу 

та розрізнювальної здатності процесу порівняння. Остання визначає випадкову 

адитивну похибку вимірювального засобу і залежить від рівня завад у компараторі. 

У свою чергу, відносний рівень завад тим вище, чим ширше смуга пропускання 

компаратора і чим менше крок квантування АЦП. Тому, для одержання 

багаторозрядного відліку NВИХ при вимірюванні сигналів з малими рівнями 



51 

доводиться витрачати значний час, застосовуючи АЦП із малою швидкодією і 

високою чутливістю, а також усереднення декількох результатів перетворення в 

БЦО. Таким чином, час роботи каналу Тк в приладах різночасного порівняння може 

значно перевищувати оптимальний час вимірювання, обумовлений виразом (1.2).  

Найбільш просте рішення для підвищення інформаційної продуктивності 

вимірювальних каналів з різночасним порівнянням полягає в збільшенні посилення 

сигналу в аналоговій частині каналу. Це поліпшує співвідношення сигнал/внутрішня 

завада в АЦП і дозволяє скоротити Тацп. Однак збільшення посилення знижує 

точність цієї частини каналу, а виграш у швидкодії виявляється незначним через 

втрати часу на повторне перетворення незмінної частини інформації. 

Значно підвищити розрядність вимірювань на змінному струмі в широкому 

частотному діапазоні при простоті конструкції та процесу обробки сигналів 

дозволяє застосування багаторозрядних інтегруючих АЦП зі змінною постійною 

інтегрування. Їх висока чутливість дозволяє зменшити підсилення сигналів і суттєво 

поліпшити частотні характеристики і стабільність каналу. В зарубіжних джерелах 

такі АЦП класифікуються як «multi-slope». Цей тип АЦП має два контури 

формування результату вимірювань  і може розглядатися як пристрій комбінованого 

перетворення. В даний час, серед доступних компонентів, що серійно випускаються, 

на ринку відомий лише один АЦП такого типу: MAX132 (виробник MAXIM) [138]. 

Помітний виграш дає застосування сігма-дельта АЦП за рахунок зменшення 

впливу завад у компараторі, а також за рахунок того, що формування смуги 

пропускання каналу здійснюється самим АЦП у процесі цифрової обробки даних. 

Це дозволяє зменшити час ТС при високій ефективності придушення завад різного 

виду. Також важливо, що в сігма-дельта АЦП безперервно виконується почергове 

інтегрування суми та різниці напруг UС (сигналу) і Uref, тому за ефективністю 

використання енергії сигналу вони подібні приладам з одночасним порівнянням. 

Застосування сігма-дельта АЦП в приладах з прямим перетворенням сигналів 

постійного струму в багатьох випадках є найбільш ефективним рішенням для 

оптимізації їх чутливості та динамічних характеристик. Однак треба пам’ятати, що 

точність вимірювання в цих приладах значно більше обмежена нестабільністю та 
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паразитними параметрами елементів аналогової частини каналу ніж у мостових 

пристроїв, особливо тих, що працюють на змінному струмі. Пов’язані з цим похибки 

можливо коректувати додатковими вимірюваннями, але це знижує швидкодію.  

За результатами аналізу проблем інформаційної продуктивності каналів  

вимірювань імітансу основними напрямками досліджень мають бути:  

- підвищення чутливості і завадостійкості імітансометричних каналів за 

рахунок більш ефективного використання енергії інформативного сигналу; 

- підвищення розрізнювальної здатності імітансометричного каналу 

застосуванням комбінованих методів вимірювання, орієнтованих на умови швидких 

змін інформативних величин в широкому динамічному діапазоні; 

- обгрунтування оптимального вибору типу АЦП для уніфікованих 

імітансометричних каналів, вивчення особливостей характеристик перетворення, 

аналіз джерел похибок і розробка методів їх усунення.    

 

1.4 Висноки до розділу 

 

1. Аналіз існуючого стану, протиріч і тенденцій в галузі імітансометрії з 

урахуванням потреб в промисловості, в науковій сфері та медицині, фінансово-

економічних реалій в Україні приводить до висновку про необхідність розробки 

принципів уніфікації вимірювальних засобів в цій галузі. Основними завданнями 

таких розробок має бути спрощення, суттєве покращення технологічності і техніко-

економічних характеристик, розширення функціональних можливостей 

імітансометричної апаратури без зниження метрологічних параметрів, а також 

створення умов для її застосування при вирішенні принципово нових завдань. 

2. Перспективний підхід до побудови багатопараметрових імітансометричних 

контрольно-вимірювальних систем повинен базуватися на принципах ієрархічності,  

відкритості та гнучкості мережевої архітектури, здатності до нарощування, 

уніфікації компонентів, на оптимальному розподілі процедур обробки сигналів і 

отриманих даних між рівнями системи. Основне завдання досліджень полягає в 

обгрунтуванні структур високочутливих, завадостійких, вибіркових і точних  
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уніфікованих засобів первинного отримання та попередньої обробки інформації з 

можливостями застосування широкого кола методів вимірювання, а також шляхів 

інтеграції таких засобів в багатоканальні КВС.  

3. 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. 

4. Подолання протиріч забезпечення одночасно спрощення апаратури, високої 

швидкодії, точності і дискретності вимірювань можливо досягти застосуванням 

комбінованих методів вимірювань, зокрема на основі варіаційного калібрування. 

5. Повне використання інформації, що міститься в сигналі, підвищення  

чутливості та зменшення впливу завад в аналого-цифровому перетворювачі, 

оптимальний вибір параметрів швидкодії, розрядності та діапазону перетворення 

вимірювального тракта в цілому є визначальними чинниками досягнення високої 

інформаційної продуктивності вимірювальних каналів систем з сенсорами і 

необхідними умовами для їх техніко-економічної ефективності.  

  



54 

1.5 Список використаних джерел у вступі і в розділі 1 

 

1.1. Скрипник Ю.А. Измерительные устройства с коммутационно-

модуляционными преобразователями / Ю.А. Скрипник. – Киев: Вища школа, 1975, 

256 с.  

1.2. Calvert R. A. New technique in bridge measurements, Electronic Engineering / 

R. A. Calvert vol.20,1948, p. 28.  

1.3.  Hague B. Alternating current bridge methods / B. Hague 5th edition (revised). 

Pitman, London, 1959. 

1.4.  Clark H. A. Double-ratio a. c. Bridges with inductively-coupled ratio arms / 

H.A. Clark, P. B. Vanderlin Proceedings of IEE, vol. 96, pt III, 1949, p. 189 – 210. 

1.5. Cutkosky R. D. Active and passive direct-reading ratio sets for comparision of 

audio frequency admittances / R. D. Cutkosky - Journal of Research NBS, Engineering 

and Instrumentations, vol. 68C, 1964, № 4. 

1.6. Kibble P.B. Rayner G.H. Coaxsial Alternative Current Bridges / P.B. Kibble, 

G.H. Rayner // Briston; Pdam Hilder Ltd. 1984. – 203 p. 1984. – ISBN 0-85274-389-0  

1.7. Нестеренко А.Д. Основы расчета электроизмерительных схем 

уравновешивания / А.Д. Нестеренко. – Киев: Изд-во АН УССР, 1953. 

1.8. Карандеев К.Б. Мостовые методы измерений / К.Б. Карандеев. –

Гостехиздат УССР, 1952. 

1.9. Гриневич Ф.Б. Автоматические мосты переменного тока / Ф.Б. Гриневич. 

– Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1964. – 215 с. 

1.10. Карандеев К. Б. Быстродействующие электронные компенсационно-

мостовые приборы / К. Б. Карандеев, Ф. Б. Гриневич, А. Л. Грохольский, К. М. 

Соболевский, В. И. Никулин, Е. Е. Добров. – М. : Энергия, 1970. – 136 с.  

1.11. Карандеев К. Б., Емкостные самокомпенсированные уровнемеры / 

К.Б.Карандеев, Ф. Б. Гриневич, А. И. Новик. – М. ; Л. : Энергия, 1966. – 136 с.   

1.12. Гриневич Ф. Б. Измерительные компенсационно-мостовые устройства с 

емкостными датчиками / Ф. Б. Гриневич, А. И. Новик. – Киев : Наук. думка. – 1987.– 

112 с.  



55 

1.13. Новик А.И. Системы автоматического уравновешивания цифровых 

экстремальных мостов переменного тока / А.И Новик. – К.: Наук. думка, 1983, – 

222с.  

1.14. Гриневич Ф.Б., Высокоточные вариационные измерительные системы 

переменного тока / Ф.Б. Гриневич, М.Н. Сурду. – Киев: Наукова думка, 1989. – 192с.  

1.15. Кнеллер В.Ю. Автоматические измерители комплексных величин с 

координированным уравновешиванием / В.Ю. Кнеллер, Ю.Р. Агамалов, А.А. 

Десова. – М.: Энергия, 1975. – 168 с. 

1.16. Эпштейн С.Л. Цифровые приборы и системы для измерения параметров 

конденсаторов / С.Л. Эпштейн, В.Г. Давидович, Г.И. Литвинов, Н.Я. Самойлов. – 

М.: Сов. радио, 1987. – 192 с. 

1.17.  Волгин Л.И. Линейные электрические преобразователи для 

измерительных приборов и систем / Л. И. Волгин. – М. : Сов. радио, 1971. – 334 с.  

1.18.  Мелик-Шахназаров А.М. Автокомпенсационные приборы 

экстремального типа / А. М. Мелик-Шахназаров, И. Л. Шайн, М. Г. Маркатун. – М. : 

Энергия, 1969. – 152 с. 

1.19. Гаврилюк М.О. Проектування мостів змінного струму / М.О. Гаврилюк, 

Є.П. Соголовський. – Львів: В-во Львівського університету, 1971. – 192 с.  

1.20. Гаврилюк М.А. Электронные измерители CLR / Гаврилюк М. А., 

Соголовский Е. П. – Львов: Вища школа, 1978. – 134 с. 

1.21. Монастирський З. Я. Узагальнені структури мостових вимірювальних кіл 

з імпедансними давачами / З. Я. Монастирський // Техн. електродинаміка. – 2000. – 

№ 4. – С. 58 – 62. 

1.22. Походило Є. В. Вимірювачі CLR з перетворенням «імітанс — напруга»: 

монографія / Є. В. Походило, В. В. Хома. — Львів: Львівська політехніка, 2011. — 

292 с. — ISBN 978-617-607-079-5 

1.23. Сурду М.М. Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів 

імітансу. / М.М. Сурду, З.Я. Монастирський. – К.: Ін-т електродинаміки НАН 

України, 2015. – 385 с.  

1.24.  А. с. 741162 СССР, МКИ G 01 R 17/10. Трансформаторный мост 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9786176070795


56 

переменного тока для дистанционных измерений / Ф. Б. Гриневич, А. И. Новик, М. 

Н. Сурду, В. В. Хмелько, Ю. В. Цветинович (СССР). – № 2167064/24-21 ; заявл. 

21.08.1975 ; опубл. 15.06.1980, Бюл. № 38.   

1.25. Новик А.И. Емкостной измеритель перемещений / А.И. Новик, Е.Ю. 

Неболюбов, П.И. Борщев, Р.С. Лежоев, А.Е. Майдан // Технічна електродинаміка. –  

1998. – №2. – С. 76 – 79. 

1.26. Неболюбов Е. Ю. Измерительная цепь универсального электронного 

преобразователя / Е. Ю. Неболюбов, А.И. Новик, В. П. Смирнов, Н. А. Фещенко // 

Техн. електродинаміка. – 2002. – № 1. – С. 65 – 69. 

1.27.  Новик А.И. Построение самокомпенсированных уровнемеров для 

взрывоопасных сред / А.И. Новик, Е. Ю. Неболюбов // Техн. електродинаміка. – 

2007. – № 4. – С. 69 – 74. 

1.28.  Новик А.И. Емкостный пылемер для угольных котлов тепловых 

электростанций / А.И. Новик, А.С. Левицкий, Л.А. Кесова, Н.Н. Черезов, 

Г.Г.Лукашук // Техн. електродинаміка. – 2009. – № 5. – С. 75 – 78. 

1.29. Неболюбов Е. Ю. Электронные преобразователи для работы с 

емкостными датчиками (аналоговые и цифровые) / Е. Ю. Неболюбов, А.И. Новик // 

Техн. електродинаміка. – 2015. – № 3. – С. 67 – 74. 

1.30.  А. с. 983439 СССР, МКИ G 01 B 7/00. Емкостной трансформаторный 

мост для измерения перемещений / Ф. Б. Гриневич, М. Н. Сурду, Г. И. Войченко. – 

№ 2723594/18-28 ; заявлено 13.02.79 ; опубл. 23.12.82. Бюл. № 47. 

1.31. Монастирський З.Я. Принцип вибіркової компенсації зовнішніх імітансів 

у мостових вимірювальних колах / З.Я. Монастирський, Б.А. Кромпляс // Техн. 

електродинаміка. – 2008. – № 3. – С. 71 – 74.    

1.32. Монастирський З.Я. Поліваріантні мостові засоби дистанційних 

вимірювань параметрів імітансних сенсорів : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора технічних наук : спец. 05.11.05. «Прилади та методи 

вимірювань електричних і магнітних величин» /  З.Я. Монастирський. – Київ, 2004. 

– 37 с. 

1.33. Мельник В.Г. Низкочастотные цифровые экстремальные мосты 



57 

переменного тока (измерительные цепи и алгоритмы уравновешивания) : автор. дис. 

на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.11.05 «Приборы и методы 

измереня электрических и магнитных величин» / В.Г. Мельник. – Киев, 1988. – 20 с. 

1.34. Мельник В.Г. Погрешности формирования квазисинусоидального 

напряжения цифрового генератора / В.Г. Мельник, М.Н. Сурду, О.А. Орнатский // 

Техника электрических измерений. –  Киев: Наукова  думка, 1979. – С.13 – 19. 

1.35. Мельник В.Г. К выбору методики расчета параметров 

квазисинусоидального напряжения / В.Г. Мельник, М.Н. Сурду, О.А. Орнатский // 

Техника электрических измерений. – Киев: Наукова  думка, 1979. – С.41 – 48. 

1.36.  А. с. № 1265624 СССР, МКИ G 01R 17/12. Автоматический цифровой 

мост переменного тока / Ф.Б. Гриневич, В.Г. Мельник, А.И. Новик, О.А. Орнатский, 

М.Н. Сурду, И.А. Скрипченко (СССР). – № 3824063/24-21 ; заявл. 13.12.84 ; опубл. 

23.10.86, Бюл. №39. 

1.37.  А. с. № 1524005 СССР, МКИ G 01R 17/12. Автоматический мост 

переменного тока.. Б.А. Кромпляс, В.Г. Мельник, М.Н. Сурду, И.А. Скрипченко 

(СССР). – № 4387628/24 – 21 ; заявл. 03.03.88 ; опубл. 23.11.89, Бюл. № 43. 

1.38.  Ламеко О.Л. Безрозмірне варіаційне калібрування у мостах змінного 

струму : автореферат дис. канд. техн. наук: спец. 05.11.05. «Прилади та методи 

вимірювань електричних і магнітних величин» / О.Л. Ламеко. – Київ, 2013. – 23 с. 

1.39.  Ламеко О. Багатоканальна прецизійна інформаційно-вимірювальна 

система СА 320 / О. Ламеко, М. Сурду, А.Походун, В. Могилевський, Л. 

Семеничева, З. Монастирський // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. – 

Вип. 63. – С. 116 – 122. 

1.40.  Сурду М.Н. Прецизионный компаратор для воспроизведения единицы 

индуктивности и передачи ее размера в диапазоне значений. / А.А.Ахмадов, 

С.А.Ахмадов, С.Н.Курсин, А.Л.Ламеко, М.Я.Мухаровский // Український 

метрологічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 14 – 22.   

1.41.  Сурду М.Н. Автоматическая прецизионная система для 

метрологического обеспечения измерений параметров импеданса. Ч.1. Принципы 

действия. /  Сурду М.Н., Ламеко А.Л., Сурду Д.М., Курсин С.Х. // Измерительная 



58 

техника. – 2012. – №7. – C. 51 – 57. 

1.42.  А. с. 966603 СССР, МКИ G01 R 17/10. Способ уравновешивания 

безмодуляционного экстремального моста переменного тока / Ф.Б. Гриневич, 

Ж.П.Журавлев, В.Г. Мельник, В.М. Могилевский, О.А. Орнатский, М.Н. Сурду, 

Ю.А. Смоляр (СССР). – № 2975080/18-21 ; заявл. 18.08.80 ; опубл. 15.10.1982, Бюл. 

№ 38. 

1.43.  Локотков А. Устройства связи с объектом. Модули фирмы Advantech / 

А.Локотков // Современные технологии автоматизации. – 1997. – №2. – С. 32 - 44. 

1.44.  Багмутов С. Модули для построения распределенных систем / 

С.Багмутов // Современные технологии автоматизации. – 2000. – №3. – С. 6 - 14. 

1.45.  Круглик К. Octagon Systems: достижение совершенства / К. Круглик // 

Современные технологии автоматизации. – 2005. – №3. – С. 28 - 36. 

1.46.  Гусев С. Open Line – новое поколение аппаратных средств для 

построения распределенных систем / С. Гусев // Современные технологии 

автоматизации. – 1998. – №4. – С. 48 – 57. 

1.47.  Гусев С. ADAM – 5510 как зеркало современных тенденций 

автоматизации / С. Гусев // Современные технологии автоматизации. – 1998. – №2. – 

С. 6 – 10. 

1.48. Краткий каталог продукции прософт 2006/2007 (12). © 2006, ПРОСОФТ. 

Режим доступу:  https://asutp.prosoft.ru/products/types/4099/ 

1.49.  ОВЕН. Оборудование для автоматизации. Каталог. Модули ввода / 

вывода. Режим доступу:  http://www.owen.ru/catalog/99197162/   

1.50.  RealLab. Модули ввода/вывода. Режим доступа: 

http://www.rlda.ru/Distributed_Data_Acquisition_And_Control.htm/  

1.51.  ADVANTECH. Модули удаленного ввода/вывода. Режим доступа:   

http://www.advantech.ru/products/remote-i-o-modules/sub_1-2mlcjf/   

1.52. Походило Є.В. Розвиток теорії та принципів побудови засобів 

вимірювання імітансу об'єктів кваліметрії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 

05.11.05. «Прилади та методи вимірювань електричних і магнітних величин» / 

Є.В.Походило. – Львів, Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2004. – 40 с.  

https://asutp.prosoft.ru/products/types/4099/
http://www.owen.ru/catalog/99197162/
http://www.rlda.ru/Distributed_Data_Acquisition_And_Control.htm/
http://www.advantech.ru/products/remote-i-o-modules/sub_1-2mlcjf/


59 

1.53. Братусь Ю.В. Пути построения измерительных цепей трансформаторных 

мостов / Ю.В. Братусь, Ф.Б. Гриневич, В.П. Карпенко. – К. : И-т электродинамики, 

1977. – 68 с. – (Препринт / АН УССР, ИЭД ; 1977).  

1.54. Журавлев Ж. П. Структура и алгоритм работы универсального 

экстремального микропроцессорного моста переменного тока Р5084 / Ж. П. 

Журавлев, В.Г. Мельник, В.М. Могилевский, М.Н. Сурду // Техническая 

электродинамика. –  1985. – № 5. – С.100 – 105. 

1.55. Мост переменного тока Р5016. Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации. 

1.56. Мост переменного тока Р5083. Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации. ОКП 42 2194 0004 06 - 3.455.028 ТО. 

1.57. Мост переменного тока Р5084. Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации. ОКП 42 2522 0053 10. 

1.58. Лабузов А.Е., Ламеко А.Л., Сурду М.Н. Прецизионные измерители 

 импеданса (RLC-метры: Состояние рынка и тенденции развития).  Режим доступу:  

http://www.promix.com.ua/public/RLC.pdf 

1.59. Wayne Kerr Electronics. Products. Instruments. Режим доступу: 

http://www.waynekerrtest.com/products.php?type=instruments ^ 

1.60. Keysight Technology. LCR Meters & Impedance Measurement Products. 

Режим доступу:   1.  http://www.keysight.com/en/pc-1000000391%3Aepsg%3Apgr/lcr-

meters-impedance-measurement-products?cc=UA&lc=eng   

2. http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-1430E.pdf  

1.61. M. Surdu ⇑, A. Lameko, D. Surdu, S. Kursin. An automatic bridge for the 

comparison of the impedance standards. Measurement, 46 (2013), pp. 3701–3707. Journal 

homepage: www.elsevier.com/ locate/measurement     

1.62. Hoja Jerzy, Lentka Grzegorz. Analyzer for spectroscopy of low-impedance 

objects. Metrology and Measurig Systems. Vol. XVI (2009), No. 1, pp. 19–31. 

1.63. Hoja Jerzy , Lentka Grzegorz. Portable analyzer for impedance spectroscopy. 

XIX IMEKO World Congress «Fundamental and Applied Metrology». September 6−11, 

2009, Lisbon, Portugal. pp. 497 – 502. ISBN 978-963-88410-0-1 © 2009 IMEKO.  

http://www.promix.com.ua/public/RLC.pdf
http://www.waynekerrtest.com/products.php?type=instruments
http://www.keysight.com/en/pc-1000000391%3Aepsg%3Apgr/lcr-meters-impedance-measurement-products?cc=UA&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pc-1000000391%3Aepsg%3Apgr/lcr-meters-impedance-measurement-products?cc=UA&lc=eng
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-1430E.pdf


60 

1.64. E. Barsoukov, J.R. Macdonald, “ Impedance Spectroscopy; Theory, 

Experiment, and Applications”, 2nd ed, ISBN: 0-471-64749-7, 2005, 595p. 

1.65. Doerner S., Schneider T. and Hauptmann P.R. Wideband impedance spectrum 

 analyzer for process automation applications. Review of Scientific Instruments 78, 

105101 (2007); doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.2785845 . Режим доступу: 

http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.2785845     

1.66. Precision Impedance Bridges & Meters - GenRad - IET Labs. Режим 

доступу: http://www.ietlabs.com/digibridges.html 

1.67. Precision universal ac bridges with phase controlled dividers. M. Surdu, D. 

Surdu, A. Koffman. Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 

2010) Daejeon, South Korea 13-18 June 2010,  Р. 347.  Режим доступу: 

http://toc.proceedings.com/08874webtoc.pdf  

1.68. Overney F. and Jeanneret B. RLC Bridge based on an automated synchronous 

sampling system, IEEE Trans on Inst., Vol. 60, 7, 2393‒2398, 2011. Режим доступу: 

https://pdfs.semanticscholar.org/4da9/c9d9a095cb7e512e1f8ef35d0efeea4f8869.pdf  

1.69. Братусь Ю.В. Компенсация методических погрешностей в мостах с 

четырехзажимным подключением измеряемого объекта / Ю.В. Братусь, Ф.Б. 

Гриневич, В.П. Карпенко. – К. : И-т электродинамики, 1975. – 82 с. – (Препринт / 

АН УССР, ИЭД ; 1975).    

1.70. Братусь Ю.В. Некоторые пути повышения точности одинарных мостов с 

трансформатором напряжения / Ю.В. Братусь, В.П. Карпенко. – К. : И-т 

электродинамики, 1974. – 75 с. – (Препринт / АН УССР, ИЭД ; 1974).  

1.71. Монастирський З. Я. Принципи компенсації внутрішніх імітансів у 

мостових вимірювальних колах / З. Я. Монастирський // Техн. електродинаміка. – 

2000. – № 3. – С. 72 – 78.  

1.72. Монастирський З.Я., Принцип вибіркової компенсації зовнішніх 

імітансів у мостових вимірювальних колах / З. Я. Монастирський, Б.А. Кромпляс // 

Техн. електродинаміка. – 2008. – № 3. – С. 71 – 74.    

1.73. Agilent Impedance Measurement Handbook. A guide to measurement 

technology and techniques, 4th Edition. Agilent Technologies, Inc. 2000-2009. Printed in 

http://dx.doi.org/10.1063/1.2785845
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.2785845
http://www.ietlabs.com/digibridges.html
http://www.ietlabs.com/digibridges.html
http://toc.proceedings.com/08874webtoc.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/4da9/c9d9a095cb7e512e1f8ef35d0efeea4f8869.pdf


61 

USA, June 17, 2009. 5950-3000. Режим доступу: www.agilent.com/find/contactus/  

1.74. Братусь Ю.В. В.П. Пути построения измерительных цепей 

трансформаторных мостов / Ю.В. Братусь, Ф.Б. Гриневич, В.П. Карпенко. К. : И-т 

электродинамики, 1977. – 68 с. – (Препринт / АН УССР, ИЭД ; 1977).  

1.75. А.с. № 2788633 СССР, МКИ G01 R 17/10. Мост для измерения 

комплексных сопротивлений при четырехзажимной схеме включения / Ф.Б. 

Гриневич, Ю.В. Братусь, Е.А. Будницкая, В.П. Карпенко, А.И. Новик (СССР). –  

№1345125/18-10 ; заявл. 07.07.1969 ; опубл. 21.08.1970, Бюл. № 26 

1.76. А.с. № 433414 СССР, МКИ G01 R 17/10. Устройство для измерения 

параметров комплексного сопротивления, включенного по четырехзажимной схеме 

/ Ф.Б. Гриневич, Ю.В. Братусь, Е.А. Будницкая, В.П. Карпенко, А.И. Новик (СССР). 

– №1258053/18-10 ; заявл. 15.07.1968 ; опубл. 25.06.1974, Бюл. № 23. 

1.77. А. с. 1659880 СССР, МКИ G 01 R 17/12. Способ определения 

электрического иммитанса. / М.Н. Сурду, В.Г. Мельник, Б.А. Кромпляс, И.В. 

Третяк, А.А. Вдовин (СССР). – № 4654536/21 ; заявл. 22.02.1989 ; опубл. 30.06.1991, 

Бюл. № 24. 

1.78. Cutkosky R.D. Four – terminal – pair networks as precision admittance and 

impedance standarts. / R.D. Cutkosky // Trans. IEEE Commun. Electron., - 1964, - 83, P. 

19 – 22. 

1.79. Гриневич Ф.Б., Широкодиапазонный многочастотный универсальный 

мост для измерения RLC-параметров цепей / Ф.Б. Гриневич, А.И. Новик, 

Е.Ю.Неболюбов // Технічна електродинаміка. – 2003. – №6. – С. 60 – 64. 

1.80. Страхов А. Ф. Многопараметровые объекты и многопараметровые 

измерения / А. Ф. Страхов // Измерительная техника. – 2004. – № 11. – С. 11 – 14. 

1.81. Локотков А. Что должна уметь система SCADA / А. Локотков // 

Современные технологии автоматизации. – 1998. – №3. – С. 44 – 46.  

1.82. Бунин В. SCADA-системы: проблема выбора / В. Бунин, В. Анопренко, 

А. Ильин, О. Салова, Н. Чибисова, А. Якушев // Современные технологии 

автоматизации. – 1999. – №4. – С. 6–24. 

1.83. Никитин А. Advantech Studio – SCADA c поддержкой Wed-технологий / 

http://www.agilent.com/find/contactus/


62 

А. Никитин // Современные технологии автоматизации. – 2003. – № 1. – С. 54 – 59.  

1.84. Локотков А. Genesis32: нечто большее, чем просто SCADA – система  / 

А. Локотков  // Современные технологии автоматизации. –  1998. – №3. – С. 72 – 81. 

1.85. Продовиков С. Опыт автоматизации сложных промышленных объектов 

на примере газокомпрессорных станций / С. Продовиков, А. Макаров, В. Бунин, 

А.Черников  // Современные технологии автоматизации. – 1999. – №2. – С. 16 – 25. 

1.86. Мельников П. Техника автоматизации зданий на базе технологии EIB / 

П. Мельников // Современные технологии автоматизации. –  1999. – №2. – С. 36 – 

42. 

1.87. Малахов В. Устройство сбора и передачи данных ЭКОМ – 3000 / В. 

Малахов, А. Распутин // Современные технологии автоматизации. – 1998. – №1. – С. 

84 – 86. 

1.88. Калинцев В. Автоматизированная система научных исследований 

«Тритий» / В. Калинцев, В. Сорокин, Ю. Зуев, Ю. Долинский // Современные 

технологии автоматизации. –  1998. – № 2. – С. 42 – 44. 

1.89. Алюков В. Автоматизированная система контроля технологических 

параметров тепличного комбината. / В. Алюков // Современные технологии 

автоматизации. – 1997. – № 4. – С. 53. 

1.90. Вернер В.Д. Изделия микросистемной техники - основные понятия и 

термины. / В.Д. Вернер, A.Н. Сауров, A.А. Иванов, B.А. Телец, Н.Г. Коломенская, 

B.В. Лучинин, П.П. Мальцев // Режим доступа: 

http://www.microsystems.ru/conf_news.php?id_table=1&file=122.html    

1.91. Цапенко М.П. Измерительные информационные системы. / 

М.П.Цапенко. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 357 с.  

1.92. Евтихиев Н.Н. Измерение электрических и неэлектрических величин / 

Евтихиев Н.Н., Купершмидт Я.А., Папуловский В.Ф., Скугоров В.Н. – М.: 

Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.   

1.93. Новицкий П.В. Электрические измерения неэлектрических величин. / 

П.В. Новицкий. – Л.: Изд. Энергия, Ленинградское отд., 1975. – 576 с.   

http://www.microsystems.ru/conf_news.php?id_table=1&file=122.html


63 

1.94. Кондратов В.Т. Разработка концепции построения и архитектуры 

измерительных систем и приборов для экспресс–диагностики состояния физических 

и биологических объектов. Cообщение 1 / В.Т. Кондратов // Вісник Хмельницького 

національного університету. – 2014. – № 5 (219). – C. 149 – 166. 

1.95. Кондратов В.Т. Разработка концепции построения и архитектуры 

измерительных систем и приборов для экспресс–диагностики состояния физических 

и биологических объектов. Сообщение 2 / В.Т. Кондратов // Вісник Хмельницького 

національного університету. – 2014. – № 5 (219). – C. 217 – 229. 

1.96. Кондратов В.Т. Разработка концепции построения и архитектуры 

измерительных систем и приборов для экспресс–диагностики состояния физических 

и биологических объектов. Сообщение 3 / В.Т. Кондратов // Вісник Хмельницького 

національного університету. – 2014. – № 6 (219). – C. 265 – 282. 

1.97. Понятие открытой системы. Режим доступа: 

http://www.bookasutp.ru/Chapter1_3.aspx  

1.98. Бойченко А.В. Основы открытых информационных систем [2-е издание, 

переработанное и дополненное] / А.В.Бойченко, В.К. Кондратьев, Е.Н. Филинов ; 

под ред. В.К. Кондратьева.– М.: Издательский центр АНО «ЕОАИ», 2004. – 128 с. 

Режим доступу: http://shpora1.do.am/_ld/2/245_LNa.pdf  

1.99. Пьянченко О.Н. Принципы построения и архитектура перспективных 

информационно-измерительных систем мониторинга, диагностики и управления на 

базе интеллектуальных датчиков. / О.Н. Пьянченко, А.Е. Панин, Е.А. Мокров. 

Режим доступа: http://www.microsystems.ru/files/publ/492. 

1.100.  Интегрированные экспертные системы диагностирования в 

электроэнергетике : [монография] / [Б.С. Стогний, В.А. Гуляев, А.В. Кириленко, 

В.Г.Левитский];  под. ред. Б.С. Стогния. – К. : Наук. думка, 1992. – 247 с. (АН 

Украины, Ин-т электродинамики). - ISBN 5-12-002012-7   

1.101. Теоретические основы информационно-измерительных систем: 

[Учебник] / И741 В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Еременко и др.; под ред. чл.-кор. 

НАН Украины В. П. Бабака. – К., 2014. – 832 с. ISBN 978-617-7031-26-9 

 

http://www.bookasutp.ru/Chapter1_3.aspx
http://shpora1.do.am/_ld/2/245_LNa.pdf
http://www.microsystems.ru/files/publ/492


64 

1.102.  Lige Yu, Anthony Ephremides. Detection, Energy, and Robustness in 

Wireless Sensor Networks. Technology, Applications, and Future Directions. In book: 

Shorey R., Ananda A., Mun Choon Chan, Wei Tsang Ooi. Mobile, wireless, and sensor 

networks: technology, applications, and future directions // USA: A John Wiley & Sons, 

Inc. – 2011. – 430 p. 

1.103.  Romanov V. Multilevel sensor networks for precision farming and 

environmental monitoring / V. Romanov, V. Gribova, I. Galelyuka, O. Voronenko // 

Information Technologies & Knowledge. Vol. 9, Number 1. – Sofia, Bulgaria. – 2015. 

1.104.  Галелюка І.Б. Моделювання бездротових сенсорних мереж / І.Б. 

Галелюка // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2015. – № 14. 

1.105.  Измерения в промышленности. Cправочное изд.  в 3 - х книгах ; [пер. с 

немецкого] ; под ред. Профоса П. – [2-е изд.] – М.: Металлургия, 1990. – 384с. 

1.106.  Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. / Дж. Фрайден. – 

Москва: Техносфера, 2006. – 592с.  

1.107.  Войтович І. Д. Інтелектуальні сенсори / І. Д. Войтович, В. М. 

Корсунський. – К. : РВВ Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова, 2007. – 513 с.  

1.108.  Тернер Э. Биосенсоры: основы и приложения / Э. Тернер, И. Карубе, 

Дж. Уилсон ; [пер. с англ.] – М.: Мир, 1992. – 613 с.  

1.109.  Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій. Збірник наукових 

праць з комплексної програми фундаментальних досліджень  НАН України ; за 

редакцією Г.В. Єльської, В.Д. Походенка. – Київ: Інститут молекулярної біології і 

генетики НАН України, 2006.– 408 с. 

1.110.  Дзядевич С.В. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних 

електрохімічних біосенсорів. / С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // – К.: Наукова думка 

– 2006. – 256 с. 

1.111.  Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной 

техники / П.П. Орнатский. – Киев : Вища школа, 1976. – 432 с. 

1.112. Гальперин М.В. Точность, стабильность, быстродействие. / М.В. 

Гальперин. – Москва: Наука, 1976. – 399 с.  



65 

1.113.  Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. / К. Шеннон. 

– М. : ИЛ, 1963. – 830 с. 

1.114.  Айзинов М.М. Радиотехнические цепи и сигналы / М.М. Айзинов. – М.: 

Транспорт, 1966. – 511 с. 

1.115.  Куликовский А.А. Справочник по радиоэлектронике. Том1 / 

А.А.Куликовский. – Москва: Энергия, 1967. – 640 с. 

1.116.  Харкевич А.А. Очерки общей теории связи. / А.А. Харкевич. – М.: 

ГИТТЛ, 1955. – 268 с. 

1.117.  Харкевич А.А. Основы радиотехники. / А.А. Харкевич. – М.: 

Связьиздат, 1962. – 561 с. 

1.118.  Бриллюэн Л. Наука и теория информации. / Л. Бриллюэн. – М.: 

Физматгиз, 1960. – 392 с. 

1.119.  Ламеко О. Багатоканальна прецизійна інформаційно-вимірювальна 

система СА 320 / О. Ламеко, М. Сурду, А.Походун, В. Могилевський, Л. 

Семеничева, З. Монастирський // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. – 

Вип. 63. – С. 116 – 122.  

1.120.  Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. Учебник для 

вузов. – 4-е изд. / П.П. Орнатский. – Киев: Вища школа, 1980. – 560 с. 

1.121.  Скрипник Ю.А. Модуляционные измерения параметров сигналов и 

цепей. / Ю.А. Скрипник. – М.: Советское радио, 1975. – 320 с. 

1.122.  А. с. 966603 СССР, МКИ G01 R 17/10. Способ уравновешивания 

безмодуляционного экстремального моста переменного тока / Ф.Б. Гриневич, Ж.П. 

Журавлев, В.Г. Мельник, В.М. Могилевский, О.А. Орнатский, М.Н. Сурду, 

Ю.А.Смоляр. (СССР) – №  2975080/18-21 ; заявл. 18.08.80. ; опубл. 15.10.1982, Бюл. 

№ 38. 

1.123.  А. с. 1164615 СССР, МКИ G01 R 17/10. Способ поразрядного 

уравновешивания экстремальных мостов переменного тока / Ф.Б. Гриневич, М.Н. 

Сурду, В.Г. Мельник, Б.А. Кромпляс (СССР). – №   3662481/24-21 ; заявл. 09.11.83 ; 

опубл. 30.06.85, Бюл. №24. 



66 

1.124.  А. с. 1451607 СССР, МКИ G01 R 17/10. Универсальный цифровой 

экстремальный мост переменного тока / Б.А. Кромпляс, В.Г. Мельник, Р.Д. Тучин. 

(СССР). – №   4267078/24-21 ; заявл. 22.06.87 ; опубл. 15.01.89, Бюл. №2. 

1.125.  Новик А.И. Системы уравновешивания прецизионных 

быстродействующих однопараметровых мостов переменного тока / А.И. Новик // 

Технічна електродинаміка. – 1997. – №5. – С. 65 – 69. 

1.126.  Новик А.И. Емкостной измериттель перемещений. / А.И. Новик, Е.Ю. 

Неболюбов, П.И. Борщев, Р.С. Лежоев, А.Е. Майдан // Технічна електродинаміка. – 

1998. – №2. – С.76 – 79. 

1.127.  Мельник В.Г. Автоматический низкочастотный высоковольтный  

измеритель тангенса угла потерь диэлектриков / В.Г. Мельник, Т.В. Швец // - 

Техническая электродинамика. – 1997. – №4. – С. 63 – 66. 

1.128.  Третяк И.В. Вариационные методы коррекции погрешности 

трансформаторных мостов переменного тока : автореферат дисс... канд. техн. наук : 

спец. 05.11.05. «Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин» 

/ И.В. Третяк. – Киев, 1991. – 20 c. 

1.129.  Сурду М. Нові технології прецизійної електрометрії / М. Сурду, М. 

Мухаровський, О. Ламеко, О. Ахмадов, В. Копшин, В. Гаврилкін, З. Монастирський, 

Ф. Гриневич, О. Орнатський // Метрологія та прилади. – 2011. – №1. – С. 23 – 29. 

1.130.  Михаль А.А. Прецизионный термометрический мост СА300 / А.А. 

Михаль, Б.А. Кромпляс, М.Н. Сурду // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. 

– Вип. 63. – С. 95 – 99. 

1.131.  Сурду М.Н. Вариационные квадратурные мосты переменного тока / 

М.Н. Сурду, А.Л. Ламеко, И.В. Карпов, A.Koffman, J.Kinard // Украинский 

метрологический журнал. – 2006. – №4. – С.13 – 20. 

1.132.  Сурду М.Н. Прецизионный компаратор трансформаторов тока / М.Н. 

Сурду, А.Л. Ламеко, Д.В. Мелещук, В.Н. Кикало, В.В. Копшин // Техническая 

электродинамика. – 2011. – №2. – С. 64 – 69. 

1.133.  Походило Є. В. Імітансний контроль якості / Є. В. Походило, П. Г. 

Столярчук. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 164 с.  



67 

1.134.  Походило Є.В. Умови роздільного вимірювання складових імітансу 

методом прямого перетворення / Є.В. Походило // Вимірювальна техніка та 

метрологія. – 2002. – Вип. 60 – С. 11 – 14.  

1.135.  Карандеев К.Б. Специальные методы электрических измерений. / 

К.Б.Карандеев. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 344с. 

1.136.  Карандеев К.Б. Обобщенная теория мостовых цепей переменного тока / 

К.Б. Карандеев, Г.А. Штамбергер. – Новосибирск: Издательство Сибирского отд. 

АН СССР, 1961. – 224 с. 

1.137.  Гриневич Ф.Б. Трансформаторные измерительные мосты / 

Ф.Б.Гриневич, А.Л. Грохольский, К.М. Соболевский, М.П. Цапенко; под ред. 

К.Б.Карандеева. – М.: Энергия, 1970. – 280 с. 

1.138.  MAXIM. ±18-Bit ADC with Serial Interface MAX132. 19-0009; Rev 2; 

8/95. Режим доступу: http://elcodis.com/parts/837421/MAX132EVKIT-DIP.html     

  

  

http://elcodis.com/parts/837421/MAX132EVKIT-DIP.html


68 

РОЗДІЛ 2 

TЕОРЕТИЧНА І МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА УДОСКОНАЛЕННЯ 

 КАНАЛІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІМІТАНСУ 

 

2.1 Новий підхід до побудови імітансометричних каналів 

 

За результатами аналізу загальних проблем і тенденцій в приладобудуванні, 

специфіки імітансометріїі, перспективним підходом до створення засобів 

вимірювання імітансу представляється їх уніфікація на основі базових модулів. Він 

може базуватись на структурно-алгоритмічних методах [1] удосконалення техніко-

економічних показників приладів, насамперед за такими напрямками:  

- оптимізація функціональних можливостей для реалізації різноманітних 

методів вимірювання фізичних величин різної природи, обробки і представлення 

результатів вимірювань при прийнятній складності апаратури і програмного 

забезпечення, мінімальності їх необхідної номенклатури;  

- застосування принципів модульної побудови та відкритості апаратної и 

програмної архітектури вимірювального каналу, розробка комплектів уніфікованих 

додаткових апаратних и програмних блоків для конкретних практичних завдань;  

- реалізація метрологічних характеристик, які задовольняють більшість 

практичних запитів за такими параметрами, як точність, стійкість до завад, 

швидкодія, діапазони вимірювання; 

 - спрощення схемотехніки і конструкції, застосування недорогої елементної 

бази, підвищення серійнопридатності виробів.  

Результатом таких розробок повинно бути створення технологічних, 

недорогих і разом з тим технічно досконалих приладів, які забезпечують 

функціональну гнучкість та конкурентоспроможне співвідношення ціна/якість для 

широкого кола їх практичних застосувань. 

Вказаний підхід, що в загальних рисах подібний до того, що застосовується 

при створенні згаданих вище серій модулів для мережевих систем збирання даних і 

управління, у відношенні імітансометричних приладів і каналів сенсорних систем 
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має суттєві особливості. Вони пов’язані з використанням значно ширшого кола 

методів вимірювання, часто з перетвореннями сигналів за складними алгоритмами, 

забезпечення високої чутливості і вибірковості до різноманітних завад. Все це 

вимагається в умовах обмеженості рівня вимірювальних сигналів, допустимого 

енергоспоживання, габаритів та вартості апаратури. 

Виконані в роботі дослідження показують, що ефективними шляхами 

розв’язання існуючих протиріч на основі описаного підходу є, зокрема, 

застосування  таких структурно-алгоритмічних методів:  

- оптимізація загальної структури вимірювального каналу з необхідними 

елементами управління за критеріями спрощення конструкції і гнучкості в 

застосуванні, реалізація відкритості архітектури в апаратній і програмній частини;  

-  виконання інтелектуальних функцій технічними засобами каналу;  

- використання мостових вимірювальних кіл змінного струму, що 

врівноважуються, для перетворення вихідних параметрів датчиків або 

безпосередньо електричних параметрів виробів і матеріалів;  

- використання диференціальних методів вимірювань і компенсації 

неінформативних складових вимірювальних сигналів;  

- поєднання методів зрівноваження і прямого перетворення при визначенні 

інформативних параметрів;  

- використання комбінацій цифро-аналогових та аналого-цифрових 

перетворень із застосуванням відповідної інтегральної елементної бази для 

формування тестових і обробки вимірювальних сигналів;  

- використання в вимірювальному каналі єдиних синхронізованих частотних 

сіток сигналів, перетворень частоти сигналів для забезпечення оптимальних 

режимів роботи його окремих елементів;  

- підвищення інформаційного К.К.Д. вимірювального каналу узгодженням 

параметрів його ємності з параметрами обсягу інформативного сигналу;  

- виключення або компенсація впливу джерел адитивних і мультиплікативних 

систематичних похибок структурними і структурно-алгоритмічними методами в 

місцях їх виникнення (на рівні блоків вимірювального каналу);  
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- алгоритмічна корекція похибок на рівні вимірювального каналу або на 

верхньому рівні вимірювальної системи;  

- уніфікація пристроїв систем збирання даних і управління, які розробляються, 

на рівнях: елементної бази, основних функціональних вузлів, базового 

вимірювального модуля, загальної структури КВС, системного програмного 

забезпечення, блоків адаптації базового модуля до об'єкту контролю і прикладних 

програм для виконання стандартних функцій вимірювання та управління.  

В сукупності, перераховані і деякі інші методи побудови апаратно-програмних 

комплексів імітансометричних засобів дозволяють розширити їх функціональні 

можливості, забезпечити високу розрізнювальну здатність, точність і швидкодію та 

одночасно забезпечити технологічність, високу надійність і ремонтопридатність, 

зменшити вартість, енергоспоживання, габарити і масу.  

Основні положення нового підходу до побудови імітансометричних каналів 

викладено в роботах [2 – 15] 

 

2.2 Концепція уніфікації апаратних засобів імітансометричних каналів 

сенсорних систем  

 

2.2.1 Основні функції імітансометричних засобів  

 

Аналіз процесів, які супроводжують роботу різного технологічного та 

лабораторного обладнання, показує, що вони можуть бути згруповані по основним 

інформативним параметрам, які найчастіше потребують контролю (зокрема в 

енергетиці, на транспорті, в медицині, біотехнологіях). Найбільш поширеними серед 

них є: активні електричні параметри (струм, напруга, частота, фаза), параметри 

електричних і магнітних полів, пасивні електричні параметри (опір, ємність, 

індуктивність, фазовий кут), температура, тепловий потік, тиск, переміщення, 

зусилля, вага, моменти, концентрації розчинів, вміст окремих речовин в сумішах, 

витрати газів і рідин, вологість газів, параметри вібрацій, віброакустичні параметри.  

Аналіз методів електричних вимірювань основних груп параметрів дозволяє 

сформувати перелік фізичних величин, на визначенні яких всі ці вимірювання 
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можуть базуватися. Це електрична напруга постійного струму, миттєві значення 

змінних напруг, амплітуда і фазовий кут синусоїдальної напруги (струму), 

параметри комплексного електричного опору (зокрема, активний опір і ємність). 

Виконані дослідження дозволили встановити оптимізований набір функцій 

вимірювальних каналів приладів або систем, які забезпечують реалізацію широкого 

кола методів визначення цих фізичних величин. До основних серед таких функцій 

відносяться: 

- перетворення інформативних параметрів об’єкту вимірювання на активні 

аналогові сигнали, їх просторова селекція; 

- керування процесом вимірювання; 

- формування тестових сигналів для живлення вимірювальних кіл та 

сенсорів; 

- нормування рівнів вимірюваних електричних сигналів або різниці їх 

рівнів; 

- аналого-цифрове перетворення сигналів з регулюванням смуги 

пропускання; 

- нагромадження масивів результатів аналого-цифрового перетворення; 

- попередня математична обробка масивів даних або окремих результатів; 

- формування логічних і аналогових сигналів впливу на об'єкт контролю; 

- прийом логічних сигналів з об'єкта контролю; 

- числове і (або) графічне представлення отриманих результатів на дисплеї; 

- прийом команд і даних управління із клавіатури приладу; 

- передача даних вимірювань у комп'ютер верхнього рівня ІВС; 

- прийом команд і даних керування від комп'ютера верхнього рівня. 

Взаємозв’язки цих функцій між собою і їх розподіл у вимірювальній системі 

представлено в графічному вигляді на рис. 2.1. 

Перелічені функції є загальними і достатніми практично в будь-якій системі 

контролю з електричними інформативними сигналами, в тому числі з 

імітансометричними каналами. У зв'язку із цим, склад і структура апаратних і 

програмних засобів реалізації розглянутих функцій можуть бути у великому ступені 
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уніфікованими. Розходження між конкретними приладами можуть складатися лише 

в реалізації функцій 1 та 2, і частково 3 та 4, а саме: у засобах та алгоритмах 

перетворення первинних сигналів, у параметрах тестових сигналів, у схемотехніці 

вимірювальних кіл (наприклад, канали прямого перетворення або із 

зрівноважуванням. В цьому і полягає доцільність виділити в структурі 

вимірювального каналу 2 частини: уніфікований базовий модуль і блок адаптера до 

об’єкту вимірювання. По суті такі адаптери являють собою вимірювальні кола, в які 

включають об’єкт, імітанс якого досліджують, або, якщо вони виконують функції 

вторинних вимірювальних перетворювачів, – чутливі елементи імітансних датчиків. 

Датчик певного типу з відповідним йому вимірювальним колом доповнюють 

базовий модуль для його адаптації до вирішення конкретного практичного завдання. 

 

 

 

Рисунок 2.1 Взаємозв’язок функцій в контрольно-вимірювальній системі 

 

Основними блоками базового модуля можуть бути: вузол селекції вхідних 

сигналів, схема зрівноважування вимірюваного і взірцевого сигналів із цифро-

аналоговим перетворювачем (ЦАП), схема нормалізації рівнів інформативних 



73 

сигналів, цифровий функціональний генератор тестових сигналів, фазочутливий 

випрямляч, аналого-цифровий перетворювач (АЦП), мікроконтролер, порти вхідних 

і вихідних логічних сигналів, клавіатура, дисплей, блок системного інтерфейсу. У 

ході експериментальних досліджень було показано, що доля вартості уніфікованих 

базових вимірювальних модулів, призначених для побудови багатофункціональних 

імпедансометричних систем, може складати до 80% в загальній вартості апаратури 

вимірювального каналу. 

Підвищенню ступеня уніфікації базових модулів сприяє перенесення на 

верхній рівень ВІС програмної частини реалізації функцій управління процесом 

вимірювання, завдання параметрів тестових сигналів, режимів роботи АЦП і інших 

вузлів вимірювального тракту, а також більшої частини математичної обробки 

одержуваних даних. Однак варто мати на увазі, що таке перенесення різко знижує 

швидкодію системи, особливо при великій кількості каналів. В зв’язку з цим, при 

розробках вимірювальних систем конкретного призначення може виникнути 

потреба розширення обсягу інтелектуальних функцій апаратно-програмного 

комплексу нижнього рівня. Прикладом є організація протиаварійного керування 

об’єктом контроля за допомогою периферійного модуля мережевої ІВС. Тому, як 

вже вказувалось, актуальним питанням є побудова цього комплексу за принципами 

відкритості архітектури, для забезпечення можливостей його досить простої 

модифікації нарощуванням (в певних межах) додатково створених програмних та 

апаратних блоків, або вибором таких із стандартних опцій, що поставляються 

виробником.   

 

2.2.2 Модульний принцип побудови імітансометричних каналів сенсорних 

систем  

 

Модульний принцип побудови радіоелектронної апаратури вже багато 

десятиліть широко застосовується в масовому виробництві з метою спеціалізації 

його ланок і підвищення продуктивності праці. При розробках універсальної та 

спеціалізованої імпедансометричної апаратури він не набув поширення через 

обмежену серійність такої продукції, складності його застосування в першому 
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випадку і малого виграшу в другому. У 90-х роках за кордоном почався масовий 

випуск уніфікованих модульних компонентів для побудови ВІС промислового 

контролю, про які згадувалося вище, зокрема ADAM-5000 фірми Advantech [16], що 

включають базовий модуль («програмований контролер») і модулі введення та 

виведення сигналів, які встановлюються в нього, для адаптації до об'єкта 

вимірювання. Однак всі ці засоби не дозволяють реалізовувати імпедансометричні 

системи. Приблизно в той же час в Інституті електродинаміки НАН України були 

запропоновані і надалі детально розроблені принципи побудови вимірювальних 

каналів для мережевих систем збору даних і управління на основі уніфікованих 

базових модулів та змінних субмодулів вторинних перетворювачів для підключення 

імітансних сенсорів різних типів. Розглянемо підходи до побудови 

імітансометричного каналу, що дозволяють реалізувати концепцію його модульної 

уніфікації. В основу конкретних розробок імітансометричних сенсорних систем 

може бути покладена узагальнена структура вимірювального каналу [12], 

представлена на рис. 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 Узагальнена структура імітансометричного каналу 

 

Фізичні чи хімічні процеси, які відбуваються в об'єкті контролю, або 

статичний стан цього об'єкта відображаються активними або пасивними 
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параметрами (P). Вони впливають на специфічні, чутливі до них елементи (S) 

(сенсори), які перетворять їх в пасивну або активну електричну величину (опір, 

ємність, індуктивність, струм або напруга). У загальному випадку на кожен сенсор 

впливають інформативний і неінформативне параметри контрольованого об'єкта. 

Останні впливають на результат перетворення інформативного параметра, також як 

і різноманітні зовнішні завади (І). Вихідний параметр сенсора далі перетворюється в 

уніфікований активний інформаційний сигнал у вигляді струму або напруги за 

допомогою вторинних вимірювальних перетворювачів (ВП). У ряді випадків для 

роботи сенсора і перетворювача необхідна подача тестового сигналу (UГ). Подальші 

перетворення інформаційних сигналів полягають в їх керованої селекції і 

нормуванні діапазонів зміни значень відповідно до діапазону варіацій 

контрольованого параметра, а також в частотнофазовій обробці, яка забезпечує 

придушення впливу неінформативних параметрів об'єкта і зовнішніх завад. Ці 

операції здійснюються блоком селекції і підготовки сигналу (БСП), що складається з 

вузлів комутації (КС), нормування (ВНС) і частотнофазової селекції (ВЧФС). 

Пронормовані і відфільтровані від завад інформативні сигнали перетворюються в 

цифрову форму за допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП), а потім 

передаються в мікропроцесорний контролер для цифрової обробки. Для створення 

тестового вимірювального сигналу, необхідного для перетворення вимірюваних 

пасивних параметрів в активні електричні величини, в структурі пристрою 

передбачений генератор вимірювального сигналу (ГВС), синхронізований з 

тактовим генератором АЦП. 

Мікропроцесорний контролер здійснює управління роботою інших блоків 

вимірювального каналу (по шині управління - ШУ), представляє результати 

вимірювань на дисплеї (Д), приймає логічні сигнали управління від зовнішніх 

пристроїв (СУin) і від клавіатури (Кл), видає сигнали управління зовнішніми 

пристроями (СУоut), а також обмінюється інформацією з персональним 

комп'ютером або контролером верхнього рівня. Перераховані вище функції 

апаратури вимірювального каналу можна розділити на такі групи:  

- перетворення специфічних для конкретного виду вимірювань сигналів; 
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- перетворення загальних для багатьох видів вимірювань сигналів;  

- аналого - цифрове перетворення сигналів;  

- цифрова обробка результатів перетворень сигналів;  

- управління блоками вимірювального каналу;  

- введення/виведення сигналів управління зовнішніми пристроями;  

- обмін даними з апаратно-програмними засобами верхнього рівня.     

 Відповідно до цього розподілу в структурі вимірювального каналу можуть 

бути виділені три великих модуля: один з них призначений для отримання 

інформаційних сигналів, другий – для їх вимірювання, а третій, модуль контролера – 

для обробки отриманих даних.     

Аналіз можливих апаратних і програмних засобів реалізації розглянутих вище 

функцій показує, що на основі використання компенсаційних вимірювальних 

структур, здатних працювати як на постійному, так і на змінному струмі 

забезпечується уніфікація другого і третього зі згаданих модулів, на які припадає 

близько 80% загальної вартості вимірювального каналу. 

В той же час, в модулі отримання інформаційних сигналів зосереджені 

перетворення, специфічні для кожного конкретного виду вимірювань. Їх вид і 

реалізація залежать від характеру вимірюваних параметрів, наявності перехресних 

впливів цих параметрів на суміжні сенсори, від характеру зовнішніх завад, 

діапазонів вимірюваних величин і інших чинників. Тому побудова даного модуля 

завжди є індивідуальним завданням. 

Слід зазначити, що розглянуте структурування модулів вимірювального 

тракту забезпечує раціональну організацію виробництва і обслуговування, 

порівняно просту калібрування і метрологічну атестацію розроблюваних засобів 

вимірювання, які дуже істотні для їх техніко-економічної ефективності. Базове 

програмне забезпечення мікроконтролера, крім згаданих вище функцій управління 

процесом вимірювання, забезпечує автоматичне калібрування вимірювального 

каналу. Для цього можуть бути передбачені службові режими, які дозволяють:  

1) знаходити і фіксувати в пам'яті нулі функцій перетворення всіх датчиків;  

2) встановлювати крутизну характеристики перетворення сигналів кожного 
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датчика по зразковому значенню вимірюваного параметра;  

3) здійснювати кусочно-лінійну апроксимацію нелінійних характеристик 

датчиків і коригувати відповідні похибки;  

4) визначати вплив змін температури або інших чинників на крутизну 

характеристики перетворення і коригувати похибку, яка виникає при цьому.  

Ще однією особливістю уніфікованого вимірювального каналу повинна бути 

можливість формування та аналізу масивів результатів вимірювань, визначення їх 

інтегральних характеристик і передачі на верхній рівень інформаційно-

вимірювальної системи цих отриманих даних. Такі функціональні можливості 

дозволяють контролювати швидкоплинні процеси, в яких миттєві значення 

параметрів не можуть бути передані до центрального комп'ютера системи в 

реальному масштабі часу в зв'язку з обмеженою пропускною спроможністю 

інтерфейсу. Для реалізації цієї можливості модуль мікроконтролера повинен 

включати спеціальну оперативну пам'ять і відповідне програмне забезпечення. 

У сучасних ІВС, які практично завжди є інтелектуальними системами, 

необхідно забезпечувати відповідність міжнародному сімейству стандартів IEEE-

1451 [17, 18]. Однією з його вимог є автоматична адаптація системи до 

підключеного (інтелектуального) сенсора. При підключенні до обчислювальних 

засобів безпосередньо стандартизованого інтелектуального сенсора, що виконує 

прості вимірювання прямим перетворенням інформативних параметрів, його 

розпізнавання, адаптація та подальше функціонування відбувається аналогічно 

підключенню інших стандартних периферійних пристроїв.  

Імітансометричний канал часто використовується для більш складних, 

нестандартних вимірювань, пов'язаних з тестовими впливами на об'єкт контролю, 

балансуванням вимірювального кола, визначенням 2
х
 і більше інформативних 

параметрів, урахуванням дії неінформативних параметрів, специфічною обробкою 

результатів. Тому доцільно, щоб уніфікований базовий модуль такого каналу 

виконував частину інтелектуальних функцій ІВС. (Відзначимо, що деякі з таких 

можливостей мають модульні пристрої серії ADAM-5000 та інші, аналогічні.)  

Для відповідності стандартам IEEE-1451 бажано, щоб уніфікований базовий 



78 

модуль міг розпізнаватися системним програмним забезпеченням комп'ютера 

верхнього рівня, до якого він підключений, як сімейство нестандартних сенсорів, 

уніфікованих в рамках даного імітансометричного каналу. При підключенні до 

базового модулю того чи іншого ВП (адаптера) з відповідними сенсором має 

відбуватися автоматичне конфігурування структури вимірювального каналу і його 

програмного забезпечення для реалізації відповідного методу вимірювань. 

Розпізнавання підключеного адаптера здійснюється за сформованим ним логічними 

сигналами. Зчитування їх можливо через шину СУin модуля контролера. 

 

2.2.3 Принципи уніфікації базового вимірювально-керуючого модуля 

 

Викладені підходи до побудови імітансометричних каналів для 

вимірювальних приладів та інтелектуальних систем складають концепцію 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 вимірювального каналу, загальних для 

широкого класу приладів і систем, в яких використовуються різні методи 

вимірювань;  

- структурування апаратних і програмних блоків вимірювального каналу, 

оптимальний розподіл базових та інших функцій між базовими та спеціалізованим, 

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 
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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;  

- 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 и масі та 

споживання енергії, серійнопридатність;  

- реалізація типових метрологічних характеристик, які задовольняють 

максимум практичних запитів и перспективні потреби при забезпеченні 

конкурентоздатної вартості до існуючих аналогів. 

 

2.3 Реалізація концепції уніфікації імітансометричного каналу 

 

2.3.1 Загальна структура вимірювального каналу. Забезпечення 

універсальності застосування 

 

Найбільш важливим завданням, вдале розв’язання якого визначає 

ефективність застосування запропонованої концепції уніфікації імітансометричних 

каналів, є визначення складу елементів базового вимірювально-керуючого модуля, 

структури його внутрішніх і зовнішніх зв'язків, в першу чергу, зв'язків з елементами 

вимірювальних кіл, розташованими в модулі адаптера об'єкта вимірювання. 

Оптимальне рішення цієї задачі базується на аналізі великого числа застосовуваних 

і потенційно можливих методів вимірювань електричних величин, характеристик 
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стандартних імпедансних сенсорів, що випускаються промисловістю, а також на 

оцінці можливостей реалізації нестандартних сенсорів імітансного типу.  

Уніфікований канал може використовуватися в якості основи як для приладів 

оперативного контролю параметрів RLC, так і для периферійних терміналів IBC, 

КВС. У цих якостях він повинен мати певні елементи керування та вводу/виводу 

інформації: клавіатура, цифровий або графічний індикатор, входи для 

контрольованих і виходи для керуючих логічних сигналів, інтерфейс зв'язку з 

комп'ютером верхнього рівня, роз'єми живлення і кабелів підключення об'єкта 

контролю. Визначення оптимальної структури базового модуля в цій частині 

грунтується на аналізі наявних на ринку вимірювальних приладів для оперативного 

контролю (вимірювачі RLC, комбіновані електровимірювальні прилади, прилади 

контролю неелектричних параметрів з сенсорами). У частині оптимізації 

функціональних і експлуатаційних можливостей, структура базового модуля 

повинна забезпечити відповідність сукупності характеристик можливих реалізацій 

вимірювальних каналів на його основі і сукупності характеристик вимірювальних 

засобів аналогічного призначення, що випускаються. Критеріями оптимальності тут 

є відсутність надмірності або недостатності основних експлуатаційних якостей в 

планованій сфері застосування.  

Завдання уніфікації стало актуальним з середини 90-х років, коли з'явилися 

потреби у швидкій розробці і налагодженні випуску невеликих партій сучасних і 

недорогих вимірювальних засобів для нових виробництв і наукових досліджень. 

Аналіз попередніх і поточних на той час цільових розробок імітансометричних 

приладів показав, що в переважній більшості випадків необхідні перетворення 

інформативних параметрів об'єкта вимірювання з достатньою точністю і 

швидкодією можуть здійснюватися комбінаціями методів прямого перетворення з 

мостовими методами вимірювань. Перші з них здійснюються за допомогою 

аналогових або цифрових генераторів тестових сигналів, операційних підсилювачів, 

синхронних детекторів і АЦП, другі – за допомогою тих же елементів і, додатково, – 

мостових кіл і функціональних блоків на основі інтегральних цифро-аналогових 

перетворювачів перемножуючого типу. В роботах [19, 20, 21] (в тому числі за 
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участю автора) показано, що можлива взаємна інтеграція вказаних методів і 

створення такої структури приладів, при якій ефективніше використовуються 

переваги кожного з них і нівелюються недоліки. При цьому значна частина 

апаратури і її програмного забезпечення (за обсягом до 80%) виявляються 

загальними для дуже широкого класу приладів і можуть становити уніфікований 

базовий апаратно-програмний комплекс. Розглянемо можливості такої інтеграції в 

рамках уніфікованої структури імітансометричного каналу. 

Узагальнююча блок-схема уніфікованого вимірювального каналу, придатного 

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

зображена на рис. 2.3 [2.13, 14]. 

У складі схеми є наступні блоки: джерело опорної напруги Uref; 

цифроаналоговий перетворювач ЦАП, компенсаційно-мостове вимірювальне коло 

ВК з гілками перетворення вимірюваної величини Г1 і еталонної величини Г2 та 

схемою порівняння СП, підсилювач сигналу ПС, частотний селектор ЧС, фазовий 

селектор ФС, аналого-цифровий перетворювач АЦП, блок цифрової обробки БЦО, 

формувач UО опорного сигналу для ФС, а також взірцеві міри ZО.  

 

 

 

Рисунок 2.3 Узагальнена блок-схема уніфікованого вимірювального каналу 

 

При використанні каналу для перетворення параметрів імітансу, об'єкт 

вимірювання ZХ включається в гілку Г1 (деякі з'єднання в схемі, що відповідають 
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цьому режиму роботи, показані штриховими лініями 2). ЦАП у цьому випадку 

виконує функцію генератора синусоїдального тестового сигналу. Для цього на нього 

подається напруга Uref і цифровий код fВ(t), що змінюється за синусоїдальним 

законом із частотою, необхідною для вимірювань. На формувач UО подається код 

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

при мостовому методі вимірювання відбувається в такий спосіб.  

Тестовий синусоїдальний сигнал подається на входи гілок Г1 і Г2 мостового 

кола, де перетворюється у вихідні струми або напруги, лінійно пов’язані з ZХ і ZО 

відповідно. Схемою порівняння СП формується сигнал нерівноваги моста, у вигляді 

напруги, пропорційної різниці вихідних сигналів його гілок. Цей сигнал нормується 

по амплітуді (приводиться у відповідність із динамічним діапазоном каналу НК) 

підсилювачем ПС і подається на фільтр (ЧС), що узгоджує смугу пропускання 

каналу FК зі смугою частот інформативного сигналу FС, що має бути забезпечена.  

При вимірюваннях на змінному струмі ZХ характеризується в загальному 

випадку двома складовими – активним R і реактивним X опорами: ZХ = RХ + jXХ, 

(або провідностями: YХ = GХ + jBХ). Тому вектор вихідного сигналу гілки Г1 також 

має дві складові, одна з яких синфазна з тестовим сигналом, а друга – квадратурна 

йому. У схемі порівняння ці складові частково компенсуються відповідними 

регульованими сигналами гілки Г2, які формуються елементами, що зрівноважують, 

за допомогою керуючих кодів Nу і взірцевими мірами ZО (абоYО). У загальному 

випадку в Г2 є два зрівноважуючих елемента з кодами управління NуR і NуX і, як 

мінімум, дві міри: RО (або GО) і XО (або BО). Елементи зрівноваження порозрядно 

регулюються таким чином, щоб зменшити рівні складових вихідної напруги моста. 

При досягнутому ступені рівноваги моста, NуR і NуХ характеризують зрівноважені 

частини складових вимірюваного комплексного опору, а складові залишкового 

сигналу представляють неврівноважені частини RХ і XХ. Якщо на формувач UО 

подається код керування fС(t), синфазний у часі з fВ(t), то на виході ФС виділяється 

сигнал, пропорційний залишковій частині RХ, а якщо цей код зсунутий на чверть 

періоду (квадратурний) відносно коду fВ(t), буде виділений сигнал, пропорційний 

залишковій частини XХ. Після того, як для зрівноваження моста використано всі 
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розряди зрівноважуючих елементів, остаточні значення їх кодів управління є 

результатами вимірювання NВИХ.  

В процесі зрівноваження аналоговий сигнал нерівноваги перетворюється в 

цифровий код за допомогою АЦП. Опорним сигналом АЦП є напруга Uref, що також 

визначає амплітуду тестового сигналу, завдяки чому масштаби перетворень в 

аналоговій і цифровій частинах каналу виявляються жорстко зв'язаними між собою. 

Блок цифрової обробки БЦО врівноважує міст за тим чи іншим алгоритмом, 

аналізуючи зміни параметрів сигналу нерівноваги. Точність вимірювань мостовим 

методом з одночасним порівнянням вимірюваних та взірцевих величин залежить 

лише від точності зрівноважуючих елементів та взірцевих мір ВК.   

При використанні аналогової частини каналу в режимі прямого перетворення 

сигналу гілка Г2 відключається подачею нульового значення коду Nу і 

зрівноваження ВК не відбувається. Тому складові вихідного сигналу 

вимірювального кола відповідають повним значенням RХ (або GХ) і XХ (або BХ). В 

АЦП виконується порівняння вихідного сигналу ВК з Uref, і за його результатами 

визначаються вимірювані параметри. Похибки вимірювання в цьому випадку 

залежать від похибок АЦП та взірцевих мір, нестабільностей Uref, напруги живлення 

ВК та коефіцієнтів передачі всіх інших блоків вимірювального каналу.   

При застосуванні комбінованого метода вимірювання результат отримують 

складанням рівноважних кодів управління зрівноважуючих елементів ВК з кодами 

перетворення в АЦП відповідних складових остаточного сигналу нерівноваги. 

Нижче буде розглянуто розроблений автором варіант побудови імітансометричного 

каналу, що дозволяє значно підвищити розрядність перетворення вимірюваних 

параметрів при високій швидкодії та зберегти практичну незалежність результатів 

від нестабільності більшості елементів схеми [22]. 

Для роботи каналу в режимі перетворення вхідного сигналу UХ, 

представленого у вигляді напруги постійного струму, деякі з'єднання в схемі на рис. 

2.3 виконуються так, як показано штриховими лініями 1. У цьому випадку ЦАП є 

вхідним масштабуючим перетворювачем. Замість коду fВ(t) для управління ЦАП 

використовуються фіксовані коди, що визначають діапазон вимірювання. ФС може 
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виконувати перемикання полярності сигналу, що перетворюється. При цьому 

замість fС(t) подається команда, що має фіксовані значення 0 або 1. Замість ZХ 

включається деяка 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 подачею сигналу Nу з нульовим значенням. 

 

2.3.2 Уніфікація вимірювального кола імітансометричного каналу 

 

Як зазначалося в попередньому підрозділі, ефективність уніфікації базового 

модуля визначається оптимальністю складу його елементів і зв'язків. В першу чергу 

це стосується елементів базового модуля і адаптера об'єкта вимірювання, а також 

зв'язків між ними, які утворюють вимірювальне коло. Структура цієї частини 

вимірювального каналу найбільшою мірою залежить від застосовуваних методів 

вимірювань. Найбільш складною і різноманітною вона є в разі використання 

мостових методів. Нижче будуть розглянуті можливості забезпечення 

універсальності функціональних можливостей вимірювального каналу при простоті 

його  схемотехніки і конструкції стосовно цієї групи методів вимірювань. 

Мостовий метод вимірювання електричного опору, запропонований майже 

200 років тому, до цього часу залишається основою багатьох видів вимірювальних 

приладів. При вимірюваннях на постійному струмі застосовується схема 4-х плечого 

моста Уітстона. На змінному струмі, крім цієї схеми, використовуються її 

модифікації: мости Максвелла, Віна, Шерінга та ін. [23 – 29].  

Такі мостові схеми в загальному випадку включають 4 імітанси: об'єкт 

вимірювання ZХ (або YХ) і зразкову міру Z0 (Y0), які утворюють плечі порівняння 

моста, а також 2 імпеданси: Z1 і Z2, які утворюють плечі співвідношень (рис. 2.4).  

Мостова схема може використовуватися в двох режимах вимірювань: із 

зрівноваженням і без зрівноваження (точніше, з частковим, нерегульованим 

зрівноваженням). У першому випадку за допомогою регулювань Z1 або Z2 (а при 

широкому діапазоні можливих значень ZХ і Z0) проводиться балансування мосту, а 

результат вимірювання отримують з досягнутого при цьому співвідношення: 
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Рисунок 2.4 Чотирьохплечий міст змінного струму 

 

Другий режим вимірювання застосовують при малих відносних змінах ZХ (YХ), 

наприклад, для перетворення інформативних параметрів імпедансних сенсорів, а 

також для реалізації диференційних методів вимірювань. В цьому випадку імітанси 

Z0, Z1 і Z2 не регулюються і вибираються такими, щоб збалансувати міст в умовно-

нульовій точці характеристики перетворення інформативного параметра ZХ (YХ). 

Результат вимірювання отримують використовуючи вихідний сигнал моста [23]: 

  

                                 
ВИХ cd ab X

X

dW
U U U Z

dZ
                   (2.2) 

 

де W – дрібно-лінійна передавальна функція мостового кола для інформативної 

зміни ΔZХ вимірюваного імпедансу ZХ відносно його умовно-нульової точки. 

Таким чином, в першому режимі функція мостового кола полягає в порівнянні 

пасивних електричних величин (тої, що вимірюється, з відомою). У другому режимі 

ця функція полягає в тому, що з результату перетворення напруги живлення моста 

(тестового сигналу) в вихідний (вимірювальний) сигнал моста віднімається 

неінформативна складова, обумовлена початковим (референсним) значенням 
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імітансу ZХ (YХ). Виконання цієї функції в обох випадках є інваріантним до варіацій 

тестового і вимірювального сигналу, пов'язаних з неточністю відтворення 

номінальних значень та нестабільністю елементів генератора і детектора сигналу 

нерівноваги, що є важливою перевагою мостових методів.  

Необхідно відзначити, що при диференціальних вимірюваннях обидва плеча 

співвідношень моста пов'язані з параметрами об'єкта вимірювання. Z0 в цьому 

випадку є параметром, однорідним з параметром об'єкта ZХ, який залежить від 

неінформативних фізичних величин, що впливають на об'єкт таким же чином, як і 

ZХ. При виконанні цієї умови досягається інваріантність результатів вимірювань до 

дії на об'єкт вимірювань багатьох факторів, що впливають.  

При вимірах на змінному струмі мостові кола виконують крім функції 

порівняння імітансу, ще одну функцію – поділ цього імітансу на дві складові: 

активну і реактивну. У режимі врівноваження такий поділ досягається включенням 

в одному з плечей моста двох регульованих зразкових мір: активного і реактивного 

характеру, що дозволяє регулювати вектор напруги на цьому плечі довільним чином 

в одному з квадрантів комплексної площини.  

Зрівноваження моста змінного струму повинно проводитися з дотриманням 

принципу роздільного відліку [23, 25, 26]. 

Рівновага моста досягається при нульовому значенні функції перетворення W. 

Оскільки W, як і величини ZХ, Z0, Z1, Z2, що входять до неї, в загальному випадку 

має комплексний характер, умовами рівноваги є рівність нулю її дійсної та уявної 

частин: Re( ) 0;Im( ) 0W W  .  

Хороша збіжність процесів врівноваження і роздільний відлік параметрів ZХ 

досягається, якщо у вираз для Rе(W) входять тільки активні складові імітансу ZХ і 

регульованого плеча моста, а в вираз для Im(W) - тільки реактивні складові цих 

імітансів. Для вирішення реальних вимірювальних завдань виконання цих умов не 

завжди можливе. Подоланню виникаючих при цьому проблем присвячена велика 

кількість робіт відомих вчених: [23, 24, 30].  

При роботі в режимі часткового зрівноваження на виході мостового кола 

відсутня частина сигналу нерівноваги, пов'язана зі збалансованою частиною 
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імітансу об'єкта вимірювання. Як уже згадувалося, такою частиною може бути 

значення інформативного параметра сенсора, відповідне нулю шкали 

перетворюваного параметра ZХ0. У цьому випадку вираз (2.2) для вихідного сигналу 

моста, зображеного на рис. 2.4, можна представити у вигляді: 

 

                                       
0

( )
cd ab X XV

X

dW
U U Z Z

dZ
         (2.3) 

 

де ZXV - частина інформативного параметра ZX, що змінюється, відповідна 

градуюванню шкали вимірюваної величини. Оскільки нульове значення Ucd 

встановлено для ZX = ZX0, то напруга сигналу нерівноваги моста буде пропорційна 

значенню ZXV: 

 

                                             
cdV XV

X

dW
U Z

dZ
                  (2.4) 

 

При вимірюванні параметрів імітансу на змінному струмі режим часткового 

(неповного) зрівноважування може бути використаний для реалізації комбінованого 

способу вимірювання двох параметрів імітансу, один з яких (основний) 

визначається за результатами врівноваження, а другий (допоміжний) за 

результатами вимірювання залишкового сигналу нерівноваги моста [23]. 

Нехай, наприклад, вимірюваним імітансом ZХ є активний опір RХ (основний 

параметр), який має деяку ємність (допоміжний параметр) СХ. Перед початком 

вимірювання вихідний сигнал моста описується виразом: 

 

                           Re( ) Im( )
cd ab ab ab

U U W U W U j W          (2.5) 

 

Регулюванням елемента моста, що врівноважує, балансують його по 

параметру R. Ознакою рівноваги може бути рівність нулю синфазної з 
ab

U  

складової
cd

U  або мінімум амплітуди 
cd

U . При цьому напруга на виході моста 

визначається виразом: 
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                               Im( )
cd ab ab X

X

dW
U U W U j C

d C



                                    (2.6) 

 

де  – кругова частота тестового сигналу 
ab

U . 

Вимірювальний сигнал може бути прокалібрований в значеннях ємності СХ. 

Основний параметр об'єкта Rх визначається виразом: 

                                        

                                                 
1

0 2

X
R R

R R
        (2.7) 

де R0, R1, R2 – значення опорів в плечах моста при досягненні часткової рівноваги.  

Як зазначено в [23, 26], проблемою при такому способі вимірювання є вплив 

змін чутливості 
dW

d C
 моста, похибок детектора сигналу нерівноваги і нестабільності 

тестового сигналу Uab на результати вимірювання допоміжного параметра.   

Значною мірою зазначені проблеми можуть бути вирішені використанням 

мостового кола в режимі граничного узгодження [2.30] і варіаційних методів 

калібрування вимірювального каналу.  

В даний час в імпедансометричних приладах на основі мостів змінного 

струму, що врівноважуються, 4-х плечі мости практично не застосовуються через 

недостатню технологічність, низьку точність, низьку завадостійкість і складності 

врівноваження. Замість них використовуються трансформаторні мости і 

компенсаційно-мостові вимірювальні кола, (КМВК), які працюють в режимі 

граничного узгодження, мають стабільну чутливість, високу завадостійкість і 

збіжність процесу врівноваження. 

У регульованих плечах таких мостів замість численних комутованих мір 

застосовується лише одна міра з регульованим дільником напруги або струму 

(трансформаторним або на основі інтегрального ЦАП). 

Важливо, що в цих пристроях легко забезпечується стабільний тестовий 

сигнал на об'єкті вимірювання - задані напруга або струм. Останній факт є 

необхідним у багатьох випадках для порівнянності отриманих результатів. 
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Трансформаторні мости і КМВК діляться на схеми порівняння струмів і схеми 

порівняння напруг. Тут ми розглянемо лише основні особливості їх структур і 

функцій перетворення з точки зору можливостей уніфікації імітансометричних 

каналів різного призначення. Детально принципи їх побудови і властивості 

розглянуті в [29 – 34]. 

На рис. 2.5 а – 2.5 д зображені схеми мостів з порівнянням струмів, які 

працюють при фіксованій напрузі на плечах об'єкта вимірювання і зразкової міри, а 

врівноважуються шляхом масштабування вихідних сигналів цих плечей.  

Генератор формує тестовий сигнал, який подається на плечі порівняння моста, 

утворені вимірюваним опором ZХ (або адмітансом YХ) і зразковою мірою Z0 (або 

Y0). Два плеча відносини утворюють схему порівняння струмів СПС, яка має 2 

низькоомних входи IХ і I0 (рис. 1.5 а). Струми плечей порівняння, що втікають в ці 

входи, віднімаються цією схемою і перетворюються в вихідний сигнал нерівноваги 

моста UВ, який аналізується детектором рівноваги ДР, яким у сучасних приладах 

служить АЦП. Оцифрований сигнал нерівноваги обробляється системою 

автоматичного регулювання САР, яка управляє схемою порівняння струмів. 

В трансформаторних мостах СПС (рис. 2.5 б,в) реалізуються у вигляді 

компараторів струмів (КТ) з регульованою mv і нерегульованої mc обмотками, які і 

утворюють плечі відносини (mv і mc - числа витків в цих обмотках).  

Вихідний сигнал моста, що пропорційний різниці магнітних потоків в осерді 

компаратора знімається з вихідної обмотки з числом витків mв, яка підключена до 

перетворювача струм-напруга з низьким вхідним опором. Це забезпечує роботу 

моста в режимі граничного узгодження.  

Схема на рис. 2.5 б дозволяє отримати прямий відлік параметру, 

пропорційного провідності, «нормальна» схема, а схема на рис. 2.5 в  – параметру, 

пропорційного опору («аномальна схема») [30].  

Рівноважний стан мосту фіксується при нульовому значенні вихідного 

сигналу нерівноваги UВ. Умовами для цього є співвідношення: 
X C O V

I m I m ,
X C O V

Y m Y m  

для схеми на рис. 2.5 б і 
X V O C

I m I m ,
O V X C

Z m Z m  для схеми на рис. 2.5 в. 
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Рисунок 2.5 Трансформаторні і компенсаційно-мостові схеми з порівнянням струму 
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Вихідні сигнали мостового кола (Uв) в схемі на рис. 2.5 б визначаються 

виразом: ( ).
O V

C

BИХ X С

B

m
U U R Y m Y m

m
   

При цьому чутливість моста при зрівноважені постійна: CBИХ

V O V

V B

mdU
m U R Y m

dm m
    , 

де Δmv - дискретність регулювання обмотки компаратора.  

У схемі на рис. 2.5 в: 
0

( )C C V

BИХ

В X

m m m
U U R

m z z
  ;  

1
CBИХ

V

V C X

mdU
m U R

dm m Z
   . 

Залежність чутливості від ZХ ускладнює як процеси зрівноваження, так і 

обробку результатів, особливо при складних методах вимірювання.  

На рисунках 2.5 г, д представлені компенсаційно-мостові схеми, аналогічні за 

принципами дії і більшістю характеристик до розглянутих вище. У цих пристроях 

схема порівняння струмів побудована на операційних підсилювачах і 

множувальному ЦАП в інтегральному виконанні з регульованою ΎC і 

нерегульованою YV провідностями. Ці схеми можуть бути віднесені також до схем з 

порівнянням напруг на ZХ та Z0, які розглядаються нижче. 

Режим граничного узгодження досягається застосуванням двох перетворювачів 

струм-напруга з низьким вхідним опором A1 і A2, які перетворюють струми плечей 

порівняння в напруги UХ і U0. Різниця цих напруг по відношенню до загальної шині 

схеми (UВИХ) виділяється диференціальним підсилювачем А3. Умовами рівноваги 

для КМВК на рисунках 2.5 г і 2.5 д відповідно є: 
0X C V

Y Y Y Y  та
0 V X C

Z Y Z Y . 

Вихідні сигнали моста при рівності опорів R1, R2, R3, R4 описуються виразами: 

 

0

0 0

1
( )V X

BИХ V X C

C C

Y Y
U U U Y Y Y Y

Y Y Y Y 

  
     

 
          для схеми на рис. 2.5г. та 

0

0 0

1 1 1
X

BИХ

V X C C V C

ZZ
U U U

Z Y Z Y Z Z Y Y 

   
         

   
  для схеми на рис. 2.5д. 

 

Чутливості розглянутих КМВК при зрівноваженні для схем на рис. 2.5 г, 2.5 д  

визначаються виразами:   
1

BИХ

V V

V C

dU
Y U Y

dY Y
   ; 

2

0

1
BИХ

V V

V V

dU
Y U Y

dY Z Y
    . 
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В обох останніх схемах забезпечується прямий відлік вимірюваного параметра 

Yх або Zv за кодом управління провідністю YV  ЦАП.  

Схема на рис. 2.5 д є аномальною і має сильну залежність чутливості при її 

зрівноважуванні (фактично від значення ZХ). У незрівноваженому режимі вихідний 

сигнал моста, як і в схемі на рис. 2.5 б, зворотно пропорційний ZХ .  

Порівняння струмів в розглянутих схемах здійснюється за допомогою їх 

перетворення в регульоване співвідношення ампер-витків в компараторі струмів (в 

трансформаторних мостах) або в регульовані напруги за допомогою перетворювачів 

струм-напруга на операційних підсилювачах.  

Інший вид схем порівняння струмів, заснований на безпосередньому 

підсумовуванні струмів об'єкта вимірювання і зразкової міри на вході 

перетворювача струм-напруга I/U, який формує вихідний сигнал нерівноваги моста 

UВ, зображено на рис. 2.6. В цьому випадку урівноваження струмів двох гілок моста 

проводиться за допомогою дільника напруги ДН, включеного між генератором 

тестового сигналу UГ і плечима порівняння мостового кола ZХ (YХ) і Z0 (Y0). Блок-

схема імпедансометричного каналу зображена на рис. 2.6 а. 

 Схемні реалізації трансформаторних мостових кіл такого виду, що 

дозволяють вимірювати методом зрівноваження параметри об'єкта вимірювання, 

пропорційні провідності і опору, представлені на рис. 2.6 (б, в) відповідно. 

Трансформаторний дільник напруги виконує роль плечей співвідношень і створює 

на плечах порівняння протифазні напруги по відношенню до загальної шині. 

Співвідношення їх амплітуд на плечах об'єкта і міри, а відповідно і чисел витків 

обмоток mv/mc дорівнюють YХ/Y0 в схемі на рис. 2.6 б або ZХ/Z0 в схемі рис. 2.6 в. 

Вихідні сигнали нерівноваги мостового кола і чутливості моста до 

регулювання елементів, що врівноважують (обмоток mv), визначаються наведеними 

нижче виразами. Для схеми на рис. 2.6 б: 
0

( )
BИХ V C X

R
U U m Y m Y

m



  , 
0

BИХ

V

V

dU R
m U Y

dm m



  ; 

де R – опір в зворотному зв'язку перетворювача струм-напруга. Для схеми на 

рис. 2.6 в: 
0

C V

BИХ
X

m mR
U U

m z z



 
   

 
,

1
BИХ

V

V X

dU R
m U
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   .  
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Рисунок 2.6 Трансформаторні і компенсаційно-мостові схеми з сумуванням струмів 
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Як і в разі трансформаторного моста з порівнянням струмів і врівноваженням 

в компараторі струмів, чутливість моста постійна при вимірюванні ΎХ («нормальна 

схема») і обернено пропорційна вимірюваному ZХ («аномальна» схема). 

Відмінністю схеми на рис. 2.6 в від схеми на рис. 2.6 б є нестабільність напруги на 

об'єкті вимірювання.   

Аналогічні за принципом дії і характеристикам КМВК на основі операційних 

підсилювачів і помножувальних інтегральних ЦАП представлені на рис. 2.6 (г, д). 

Умови рівноваги, вихідний сигнал нерівноваги моста і його чутливість до 

регулювання елемента ΎV, що врівноважує, для схеми на рис. 2.6 г. описується 

наступними виразами: 

 

0

VX

C

YY

Y Y
 ;  

0

0

V X

ВИХ

C

Y Y
U U RY

Y Y

 
   

 
;    0ВИХ

V Г V

V C

YdU
Y U R Y

dY Y
   . 

 

Для схеми на рис. 2.6д такі вирази мають такий вигляд: 
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VX

C

YZ

Z Y
 ; 

0

1
V

ВИХ Г

C X

Y
U U R
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;  ВИХ

V Г V

V X C

dU R
Y U R Y
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   . 

 

Розглянуті вище мостові схеми з порівнянням струмів забезпечують високі 

метрологічні характеристики при вимірюванні середніх і високих імпедансів в 

діапазоні від сотень Ом до багатьох ГОм. При більш низьких значеннях 

вимірюваних імпедансів застосовуються схеми порівняння напруг. Блок-схема 

імпедансометричного каналу такого типу зображена на рис. 2.7 а. В плечах 

співвідношення моста замість схеми порівняння струмів (див. рис. 2.5 а) 

застосовується схема порівняння напруг СПН.  

Реалізація таких схем за допомогою трансформаторних вимірювальних кіл 

вельми складна [33, 35, 36], тому тут не розглядається.  

На рис. 2.7 б представлена схема імпедансометричного каналу з 

компенсаційнно- мостовим колом порівняння напруг на основі інтегрального 
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помножувального ЦАП і операційного підсилювача. Для виключення шунтування 

провідностями YV і YС опорів гілки порівняння, на входах UХ і U0 СПН включені 

повторювачі напруги ПН. При досить малих значеннях ZХ і Z0 ПН можуть бути 

відсутніми. Умовою рівноваги такої КМВК є: 
0

VX

C

YZ

Z Y
 . Вихідний сигнал нерівноваги 

моста при його живленні від джерела напруги, ізольованого від загальної шини, 

визначається виразом: 
0

0

( )
BИХ V X C

X

U R
U Z Y Z Y

Z Z

 


. Вираз для чутливості до 

регулювання YV при врівноважені моста має вигляд: 
0

0

BИХ

V V

V X

dU U R
Y Z Y

dY Z Z

  


. 

Якщо ZХ << Z0, в даній схемі дотримується режим заданого струму. При цьому 

зміни чутливості практично не впливають на хід зрівноваження. При використанні 

КМВК в режимі часткового зрівноваження функція перетворення UВИХ(ZХ) може 

бути скоригована при обробці результатів вимірювань. Дана проблема може бути 

також вирішена живленням моста від генератора струму, що, однак, складніше в 

реалізації.  

 

          

Г Zx

Zo

Ux

Uo

CПН

Uв

ДР

САР

                         а 

 б 

Рисунок 2.7 Блок-схема імпедансометричного каналу з порівнянням напруг 

через сумування струмів 



96 

 

Так само як в схемах з порівнянням струмів, в схемах порівняння напруг 

можливо урівноваження шляхом регулювання дільником напруги ДН 

співвідношення напруг, що прикладаються до плечей порівняння ZХ і Z0. Такі 

КМВК, представлені на рис. 2.8 а (блок-схема) і 2.8 б (одна з можливих її 

реалізацій), мають велику схожість зі схемами порівняння струмів на рис. 2.6 а, г. В 

якості елемента, що врівноважує, також застосований інтегральний ЦАП з 

операційним підсилювачем. Єдина відмінність полягає в тому, що замість 

перетворювача струм-напруга на виході КМВК включений повторювач напруги. 

Рівновага моста фіксується при нульовій напрузі в точці з'єднання плечей 

порівняння ZХ і Z0 по відношенню до загальної шини схеми. Умову рівноваги можна 

сформулювати як рівність падіння напруги на ZХ під дією струму, що протікає в 

ланцюзі від виходу генератора через Z0 і ZХ до виходу подільника напруги, і напруги 

UХ на виході ДН: UВИХ = UX – UZx = 0, де UZx - падіння напруги на ZХ. Покажемо 

вихідну напругу Uвих схеми на рис. 2.8 б. через параметри її елементів. Напруга між 

виходами генератора і ДН визначається виразом: 1 V

X

C

Y
U U U

Y 

 
    

 
. 

  а 

              б 

Рисунок 2.8 Схеми імпедансометричного каналу з порівнянням напруг 
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Значення струму в ZX і Z0: 
0
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, звідки: 
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Прирівнявши UВИХ до нуля, отримуємо: 
0

VX

X V C

YZ

Z Z Y Y


 
. Після спрощення маємо: 

0

V

X

C

Y
Z Z

Y
 . Можна також отримати більш наочну форму подання вихідного сигналу 

нерівноваги КМВК: 0
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. Чутливість моста до регулювання 

врівноважуючого елемента YV має вигляд:  0

0
( )

VBИХ

V

V C X

Z YdU
Y U

dY Y Z Z


 


. 

Отримані вирази для функції перетворення та залежності чутливості даної 

КМІЦ аналогічні наведеним вище для схем на рис. 2.7. Також аналогічні і основні 

властивості цих кіл. Різниця полягає в тому, що в схемі на рис. 2.8 напруга на ZХ 

може змінюватися в процесі врівноваження, що не завжди прийнятне. 

Має сенс порівняти схеми розглянутих КМВК зі схемою 4
х
-плечого моста на 

рис. 2.4. Якщо в плечах відношення цієї схеми в якості імітансів Z1(Y1) і Z2(Y2) 

використовувати провідності YV і YC, то можна отримати дві схеми: для 

вимірювання параметра об'єкта, пропорційного провідності YX і параметра, 

пропорційного опору ZХ. Ці схеми представлені на рис. 2.9  а і 2.9 б відповідно. 

Умовою рівноваги для схеми на рис. 2.9 а є рівняння: YХ/Y0 = YV/YC. Якщо 

провідності YV і YX істотно менше ніж YC і Y0, то дана схема буде працювати в 

режимі заданої напруги на об'єкті, який близький до граничного узгодження. Вона 

буде мати практично прямі лінії врівноваження і стабільну чутливість, 

наближаючись за своїми властивостями до схеми порівняння струмів на рис. 2.5 г. 

Однак абсолютне значення чутливості при цьому буде низьким, а реалізувати плечі 

YV і YC у вигляді інтегрального ЦАП буде неможливо.  

Умовою рівноваги для схеми на рис. 2.9 б є рівняння ZXYC = Z0YV. Якщо 

опори ZX і 1/YC істотно менше ніж Z0 і 1/YV, то режим цієї схеми також буде 

близький до граничного узгодження при заданому струмі в об'єкті вимірювання. За 

своїми властивостями вона буде близька до схеми порівняння напруг на рис. 2.7 б і 
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матиме ті ж переваги і недоліки, що вказані для схеми на рис. 2.9 а.  

Виконаний аналіз дозволяє виділити групу структур мостових кіл, які в 

сукупності дозволяють визначати співвідношення параметрів імітанса в плечах 

 

                                 а 

 

 

                    б 

Рисунок 2.9 Чотирьохплечі мости із зрівноваженням провідностями для 

визначення YX (а) та ZX (б) 

  

порівняння практично в усіх вимірювачах, що використовується на практиці в 

діапазоні значень параметрів об'єктів вимірювання. При цьому можуть 

застосовуватися методи порівняння струмів або методи порівняння напруг, робота 

мостового кола в режимі заданої напруги або заданого струму. Можна отримувати 

прямий відлік вимірюваного параметра методом врівноваження або методом 

перетворення вихідного сигналу неврівноваженого або частково врівноваженого 

мостового кола. Найкращі метрологічні характеристики в широких діапазонах 

значень параметрів імітансу і робочих частот дозволяє отримати комбінація схем, 

представлених на рис. 2.6 г і 2.7 б. 

На рис. 2.10а і рис. 2.10б представлені ці ж схеми в дещо іншому вигляді, що 

демонструє, що ці схеми фактично складаються з 4
х
-плечого моста і 2-х операційних 

підсилювачів, які забезпечують його функціонування в режимі граничного 

узгодження. У схемі на рис. 2.10 а підсилювач А1 разом з провідностями YV і YC 
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ЦАП утворює схему порівняння напруг методом урівноваження струмів, а А2 

(інвертор) забезпечує симетричність до «землі» напруги живлення моста. У схемі на 

рис. 2.10 б А1 є індикатором рівноваги, а А2 і ЦАП масштабним перетворювачем 

(ДН на рис. 2.6г). 

 

 а  

 

 б 

 

Рисунок 2.10 Мостові схеми для вимірювань параметрів опору (а) та провідностей 

(б) з цифро-аналоговими перетворювачами та операційними підсилювачами. 

 

Таким чином, частина вимірювального каналу, що включає генератор, плечі 

порівняння моста у вигляді інтегрального ЦАП і операційних підсилювачів, 

необхідних для роботи ЦАП, індикатор рівноваги моста, а також АЦП для 

перетворення вихідного сигналу нерівноваги моста і систему його автоматичного 
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врівноваження, можуть бути уніфіковані при мінімальних змінах комутацій 

елементів в різних вимірювальних схемах. 

Цей висновок стосується не тільки двох останніх схем, а й до всіх інших, 

розглянутих вище. Перераховані елементи і блоки утворюють базовий 

вимірювальний модуль імітансометричного каналу, який може бути використаний 

для побудови засобів вимірювання різного призначення.  

Частина вимірювального каналу, що складається з плечей співідношення 

моста, змінюється в залежності від конкретної вимірювальної задачі і 

застосовуваного методу її рішення. У реальності, вона звичайно складніше, ніж в 

розглянутих схемах. Разом з необхідними додатковими елементами ця частина 

мостової схеми утворює блок (субмодуль) адаптера об'єкта вимірювання, який може 

встановлюватися в базовий вимірювальний модуль, виконуючи при цьому необхідні 

комутації для його конфігурації під завдання, що вирішується. 

 

2.3.3 Загальні принципи побудови уніфікованого базового модуля каналу 

вимірювання параметрів імітансу  

 

Вище були розглянуті питання реалізації структури мостового кола 

уніфікованого базового модуля імітансометричного каналу з точки зору виконання 

його першої функції – порівняння значень вимірюваного параметра імітансу з 

відповідним параметром взірцевої міри. Його друга основна функція – розділення 

активної і реактивної складових досліджуваного імітансу може здійснюватися 

методами роздільного зрівноваження моста з використанням в його плечах двох 

видів зразкових мір: активних і реактивних. Такий шлях виконання цієї функції 

реалізується при роботі моста в режимі повного зрівноваження. Впродовж кількох 

десятиліть він широко застосовувався в імітансометричних приладах високого і 

середнього класів точності і добре освітлений у науковій літературі.  

В останні роки, при створенні імітансометричної апаратури, мости з повним 

зрівноваженням за двома параметрами імітансу застосовуються рідше. З одного 

боку, це пояснюється їх складністю (наявність двох контурів врівноваження), 
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проблемами зі збільшенням розрядності зрівноважуючих елементів. З іншого боку –

зростає конкурентоспроможність з боку приладів, побудованих на принципі 

прямого перетворення параметрів імітансу в напругу і далі в цифровий код, що 

обумовлено вдосконаленням інтегральної елементної бази [37]. Принцип поділу 

активної і реактивної складових в приладах цього виду полягає в використанні 

синхронних детекторів (фазочутливі випрямлячів) для виділення відповідних 

складових з вимірювального сигналу (напруги), які пропорційні параметрами 

імітансу, що вимірюється. Застосування цифрових генераторів тестового сигналу 

(квазисинусоїдальної напруги) з одночасним формуванням опорних напруг 

синхронних детекторів істотно покращує їх техніко-економічні характеристики. У 

той же час, принципова нестача точності, розрізнювальної здатності та стабільності 

обмежують можливості цього виду приладів, особливо при роботі з сенсорами. 

В даний час найбільш перспективним шляхом побудови імпедансометричних 

приладів широкого застосування, зокрема і на базі уніфікованих базових модулів, 

представляється використання частково-зрівноважених ("напівзрівноважених") [23, 

38] мостових схем в сукупності з сучасними методами і засобами прямого 

перетворення параметрів імітансу в цифровий код.  

Необхідно зробити деякі уточнення щодо понять «напівзрівноважений» міст і 

«частково-зрівноважене мостове коло». Під першим з них прийнято розуміти 

прилади для визначення параметрів комплексних опорів, в яких основний з цих 

параметрів визначається методами зрівноваження, а додатковий (менш важливий, 

менший за значенням, «міноритарний») параметр визначається за результатами 

вимірювання залишкового сигналу нерівноваги моста («прямим перетворенням»). У 

той же час, існує багато практичних завдань, де доцільно використовувати іншу 

комбінацію зазначених методів. Найбільш поширеним прикладом є вимірювальні 

канали з резистивним і ємнісними сенсорами. В цьому випадку нульовій точці 

шкали вимірюваної величини відповідає значення вихідного параметра сенсора, яке 

на порядки перевищує діапазон його інформативних змін. У цьому випадку 

оптимальним рішенням може бути зрівноваження мостового кола в нульовій точці 

шкали і пряме перетворення змін вихідного параметра сенсора.  
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Іншим прикладом є випадки, коли поряд з інформативним параметром, 

вихідний імпеданс сенсора містить квадратурну неінформативну складову 

(наприклад, двохелектродні кондуктометричні перетворювачі). При цьому, для 

забезпечення достатньої точності вимірювань, потрібно зрівноваження в вихідному 

сигналі моста складової, пов'язаної з цим неінформативним параметром. В такому 

випадку основний параметр сенсора може вимірюватися методом прямого 

перетворення відповідної складової вихідного сигналу моста. 

Крім того, є ще одна обставина, пов'язана з трактуванням «часткового 

врівноваження» мостового кола. Справа в тому, що метод «прямого перетворення» в 

даний час реалізується за допомогою елементів, що працюють на принципі 

зрівноваження (АЦП з порозрядним зважуванням або з двотактним інтегруванням, 

автокомпенсаційні пристрої). При цьому вимірювальний канал з частково 

зрівноваженим мостовим колом і трактом вимірювання сигналу нерівноваги може 

розглядатися як прилад з повним зрівноваженням, якщо забезпечується 

взаємозв'язок опорної напруги АЦП з напругою генератора живлення моста [22]. 

Тому прилади з застосовуванням як зрівноважування, так і прямого перетворення 

параметрів доцільно називати пристроями з комбінованим перетворенням.  

Блок-схема імітансометричного каналу, що пояснює розроблений варіант його 

уніфікації, який базується на методі комбінованого перетворення, зображена на рис. 

2.11. Схема включає вузли і блоки, що утворюють уніфікований базовий 

вимірювально-керуючий модуль (БВКМ) і адаптер вимірюваного імітансу у вигляді 

субмодуля СмА. У реальних приладах він встановлюється в БВКМ і з'єднується з 

його елементами через уніфікований внутрішній інтерфейс аналогових 

(інформативних) і цифрових (керуючих) сигналів. У складі БВКМ є цифровий 

генератор квазисинусоїдальної напруги (ГКСН) тестового сигналу Uг і базові 

елементи (плечі порівняння і перетворювач струм-напруга) мостового кола, 

реалізовані на ЦАП і операційних підсилювачах А1 і А2 з резисторами, що 

переключаються комутатором К1. Інша частина моста, адаптована до конкретного 

виду вимірювань, розташовується в СмА. Необхідна конфігурація з'єднань 

елементів моста здійснюється зв'язками на платі СмА, а також ключами К1 і К2. Ці 
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ключі управляються сигналами управління СУ, з блока мікроконтролера модуля 

МК, який виконує функції САР. Розпізнавання потрібної комутації здійснюється за 

кодом, який створюється сигналами управління LogOut на платі СмА, специфічними 

для кожного виду вимірювань. Цей код також визначає алгоритми виконання 

вимірювань і обробки сигналів. Логічні сигнали управління LogIn, що надходять від 

контролера на СмА, дозволяють змінювати діапазони вимірюваних величин та інші 

параметри режиму в процесі виконання вимірювань.  

 

 

 

Рисунок 2.11 Блок-схема уніфікованого базового вимірювально-керуючого 

модуля імітансометричного каналу 

 

Вихідний сигнал мостового кола формується на виході одного з операційних 

підсилювачів А1 або А2 (в залежності від конфігурації моста при даному виді 

вимірів. Через ключ К2 цей сигнал надходить на ключовий синхронний детектор 

СД, який спільно з інтегруючим АЦП утворює детектор рівноваги моста при його 

балансуванню або перетворювач складових інформативного аналогового сигналу в 

цифровий код в режимі прямого перетворення параметрів досліджуваного об'єкта. 

Вибір складової вихідного сигналу моста, що перетворюється, (синфазної або 

квадратурної з напругою генератора) здійснюється перемикачем К3 опорних 

сигналів СД (Uоп/сф ; Uоп/кв), які формуються генератором з жорсткою прив'язкою до 
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напруги живлення моста UГ. Опорна (референсна) напруга АЦП формується 

прецизійним джерелом Uref. Ця ж напруга подається як опорна на цифро-аналоговий 

перетворювач у складі ГКСН, що забезпечує логометричний характер перетворення 

інформативних сигналів в імпедансометричному каналі при будь-якому режимі 

вимірювання [22, 13]. Розглянута система генератор – синхронний детектор – АЦП 

виконує функції модуля вимірювання сигналів в схемі на рис. 2.2, який поєднує 

функції АЦП з частотною та фазовою селекцією інформативних сигналів. При 

цьому забезпечується висока чутливість і стабільність імітансометричного каналу, 

добре розділення квадратурних складових вимірюваних комплексних величин в 

широкому діапазоні робочих частот при простоті апаратури і алгоритму її роботи. 

[13, 14]. 

Мікроконтролер МК формує тактові частоти fт для АЦП і ГКСН, забезпечуючи 

при цьому кратність періодів UГ, мережевих завад і часу інтегрування АЦП. Друга 

функція МК полягає в отриманні даних вимірювання інформативних сигналів (D) 

від АЦП, їх обробці, видачі на цифровий індикатор панелі управління ПУ і, через 

інтерфейс, в персональний комп'ютер ПК. Третя основна функція МК – управління 

процесом врівноваження моста за отриманими даними D за допомогою сигналів 

управління СУ1 (регулювання ЦАП), необхідні перемикання в мостовому колі і в 

тракті вимірювання його вихідного сигналу (СУ2 ... СУ6), а також конфігурація 

програмного забезпечення відповідно до ідентифікаційного коду встановленого в 

базовий модуль субмодуля адаптера за сигналами Logout (СУ7). Крім того, 

мікроконтролер забезпечує прийом команд управління від програмного 

забезпечення верхнього рівня (ПК), а при необхідності, також видачу сигналів 

управління (СУ8) на об'єкт контролю ОК і прийом з об'єкта контролю відповідних 

цифрових сигналів (СУ9). Більш детально питання побудови базового 

вимірювального модуля і імітансометричних каналів різного призначення на цій 

основі будуть розглянуті в наступних розділах.  
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2.4 Висновки до розділу 

 

 1. Обґрунтовано новий підхід до побудови засобів вимірювання імітансів, що 

базується на розробленій концепції їх уніфікації, відкритості архітектури, модульній 

структурі, функціональній гнучкості, який забезпечує прискорення розробок і 

серійного впровадження приладів, їх здешевлення та спрощення експлуатації і 

розширення сфер використання.  

2. В результаті узагальнюючого аналізу відомих типів вимірювальних кіл (4
х
 - 

плечих та трансформаторних мостів і компенсаційно-мостових кіл з порівнянням 

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

визначення в оптимальних умовах 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 двома 

конфігураціями компенсаційно-мостового кола, що фактично є модифікаціями 4
х
 - 

плечого моста з використанням інтегрального цифро-аналогового перетворювача та 

двох операційних підсилювачів, що легко перебудовуються одна в іншу. 

3. Розроблена загальна структура імітансометричного каналу, який базується на 

методі комбінованого перетворення параметрів імітансу та може бути реалізований 

з використанням уніфікованих базових модулів. 
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РОЗДІЛ 3. 

 БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ УНІФІКОВАНИХ 

БАЗОВИХ МОДУЛІВ 

 

3.1 Загальний підхід до побудови багатофункціональних вимірювачів 

імітансу нового покоління 

 

Метою цього розділу роботи є створення нових методів вимірювань і 

необхідної сукупності компенсаційно-мостових кіл, які забезпечують визначення 

параметрів двоелементних схем заміщення імітансу будь-якого характеру в 

низькоомній і високоомній частинах практично використовуваного діапазону їх 

значень, а також побудова на їх основі простого і достатньо точного для більшості 

практичних потреб універсального (багатофункціонального) вимірювального блоку. 

Використання його в якості субмодуля адаптації до об'єкту вимірювання в 

уніфікованому базовому вимірювально-керуючому модулі, який розглянемо 

детально нижче, в сукупності з новими методами корекції систематичних похибок 

дозволить реалізувати недорогі, серійнопридатні вимірювачі RLC класу точності 

0,1% і вище. Створені кола зможуть застосовуватися також як багатофункціональні 

уніфіковані вторинні перетворювачі (ВП) для різних типів імітансних сенсорів. 

При розробці методів вимірювань і синтезі структур цих кіл бралися до уваги 

ще деякі важливі міркування. З точки зору користувача приладів поняття їх точності 

носить відносний характер. Наприклад, для фахівців, зайнятих розробкою або 

обслуговуванням радіоелектронних і електротехнічних пристроїв побутового або 

промислового призначення, точними є прилади та їх компоненти з відносною 

похибкою менше 1%. Для фахівців-метрологів точними є такі ж вироби з похибками 

на 1 – 2 порядки менше. Але при цьому прийнятна ціна таких приладів і 

компонентів також відрізняється на 1 – 2 порядки. З іншого боку, має значення про 

які об'єкти вимірювання йдеться. Для високоякісних (високодобротних) резисторів 

або конденсаторів (з малими значеннями фазового кута або кута втрат) актуальні 

висока точність і розрізнювальна здатність (розрядність) вимірювань в широкому 
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діапазоні імітансів як за основним параметром (абсолютне значення), так і по 

допоміжному параметру (відносне значення). Для більшості високодобротних 

об'єктів характерні значення імпедансу вище декількох сотень Ом і паралельна 

схема заміщення при ємнісному характері реактивності. Якщо ж об'єкт 

представлений складною схемою заміщення, значення основного і допоміжного 

параметрів часто бувають одного порядку. При цьому вимоги до точності 

вимірювання по допоміжному параметру можуть бути більш важливими, ніж за 

основним (наприклад, послідовний активний опір блокуючого конденсатора або 

розділового дроселя). В такому випадку особливо високої точності і великої 

розрядності результатів зазвичай не потрібно, однак дуже важливо забезпечити 

інваріантність визначення інформативного параметра об'єкта при великих (іноді 

багаторазово переважаючих) значеннях його другого (квадратурного) параметра. 

Подібні об'єкти з послідовною двоелементною або більш складною схемою 

заміщення, елементи якої мають сумірні за модулем значення параметрів, 

характерні для низькоомної області вимірюваних імпедансів (нижче 1 кОм). При 

цьому необхідно зауважити, що особливим питанням є вимірювання 

електропровідності розчинів, біологічних тканин та деяких інших об'єктів, що 

характеризуються складною схемою заміщення в широкому діапазоні значень 

модулів імітансу і робочих частот. Так, важливим напрямком вимірювальної техніки 

є визначення вологості твердих і рідких діелектричних речовин та газів. Це часто 

використовується при контролі якості продукції, в технічній діагностиці та 

технологічному контролі. Більша частина таких вимірювань в усьому світі 

виконується ємносними сенсорами, в яких інформативними вихідними параметрами 

є ємність і активний опір (провідність) [1,2]. Ці сенсори, а також оптичні сенсори у 

вигляді фотоопорів, можуть мати співрозмірні значення обох еквівалентних 

параметрів комплексного опору при складній схемі заміщення.    

З урахуванням викладених міркувань, важливими критеріями оптимізації 

структури приладів при розробці необхідної сукупності вимірювальних кіл були:  

- простота структури і алгоритму вимірювання для досягнення цінової 

конкурентоспроможності в порівнянні з аналогами, представленими на світовому 
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ринку в класі портативних універсальних вимірювачів RLC;  

- максимально можливе підвищення точності і розрізнювальної здатності 

вимірювання параметрів високодобротних об'єктів з паралельною схемою 

заміщення в високоомній області;  

- придушення впливу допоміжного параметра нізькодобротних об'єктів з 

послідовною схемою заміщення на точність вимірювання основного параметра в 

низькоомній області.  

Основами побудови вимірювальних кіл для такої оптимізації були:  

- використання методу порівняння струмів в високоомній області діапазону 

вимірювання і методу порівняння напруг в його низькоомній області;  

- застосування частково зрівноважених (по одному з параметрів імпедансу) 

компенсаційно-мостових кіл на інтегральній елементній базі;  

- застосування комбінованих методів вимірювання (зрівноваження і прямого 

перетворення). 

Також враховувалось, що в приладах широкого призначення доцільніше 

використовувати частотнонезалежні методи вимірювань, які забезпечують меншу 

залежність результатів від змін спектру вимірювальних сигналів, що дозволяє 

спростити деякі вузли вимірювального каналу та зменшити похибки при 

дослідженнях нелінійних об’єктів. 

 

3.2 Удосконалення методів вимірювань імітансів та структури 

багатофункціональних вимірювальних кіл  

 

Досвід розробок універсальних автоматичних мостів змінного струму, що 

серійно випускалися [3 – 10] і наступних досліджень багатьох спеціалістів показує, 

що для вимірювань параметрів адмітансу довільного характеру за паралельною 

схемою заміщення в високоомній області оптимальні зрівноважені, 

частотонезалежні схеми порівняння струмів, оскільки вони мають найкращу 

точність, а змінювати їх конфігурацію відповідно до характеру реактивності об'єкту 

вимірювання досить просто. З урахуванням можливостей сучасної елементної бази, 
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вони можуть бути компактними, малоспоживаючими і, в той же час, досить 

точними, забезпечуючи основну відносну похибку вимірювань на рівні 0,1% і 

краще. При наявності АЦП в імітансометричному каналі, доцільно використовувати 

мостове коло в режимі часткового урівноваження (розд. 1, 2), що додатково його 

спростить. Складніше реалізація вимірювань простими засобами параметрів малих 

імпедансів в багатофункціональному мостовому колі. В роботі досліджені нові 

принципи побудови вимірювальних кіл і їх узгодження в високоомній і низькоомній 

частинах діапазону вимірювань. Основні отримані результати наведено в [11, 12] 

На рис. 3.1 представлена схема традиційного компенсаційно-мостового 

вимірювального кола (КМВК) в режимі роботи з порівнянням струмів [13]. Вона 

включає генератор Г тестового сигналу UГ, операційний пристрій (фазообертач Φ) у 

вигляді інвертора, інтегратора або диференціатора, масштабні перетворювачі МП1 і 

МП2, зразкову міру Z0, що перемикається, і перетворювач струм-напруга I/U. Об'єкт 

вимірювання представлений у вигляді активної і реактивної провідності ReYX і 

ImYX відповідно. 

Залежно від характеру основного параметра об'єкту вимірювання (активний 

опір, ємність або індуктивність), поворот фази в Φ приймає значення 0, або (
2


 ). За 

допомогою плавно регульованого МП1 (високодискретний ЦАП) встановлюється 

напруга U0 на Z0, що забезпечує струм I0, який зрівноважує в вихідному струмі 

моста (ІВ) складову, пов'язану з складовою провідності YX об'єкта, прийняту за його 

основний параметр. Реєстрація рівноваги проводиться за допомогою синхронного 

детектора і АЦП вимірювального каналу по вихідному сигналу UВ вимірювального 

кола. За допомогою МП2 (перемикач піддіапазону вимірювання) встановлюється 

необхідне співвідношення амплітуд струмів I0 і IX в гілках мостового кола. 

Необхідна для врівноваження моста протифазність цих струмів забезпечується 

різними числом інверсій сигналів в гілках. Після зрівноваження моста за основним 

параметром об'єкта, код управління ЦАП визначає значення основного 

вимірюваного параметра. Допоміжний параметр об'єкта може бути визначений за 

допомогою синхронного детектора і АЦП по іншій (незрівноваженій) складовій UВ 
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методом прямого перетворення. Оскільки при цьому квадратурна складова UВ 

відсутня, точність вимірювання допоміжного параметра значно підвищується. 

Розглянуте вимірювальне коло має високі метрологічні характеристики в 

діапазоні імітансів вище 1 кОм. Як показано нижче, деяка модифікація схеми на рис. 

3.1 дозволяє проводити вимірювання також і в низькоомному діапазоні.  

 

 

  

Рисунок 3.1 Компенсаційно-мостове вимірювальне коло з порівнянням струмів 

 

Для використання в простих, недорогих приладах перспективним є новий, 

комбінований, метод вимірювання, вперше запропонований в [14] і успішно 

застосований для діагностики параметрів послідовної схеми заміщення 

кондуктометричних перетворювачів в вимірювальному колі порівняння струмів 

[15]. Суть його полягає в компенсації падіння напруги на реактивній (або на 

активній) складовій комплексного опору об'єкта вимірювання шляхом додавання 

відповідної, регульованої, квадратурної складової до діючого на ньому тестового 

сигналу від генератора: напруги або струму для високоомних або низькоомних 

об'єктів відповідно. При досягненні синфазності (квадратурності) струму в об'єкті 

вимірювання або напруги на ньому з напругою генератора тестового сигналу, в 

вимірювальному колі фіксується стан компенсації. Співвідношення амплітуд 

регульованої квадратурної складової і сигналу генератора при цьому визначає 
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відносний параметр імітансу, що вимірюється, в вигляді тангенса фазового кута або 

тангенса кута втрат. Амплітуда струму в об'єкті або напруги на об'єкті в цьому стані 

функціонально пов'язана з абсолютним значенням його основного параметра. 

Розглянемо структури багатофункціонального вимірювального кола для 

високоомної і низькоомної частин діапазону вимірювання параметрів імітансу, 

засновані на цьому методі вимірювання. 

На рис. 3.2 представлена блок-схема КМВК із струмовим вихідним сигналом, 

що дозволяє визначати відносний і один з абсолютних параметрів високого 

адмітансу з ємнісною або індуктивною складовою. 

 

 

 

Рисунок 3.2 Багатофункціональне КМВК 

  

Крім елементів, наявних на рис. 3.1, дана схема містить інвертор (-1), 

комутатори К1, К2, К3 і суматор Σ, що складається з перетворювача струм-напруга 

I/U, який реалізований на операційному підсилювачі з точним резистором RC1 в 

зворотньому зв'язку і ЦАП з регульованою GV та постійною GC провідностями. GV 

виконує функцію масштабного  перетворювача МП1. Перетворювач МП2, також 

реалізований на основі ЦАП з операційним підсилювачем, і регульована зразкова 

міра R0 дозволяють вибрати оптимальний піддіапазон вимірювання 

масштабуванням струмів в гілках мостового кола. Вимірюваний імітанс YX 
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представлений паралельним з'єднанням його активної (Re) і реактивної (Im) 

провідностей. Вихідний інформативний сигнал вимірювального кола (струм ІВ) 

перетвориться в напругу UВ перетворювачем I/U. Комутатор К1 служить для вибору 

абсолютного і відносного параметрів, що представляють вимірюваний імітанс: при 

з'єднанні клем 1 - 3 і 2 - 4 абсолютним буде активна провідність GX, а відносним tgφ; 

при з'єднанні клем 1 - 4 і 2 - 3 абсолютним параметром буде реактивна провідність 

ωC або 1/ωLX, а відносним tgδ. Установка необхідного для зрівноваження моста 

співвідношення фаз струмів в YX і R0 відповідно до характеру реактивності YX 

проводиться перемиканням функції перетворення фазообертача Φ. Комутатори К2 і 

К3 служать для перемикань режиму роботи вимірювального кола при вимірах. 

Метод вимірювання, який реалізується за допомогою даної схеми, також як і 

метод, застосований в [14, 15], базується на запропонованій з участю автора ідеї 

підлаштування фази тестової напруги на об'єкті вимірювання до стану синфазності 

сигналу нерівноваги на виході моста з напругою генератора [16]. Це дозволяє 

прискорити процес вимірювання і підвищити його точність. 

На першому етапі процесу вимірювання вибираються необхідні піддіапазон 

вимірювання, функція перетворення фазообертача Φ і стан комутатора К1. При 

розімкнутому К2 і К3 в положенні 1, встановлюють оптимальну амплітуду UВ 

регулюванням МП2, а потім визначають характер реактивності об'єкта і 

превалюючий параметр адмітансу по значенням синфазної і квадратурної з UГ 

складових UВ. Після цього вибираються потрібні стани Φ і К1. На другому етапі 

визначається tgφ або tgδ. При цьому К3 перекладається в положення 2, а К2 

розімкнутий, як і раніше. Квадратурна складова UВ (при визначенні tgφ) або його 

синфазна складова (при визначенні tgδ) приводиться до мінімального значення 

регулюванням МП1. Код N1 управління ЦАП1 в такому стані вимірювального кола 

чисельно дорівнює tgφ або tgδ. Таким чином встановлюється нульовий зсув фази 

струму в об'єкті (або його квадратурність) по відношенню до UГ. При цьому 

досягається компенсація падіння напруги відповідно на реактивній складовій 

імпедансу об'єкта (за послідовною еквівалентною схемою) або на його активній 

складовій. На другий складовій імпедансу діє при цьому напруга, яка точно 
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дорівнює напрузі UГ. Тому може бути визначено точне значення активної або 

реактивної складової провідності об'єкта шляхом вимірювання відповідно 

синфазної, або квадратурної з UГ складової UВ. Ці вимірювання проводяться 

методом прямого перетворення, однак, в цьому випадку інформативний сигнал не 

має складової, пов'язаної з квадратурним параметром імітансу об'єкта, що підвищує 

точність вимірювань, особливо при великих значеннях tgφ (tgδ). 

Відзначимо, що перевагами даного методу вимірювання є висока чутливість 

вимірювального кола до регулювання фази струму поблизу точки компенсації, що 

прискорює вимірювання  відносного параметру адмітанса і підвищує його точність, 

а також забезпечує незалежність цього результату від нестабільності UГ і модуля 

коефіцієнта передачі тракту обробки UВ [17]. З іншого боку, така залежність 

зберігається відносно абсолютного параметра. Вона може бути істотно зменшена, 

якщо здійснити часткове зрівноваження мостового кола по модулю YX. Це може 

бути зроблено на третьому етапі вимірювання перекладом комутатора К3 в 

положення 1 і замиканням комутатора К2. При цьому фазовий зсув в фазообертачі 

повинен бути змінений на протилежний. Рівноважний стан мостового кола по фазі 

вихідного сигналу при цьому зберігається, а часткову рівновагу по його модулю 

можливо отримати плавним регулюванням МП2. Отриманий в результаті цього 

регулювання код управління ЦАП2 дозволяє визначити модуль YX через R0: YX = 

N2/R0. Такий режим вимірювання абсолютного параметра також дозволяє збільшити 

дискретність його відліку додаванням до результатів часткового зрівноваження 

моста результату перетворення залишкового сигналу нерівноваги в АЦП.  

На рис. 3.3 представлена схема вимірювального кола в режимі вимірювання 

параметрів імпедансу будь-якого характеру в низькоомній частини діапазону 

вимірювання методом компенсації падіння напруги на одній зі складових 

послідовної схеми заміщення комплексного опору, а на рис. 3.4 – векторна діаграма, 

яка пояснює її роботу. Ця схема реалізує той же метод вимірювання, що і попередня, 

проте відрізняється від неї деякими елементами і параметрами режиму роботи. 

Найбільш принципова відмінність полягає в тому, що тестовим сигналом є 

стабільний калібрований струм I0, який задається в об’єкті вимірювання ZX 
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напругою U0 і зразковою мірою активного опору R0, а інформативним сигналом є 

напруга UZx. I0 перемикається по піддіапазонам вимірювання зміною R0. Для зняття 

інформативного сигналу з вимірювального кола функціональний перетворювач 

струм-напруга I/U переводиться в режим повторювача напруги ПН. 

Структура гілки зразкової міри принципово не відрізняється від розглянутої 

вище, однак суматор має додатковий вхід 3, через який до напруги U0 додається 

складова («вольтодобавка»), що дорівнює напрузі на об’єкті вимірювання. Завдяки 

цьому струм I0 не залежить від вимірюваного імпедансу. 

 

 

Рисунок 3.3 Багатофункціональне КМВК для низькоомного діапазону 
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Рисунок 3.4 Векторна діаграма напруг і струмів КМВК при зрівноваженні 
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Важливою відмінністю вимірювань в низькоомному діапазоні є значний вплив 

опорів з’єднувального кабелю, тому підключення ZX до вимірювального пристрою 

здійснюється за 4
х
-провідною схемою через затискачі I1, U1, I2, U2. Затискач I2 

з’єднується з точкою умовно-нульового потенціалу («заземлюється»). Для переводу 

схеми на рис. 3.2 в такий режим досить в комутаторі К3 ввести третє положення, що 

підключає GV до «землі». Вплив опору з’єднувального кабелю між I2 і «землею» 

виключається запропонованим рішенням з двома диференціальними підсилювачами 

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 [18]. 

Вибір піддіапазону вимірювання, визначення характеру реактивності і 

переважаючого параметра імпедансу об’єкта відбувається аналогічно описаному 

вище. Потім, так само, як і в попередній схемі, використовуючи елементи гілки 

зразковою міри, можна ввести в U0 регульовану за допомогою МП1, квадратурну до 

UГ складову, яка змінить I0 таким чином, щоб напруга на ZX збігалася по фазі з UГ 

або була квадратурною їй (в залежності від відносного параметра, що визначається: 

tgφ або tgδ). При цих умовах співвідношення амплітуд сигналів на входах суматора 

1 і 2 (і код управління ЦАП в МП1) дорівнює tgφ або tgδ вимірюваного імпедансу.  

Розглянемо перетворення сигналів в даному вимірювальному колі за 

допомогою векторної діаграми на рис. 3.4. Тут розглядається випадок вимірювання 

активного опору і його tgφ за ємнісного характеру реактивності. Перед початком 

регулювання МП1, його код управління і вихідний сигнал дорівнюють 0. При цьому 

початковий стан вектора напруги на зразковій мірі H

0U  співпадає з UГ (або він 

повернутий на ± π/2, якщо превалює реактивний параметр імпедансу). Струм H

0I  в 

зразковій мірі R0 синфзний з H

0U , а напруга на об’єкті H

ZU  відстає на кут φ від UГ. 

На першому етапі процесу вимірювання, методом прямого перетворення, за 

допомогою синхронного детектора, з обмеженою точністю визначаються складові 

вихідного сигналу вимірювального кола H

ReZU  і H

ImZU , які відповідають параметрам 

досліджуваного імпедансу. Далі, регулюванням вихідного сигналу МП1, 

домагаються компенсації (урівноваження) напруги на реактивній складовій ZX за 
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рахунок складання UГ і UМП, в результаті чого вектор напруги на R0 перетворюється 

в Ур

0U , а струм в ньому – в Ур

0І  за рахунок додаткової квадратурної складової I
д
0, яка 

викликає додаткову напругу на ZX, відображену вектором Д

ZU . У досягнутому стані 

вимірювального кола напруга на об’єкті відображається вектором Ур

ZU . Модуль 

цього вектору функціонально пов’язаний з модулем ZX і може точно визначатися за 

допомогою синхронного детектора вимірювального каналу при синфазному з UГ 

опорному сигналі. Оскільки tgφ об’єкта також точно відомий за результатами 

операції компенсації, то можуть бути точно обчислені значення абсолютних 

параметрів імпедансу RX і 1/ωCX. Більш детально аналітичні моделі вимірювального 

кола для всіх можливих схем заміщення об’єкта вимірювання та відповідних 

варіантів її структури, а також вирази для обчислень будуть розглянуті нижче. 

 

3.3 Уніфікація структур компенсаційно-мостових вимірювальних кіл для 

визначення параметрів імітансу різних видів 

 

На рис. 3.5 – 3.9 представлені варіанти схем (графічні інформаційні моделі) 

субмодулів адаптера об’єкта вимірювання, що описують компенсаційно-мостове 

вимірювальне коло (КМІЦ) з однаковим складом вузлів для об’єктів вимірювання з 

усіма можливими двоелементними схемами заміщення, і його зв’язки з вузлами 

базового модуля. Компенсаційно-мостове коло утворюється двома гілками. В гілку 

зразкової міри входять: операційний пристрій (ОП) на основі операційного 

підсилювача ДА1, який може працювати в режимі диференціатора, інвертора або 

інтегратора; інвертор (І) ДА5; суматор з масштабуванням сигналів по одному з 

входів на основі ЦАП і підсилювача ДА4 (входять до складу базового модуля), який 

виконує функцію елемента, що зрівноважує УЕ, блок регульованої зразкової міри 

для перемикання діапазонів БПД2. В гілку об’єкта вимірювання входить блок БПД1, 

що також забезпечує перемикання діапазонів вимірювання, який являє собою 

керований дільник напруги (ДА2) з точними резисторами RD1, що перемикаються. 

Він задає точну напругу UX на об’єкті вимірювання YX в високоомній частини 

діапазону вимірювання. Для компенсації падіння напруги на кабелі підключення 
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об’єкта використовується диференційний підсилювач ДУ (ΔU/U). БПД2 представляє 

собою точні резистори RD2, що перемикаються та формують вихідний струм 

зразкової гілки. На високоомних піддіапазонах (в схемах порівняння струмів) 

вихідний сигнал моста отримують у вигляді різниці струмів гілок IX і I0, яка 

перетворюється у вихідний сигнал моста UВ за допомогою детектора рівноваги ДР, 

що працює в цьому випадку в режимі перетворювача струм – напруга ПСН (I/U). У 

низькоомній частини діапазону вимірювання на виході гілки об’єкта вимірювання 

встановлюють строго нульовий потенціал. Струм зразкової гілки I0 протікає через 

ZХ і формує на ньому падіння напруги UX. В цьому випадку детектор рівноваги 

працює в режимі повторювача напруги (U/U). Уніфікований базовий модуль 

включає мікроконтролер МПК, цифровий генератор Г тестового і опорного сигналу, 

джерело референсної напруги Uref, АЦП, на вході якого включено синхронний 

детектор СД з перемикачем фази (Uсф/Uкв) опорного сигналу U0. Тактування АЦП і 

Г здійснюється синхронізованими тактовими послідовностями ТІ1 і ТІ2. 

Вимірювальні кола, що використовуються в високоомній області значень 

параметрів імітансу, є класичними компенсаційно-мостовими схемами порівняння 

струмів для об’єктів з двоелементною паралельної схемою заміщення, в яких 

проводиться компенсація однієї з квадратурних складових вихідного струму 

мостового кола. Відмінність реалізованих з їх допомогою нових методів вимірювань 

полягає в особливому поєднанні операцій зрівноваження з прямим перетворенням, 

що дозволяє спростити як апаратуру, так і алгоритм її функціонування, а також 

підвищити точність вимірювань в порівнянні з існуючими, аналогічними за 

призначенням приладами. 

Для вимірювань високих імітансів по паралельній RC або RL схемі заміщення, 

з основним параметром у вигляді активної провідності GX (зокрема, високодобротні 

резистори), призначена схема, що зображена на рис. 3.5. 

У цій конфігурації мостового кола за допомогою БПД1 на об'єкт подається 

точна, нормована за діапазонами вимірювання напруга UХ, яку викликає в об'єкті YХ 

струм IХ. Цей струм має 2 складові: протифазну і квадратурну до UГ. ОП в зразковій 

гілці моста працює в цій схемі як інвертор напруги UГ. Через зразкові міри RD2 
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блоку БПД2 протікає синфазний з UГ струм IО, регульований за допомогою 

зрівноважуючого елемента УЕ, реалізованого на ЦАП базового модуля, що дозволяє 

зрівноважити в вихідному струмі мостового кола (ІВ) складову, обумовлену 

активною провідністю об'єкта GХ (вона протифазна UГ). Умовою рівноваги служить 

мінімальне залишкове значення синфазної складової вихідного струму моста (ІВ). 

 

 

 

Рисунок 3.5 КМВК для визначення параметрів високих активних опорів 

  

Результатами вимірювання є код управління ЦАП, отриманий при досягненні 

рівноваги, і додатково код залишкового значення синфазної складової струму (ІВ), 

отриманий за допомогою АЦП. Використовуючи відомі варіаційні методи 

вимірювання [1, 19, 20] можна збільшити розрядність відліку вимірюваного 

параметра за рахунок узгодженого поєднання цих кодів (взаємного калібрування 

шкал перетворення мостового кола та АЦП) за спеціальним алгоритмом. Це 

узгодження (калібровка) здійснюється зміною стану моста регулюванням ЦАП і 

визначенням відгуку на таку варіацію в кодах АЦП. В [21, 22] автором обґрунтовано 

варіант калібрування шляхом визначенням відхилення коефіцієнта передачі тракту 

вимірювання сигналу нерівноваги (ПСН, ПС, СД, АЦП) моста від номінального 

значення по модулю і тангенсу фазового кута. Детальніше він розглядається нижче.  

Таким способом можна отримати без втрати швидкодії розрізнювальну здатність 

приладу не гірше 0,01% і досягти похибки вимірювання на рівні декількох сотих 
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часток відсотка для об'єктів з малим фазовим кутом. Додатковий параметр YХ: ωCХ 

або 1/ωLХ, визначається виміром неврівноваженої квадратурної складової струму IХ 

за допомогою СД і АЦП. Отриманий результат коригується з урахуванням тангенса 

фазового кута коефіцієнта передачі, який визначається в основному ПСН та ПС. 

Систематична похибка вимірювання GX визначається точністю зразкових мір, 

не ідеальністю комутаторів, ЦАП і підсилювачів КМВК. Вона коригується 

калібруванням приладу при його виготовленні за зовнішніми зразковими мірами 

високої точності розробленими методами, що розглядаються нижче [23, 24].  

Схема, наведена на рис. 3.6 дозволяє вимірювати високоомні комплексні 

провідності довільного, переважно реактивного характеру з параметрами ωCХ (або 

1/ωLХ) і GХ по паралельній схемі заміщення методом прямого перетворення. 

Для об'єктів ємнісного характеру вимірювання може здійснюватися шляхом 

зрівноваження по ємності і прямим перетворенням GХ. При цьому дискретність 

відліку по ємності може бути підвищена шляхом вимірювання залишкового сигналу 

нерівноваги моста (аналогічно попередньому випадку). В цьому випадку ОП гілки 

зразкової міри працює в режимі диференціатора і струм цієї гілки може 

зрівноважувати струм через реактивну (ємнісну) ωCХ провідність. Використання цієї 

схеми зі зрівноваженням ємнісної складової комплексної провідності також може 

бути доцільним в тому разі, коли переважаючим параметром об'єкта є ємнісна 

провідність, а інформативним - активна провідність. В цьому випадку GX може 

більш точно вимірюватися прямим перетворенням відповідної складової сигналу 

нерівноваги моста. При цьому можуть використовуватися результати калібрування 

ПСН і ПС, отримані для схеми на рис. 3.5. Аналогічним шляхом коригується і 

систематична похибка. Деяка частина високоомних об'єктів вимірювання може бути 

представлена паралельним з'єднанням індуктивності (основний параметр) з 

активною провідністю (наприклад, обмотки з магнітопроводами). В цьому випадку 

також можна  застосовувати вимірювання з урівноваженням за реактивною 

складовою комплексної провідності. Реалізує його схема представлена на рис. 3.7. 

У цій схемі ОП працює в режимі інтегратора, а струм IО зрівноважує реактивну 

складову струму об'єкта вимірювання, пропорційну 1/ωLx. Однак слід враховувати, 
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що подібні об'єкти часто нелінійні, що може порушити процес зрівноваження. З цієї 

ж причини і через складність захисту таких об'єктів від зовнішніх завад, досягнення 

високої точності вимірювання їх параметрів простими вимірювальними засобами 

вельми проблематично. Тому в багатофункціональних приладах, з метою їх 

спрощення, схема на рис. 3.7 може бути виключена з використання, а визначення 

параметрів високоомних об'єктів індуктивного характеру може здійснюватися за 

схемою на рис. 3.5 прямим перетворенням з достатньою на практиці точністю. 

  

   

 

Рисунок 3.6 КМВК для визначення параметрів малих ємностей  

 

 

 

Рисунок 3.7 КМВК для визначення параметрів великих індуктивностей 

УЭ1

ДА1

ДР

Uг

2

ДА2-

+

ПС

Uref1

3

ДА3

-

+

СД

Uref2

Uх

ДА4

АЦП

Др(L)

Со1

БПД1

МПК

Gx
RD2

RD1,2

Uref

Cx

R
D
1
,
1

Rk

ТІ1

компенс.-мостове
вимірювальне коло

-

+

Rk

ТІ2

ОП

Rk

Uoп

ДП
Rk

Gv

1
2

Iв.

ПСН

Gc

4

Uсф

Yx

1
3 2

ЦАП

Ix

Uo

Ro2

-

+

сигнали
управління

БПД2

Uкв

1 2

Ro1

Uг

Iо

Uсф
Ra

I/U

уніфікований
базовий модуль

Г

Uкв

1 2

ПСRk

Др(L)

компенс. - мостове 
вимірювальне коло

Gc

СД

Uref1

ДА2

Со1

1
2

1 2

Uoп
Uref2

МПК

I/U

R
D
1
,
1

Rk

ЦАП

Gx

Ro2

ТІ1

ДА4

-

+

1
3 2

Iо

4

Г

Ra

УЭБПД2

-

+

ДП уніфікований
базовий модуль

1

Gv

ТІ2

Uсф

RD2
Uх

Rk

Uсф

Yx

1/Lx

Uo

-

+

Uкв

-

+

2

1 2

Ix

Uг

Uкв

ДА1

сигнали
управління

АЦП

ОП

Uref

Ro1

RD1,2БПД1

Iв.

3

ДА3

Uг

Rk

ДР

ПСН



126 

 

Принцип дії схем, що застосовуються в низькоомній області, базується на 

компенсації одної складової напруги на об'єкті вимірювання з двоелементною 

послідовною схемою заміщення, яка викликана протіканням через нього зразкового 

струму. У даній конфігурації мостового кола від БПД1 на ZХ подається нульовий 

потенціал. Компенсація необхідної складової напруги на об'єкті проводиться 

додаванням до основного зразковому струму додаткового, квадратурного до нього 

струму, амплітуда якого дорівнює амплітуді основного струму, помноженої на 

регульований коефіцієнт зі значеннями від 0 до 1. Зазначені складові зразкового 

струму формуються з вихідних напруг інвертора і ОП (в режимі диференціатора – 

для ємнісних об'єктів або інтегратора – для об'єктів з індуктивністю) за допомогою, 

відповідно, постійної і регульованої провідностей ЦАП, операційного підсилювача 

ДА4 і блоку зразкових мір БПД2. Таким чином, дані схеми можуть бути віднесені до 

схем порівняння напруг з балансуванням по тангенсу фазового кута активного 

опору або тангенсу кута втрат реактивного опору в залежності від того, який із цих 

абсолютних параметрів превалює в імпедансі об'єкта вимірювання. Значення 

абсолютних параметрів в таких схемах визначається прямим перетворенням 

залишкової напруги на об'єкті, синфазною з напругою живлення моста. За 

амплітудою вона дорівнює сумарному зразковому струму, помноженому на опір 

вимірюваного абсолютного параметра об'єкта. Завдяки компенсації квадратурної 

складової напруги на об'єкті вимірювання, забезпечується незалежність точності 

визначення основного параметра від значень допоміжного параметра як і при 

вимірюваннях параметрів високоомних об'єктів в схемах порівняння струмів. 

Вимірювання абсолютного значення основного параметру низькоомного 

об'єкта з ємнісною реактивністю і послідовною RC-схемою заміщення в діапазоні 

від одиниць мОм до 1 кОм проводиться за схемою, представленою на рис. 3.8. Якщо 

превалює реактивна складова імітансу - визначається ємність Сх і тангенс кута втрат 

tgδx, а якщо активна - визначається активний опір RХ і тангенс фазового кута tgφx 

(регульований GV і постійний GC резистори ЦАП при цьому міняються місцями). ОП 

в цій схемі працює як диференціатор. Реалізація методу порівняння напруг 
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здійснюється досягненням нульового значення квадратурної по відношенню до UГ 

складової вихідної напруги моста Uвих., яка знімається безпосередньо з об'єкта ZХ 

через затискач 4 повторювачем напруги ПН, що фіксується вектормірним АЦП при 

положенні перемикача фази опорної напруги СД "UКВ". 

 

   

 

Рисунок 3.8 КМВК для визначення параметрів великих ємностей 

 

Схема, представлена на рис. 3.9, також призначена для роботи з низькоомними 
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інтегратора. Перетворення абсолютного і відносного параметрів відбувається 

відповідно вищевикладеному. В показаному варіанті визначаються параметри 

об'єктів з переважаючою активної складовою (RХ і tgφХ). Якщо в цій схемі 

регульований і постійний резистори ЦАП поміняти місцями – вимірюються 

параметри об'єктів з переважаючою реактивністю (ωLХ і tgδХ). 

Таким чином, схеми на рис. 3.5, 3.6, 3.7 дозволяють вимірювати з підвищеною 
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будь-якого характеру. Діапазон значень таких імітансів може перебувати в межах 

від 1 кОм до 1 ГОм. Схеми на рис. 3.8 і рис. 3.9 не дають можливості вимірювання з 
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параметра, вони дозволяють істотно підвищити точність вимірювання метрологічно-

важливих параметрів низькоомних об'єктів в діапазоні від 1 кОм до 0,001 Ом. 

Представлені варіанти побудови вимірювального каналу (його графічні 

моделі) є основою отримання математичних моделей процесів визначення 

параметрів імітансу різного характеру у вигляді функцій перетворення зображених 

схем і умов досягнення в них рівноважних режимів (компенсацій параметрів), які 

розглядаються нижче. 

 

 

 

Рисунок 3.9 КМВК для визначення параметрів малих індуктивностей  

  

3.4 Аналіз математичних моделей уніфікованих компенсаційно-мостових 

вимірювальних кіл 
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Результат зрівноваження несе інформацію про абсолютне значення основного 

параметру об'єкту вимірювання. Значення допоміжного параметру об'єкту може 

бути отримано прямим перетворенням залишкового вихідного сигналу моста. 

 

3.4.1 Дослідження функцій перетворення схеми вимірювання активної 

провідності з ємнісною чи індуктивною реактивністю за паралельною схемою 

 

 Схема на рис. 3.5 призначена для вимірювання параметрів високоомних 

(більше 1 кОм) об'єктів за паралельною схемою заміщення з основним параметром у 

вигляді активної провідності і допоміжним параметром у вигляді ємнісної або 

індуктивної провідності: 
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опорів RD1.1 і RD1.2 в прямому і зворотному зв'язку вузла БПД1, що дозволяє 

формувати напругу UX на об'єкті вимірювання з величинами, що декадно 
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VG  - значення GV при рівновазі моста за синфазною з UГ складовою його 

вихідного сигналу; KD1 визначається коефіцієнтом передачі БПД1 (зворотний йому) 
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і може приймати значення, 1.1

1.2

10D

D

R

R
  або 1.1

1.2

1.D

D

R

R
  

У таблиці 3.1, як можливий варіант, наведені піддіапазони вимірювання 

активних опорів, значення основної зразкової міри RD2, напруги генератора UГ і на 

об'єкті вимірювання UХ, та коефіцієнти, що входять у вираз для функції 

перетворення. Вказані значення враховують реально можливу чутливість тракту 

обробки вихідного сигналу вимірювального кола при прийнятній швидкості 

вимірювань і бажаному зменшенні рівнів тестових сигналів. 

Реактивна складова комплексної провідності YX в даному вимірювальному колі 

визначається прямим перетворенням незрівноваженої (квадратурної до UГ) 

складової її вихідного струму. Вирази для цієї складової при ємнісному і 

індуктивному характері реактивності мають такий вигляд: 

 

1.2

1.1

Im ( 1) ;C D
X

D

R
I U j C

R
     1.2

1.1

1
Im ( 1)L D

X Г

D

R
I U

R j L 

   . 

 

                                                                                                          Таблиця 3.1 

D 1 2 3 4 

RХ 1-10к 10 –100к 100 –1000к 1М –10М…1Г 

RD2 10к 10к 100к 1М 

KD1 10 1 1 1 

UГ 0,1В 0,1В 1В 1В 

UХ 0.01В 0,1В 1В 1В 

1

2

D

D

K

R
 10

-3 
10

-4 
10

-5 
10

-6 

 

У розглянутих схемах напругу UГ генератора отримують за допомогою 

перетворювача струм-напруга (ПСН), що входить в нього, із квазисинусоїдального 

струму ІГ, який формується по кодам значення функції sinωt за допомогою ЦАП 

генератора із струмовим виходом: 
1

0,707
ref

SinA

U
I

R
 ; 

1

max
sin

ref

A

U
I

R
 .  
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В цих виразах: I


 – діюче значення квазисинусоїдального вихідного струму 

генератора живлення вимірювального кола; 
SinA

R  – значення регульованого опіру 

ЦАП генератора квазисинусоїдального струму, яке відповідає амплітудному 

значенню I


; 
1ref

U  – референсна (опорна) напруга ЦАП генератора струму.  

Коефіцієнт перетворення ПСН визначається опором цього вузла RГ (наприклад, 

в зворотному зв'язку операційного підсилювача). 

Таким чином, значення квадратурної складової вихідного струму моста в 

результаті визначається опорною напругою вимірювального каналу Uref1: 

 

1 1.2

sin 1.1

0,707
Im ( 1) ( 1)

refC D
X Г

A D

U R
I R j C

R R
       ; 1.2

1.1

1

sin

0,707 1
Im ( 1) ( 1)L D

X

D

ref

A

U R
I R

R R j L




       

 

Напруга квадратурної складової вихідного сигналу моста на виході його 

перетворювача струм-напруга I/U (тут і далі будемо позначати його ПСН2) 

визначається виразами: 

 

- для ємнісних об’єктів: 
2

кв
вих

U
1.2

2

1.1

1

sin

0,707
( 1) ( 1)D

ПСН

D

ref

A

U R
R C R

R R
        ; 

- для індуктивних об’єктів:  
2

кв
вих

U
1.2

2

1.1

1

sin

0,707 1
( 1) ( 1)D

ПСН

D

ref

A

U R
R R

R R j L




       ;    

   

тут: 2ПСНR  – опір перетворювача струм-напруга на виході мостового кола.   

Середнє значення цих напруг перетворюється в код NX за допомогою АЦП. 

Його опорну напругу Uref2 отримують від того ж джерела опорної напруги, що і Uref1, 

тому результати вимірів не залежать від зазначених опорних напруг: 2

2

кв
вих

ref

U
N

U
  ;   

де 
2 1 ДНref ref

U U K  ; ДНK  – коефіцієнт передачі подільника напруги на вході АЦП. 

Остаточно функції перетворення каналу по додатковому параметру мають вигляд: 
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2

sin 1

0,637C ПТН
X

A D ДН

R R
N C

R K K


    ; 2

1sin

1 0,637L ПТН
X

D ДНA

R R
N

L R K K





   


, де 1.2
1

1.1

Д

R
K

R
 . 

 

3.4.2 Дослідження функцій перетворення схеми для вимірювання ємності 

за паралельною схемою заміщення 

 

Схема на рис. 3.6 призначена для вимірювання параметрів високоомних 

(більше 1 кОм) для об'єктів за паралельною схемою заміщення з основним 

параметром у вигляді ємнісної провідності і допоміжним параметром у вигляді 

активної провідності: Y j C G    . Умова її рівноваги може бути отримана таким 

же чином, як для попередньої схеми з наступних виразів: 

 

0 02 2
0

1 1
( 1) ( 1)V

C D

G
I U

j C R G R
     ; 1.2

1.1

( 1)D

D

R
I U Y

R
 


    . 

 

Умовою рівноваги мосту по реактивній провідності є рівність I0 та IX: 

   

02 1.3

2 1.1,2

01

1
( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ;

1

ур

V D

C D D

R G R
U U j С

G R R

j C





             

 

звідки: 1.1 02
01 02 01 1

2 1.2 2

1
ур ур

D V V
D

D D C D C

R G R G
С С R C K

R R G R G
        .  

 

Значення, які може приймати 1DK  на різних піддіапазонах: 1.1 1.1

1.2 1.2

10; 1D D

D D

R R

R R
  . 

При 
01

02

1
C

R
   ємнісна  провідність визначається виразом: 1

2

.V

ур

D

D C

GK
C

R G
      

Межі вимірювань, основні параметри схеми та її режиму подані  в табл. 3.2. 

Величина активної провідності об'єкта може бути визначена подібно 

визначенню реактивної провідності в попередній схемі шляхом вимірювання 

неврівноваженої складової вихідного сигналу моста, синфазної з напругою UГ. 
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                                                                                   Таблица 3.2 (для f =1 кГц). 

D 1 2 3 4 

CХ 159 – 15,9 нФ 15,9 – 1,59нФ 1,59 – 0,159нФ 159 -15,9пФ…0,15пФ 

RD2 10 кОм 10 кОм 100 кОм 1МОм 

КD1 10 1 1 1 

UГ 0,1В 0,1В 1В 1В 

UХ 0,01В 0,1В 1В 1В 

1

2

D

D

K

R
 10 1 0,1 0,01 

 

3.4.3 Дослідження функцій перетворення схеми для вимірювання 

індуктивностей за паралельною схемою заміщення 

 

Аналогічно наведеному вище, можуть бути отримані вирази для значень 

індуктивності,  індуктивного опору або провідності методом зрівноважування в 

схемі вимірювання на рис. 3.7: 2 01 02

1

D C

ур

D V

R C R G
L

K G
 


; 2

1

D C

ур

D V

R G
L

K G
   ; 1

2

1
ур

VD

D C

GK

L R G 

 . 

Межі вимірювань, основні параметри схеми та її режиму подані  в табл. 3.3. 

 

                                                                                   Таблиця 2.3 (для f =1кГц). 

D 1 2 3 4 

LХ 0,159Гн–1,59Гн 1,59Гн–15,9 Гн 15,9 Гн–159Гн 159Гн –1590 Гн 

RD2 10k 10k 100k 1м 

KD1 10 1 1 1 

UГ 0,1В 0,1В 1В 1В 

UV 0,01B 0,1B 1B 1B 

1

2

D

D

K

R
 10 1 0,1 0,01 
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3.4.4 Дослідження функцій перетворення схеми для вимірювання опорів з 

ємнісною реактивністю за послідовною схемою заміщення 

 

Для схеми на рис. 3.8 запишемо вираз для струму, що протікає через зразкову 

міру RD2 і об'єкт вимірювання ZX, який в даному випадку являє собою послідовне 

з'єднання активного опору RX (основний, превалюючий параметр) і ємнісного опору 

1/ Xj C  (допоміжний параметр, який може бути представлений відносним 

параметром - тангенсом фазового кута tgφx): 

 

0 01 02

2 2

0 01 02

2 2

1 1
( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ;

1 1
( ).

V a C a

D D

C a V a

D D

I U j C R G R U G R
R R

I U G R j C R G R
R R





 



           

      

 

У першому виразі, для його спрощення, коефіцієнт передачі інвертора 

ідеалізовано і представлено як "-1" (другий доданок). Оскільки похибка цього вузла 

істотно менше, ніж у інших вузлів даної схеми, така ідеалізація тут припустима. Для 

більш повного врахування похибок вимірювального каналу, необхідно замість ("-1") 

ввести у 2-й доданок I0 відношення опорів цього вузла, включених в зворотній та 

прямий зв'язок операційного підсилювача. Таке ж спрощення зроблено і для умов 

рівноваги, наведених далі. 

Напруга на виході мостового кола (вхід детектора рівноваги) визначається 

зразковим струмом і опором об'єкту вимірювання: 

 

0 0

01 02

2 2

01 02 01 02

2 2 2 2

01 02 01 02

2 2

1
( ) (1 );

1 1
( ) (1 )

1 1 1 1
( )

1 1
[( ) (

в

X

в C a V a

D D

C a V a C a V a

D D D D

C a V a

D D

U I R I R jtg
j C

U U G R j C R G R R jtg
R R

U R G R j C R G R G R jtg C R G R tg
R R R R

U R G R C R G R tg j C R G
R R




 

   

  

  

  

   

  

   

       

         

     
2 2

1 1
)].V a C a

D D

R G R tg
R R
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Умова рівноваги моста по допоміжному (реактивному) параметру об'єкта, що 

проявляється в синфазності напруг UГ і UВ,: 
01 02

2 2

1 1ур

V C

D D
a a

C R G R G R tg
R R

  ; звідси: 

01 02

ур

V

C

G
tg C R

G
   , де ур

VG  – рівноважне значення регульованої провідності ЦАП, а 
ур

V

C

G

G
  

– код управління ЦАП, що забезпечує рівновагу моста. При 
02

01 01

1 1

2
R

C fC 
   код 

управління ЦАП чисельно дорівнює tg  (тут f – робоча частота). При f =1 кГц, 

R02=10 кОм; 01 3 4

1
15900

2 10 10
C pF


 

 
; при f = 1 кГц, R02 = 15,9 кОм; C01 = 10000 pF. 

Значення RХ може бути отримано вимірюванням Uв після зрівноваження його 

квадратурної до UГ складової і визначення tg : 

 

 

; 

 

 

 

Величина 
ур

в
U  визначається вимірюванням відношення її синфазної складової 

до UГ за допомогою синхронного детектора. Так як квадратурна складова 
ур

в
U  

практично дорівнює 0, точність цього вимірювання досить висока. 

 

3.4.5 Дослідження функцій перетворення схеми для вимірювання ємностей 

за послідовною схемою заміщення 

 

У варіанті схеми рис. 3.8 для роботи з об'єктами, що мають основним 

параметром ємнісний опір, допоміжний параметр представляється у вигляді 

тангенса кута втрат tgδx. Аналогічно до попередньої схеми, можна записати наступні 

вирази для струму в об'єкті вимірювання і зразковій мірі, а також для напруги на 

виході вимірювального кола: 

 

2

01 02

2 2 2

22

2 2

1 1
( ) (1 )

1 1
.

1 (1 )

ур ур a
в C a V a C

D D D

ур ур

в в DD

a C a C

R
U U R G R C R G R tg U R G tg

R R R

U U RR
R

U R G tg U R G tg
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З виразу для напруги на виході вимірювального кола (вона дорівнює напрузі на 

об'єкті вимірювання) можна отримати вираз для умови рівноваги по допоміжному 

параметру об'єкта (синфазність UГ і Uв): 

01 02

2 2

01 02 01 02

2 2 2 2

01 02

2 2

1 1 1
( ) ( )

1 1 1 1 1
( ).

1 1
.

в V C

D D

V C V a C

D D D D

ур

V C

D D

a a

a a a

a a

U U G R j C R G R j tg
R R C

U jG R C R G R G R tg j C R G R tg
C R R R R

jG R j C R G R tg
R R

 


   


 

 



  





    

   



 

Звідки: 
01 02

1
ур

V

C

G
tg

G C R



   . Значення 1

C 

 отримують вимірюванням Uв після 

зрівноваження його квадратурної до UГ складової і визначення tg : 

 

01 02

2 2

01

2 2

2

2

01 02

1 1 1
( )

1 1 1
( ) ( )

1
.

(1 )

ур

C V

D D

ур урC
V Vур

D V D

D

C

ур

в a a

a a

ур

в

a

U U C R G R G R tg
c R R

R RС G
U G tg U G tg

c R G C R tg

U R

C U G C R tg R

 



 

  

  

 



   

  

  

   

      

 
 

 

 

3.4.6 Дослідження функцій перетворення схеми для вимірювання опорів з 

індуктивною реактивністю за послідовною схемою заміщення 

 

Аналогічно попередній схемі, для схеми на рис. 3.9 можуть бути отримані 

функції перетворення параметрів індуктивних об'єктів за послідовною схемою 

2

0 01 02

2 2

0 01 0

2 2

0 0 0 0

0

1 1
( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

1 1
( )

1 1 1
( ) (1 ) (1 ) (1 )

1
(j )

C a V a

D D

V a C a

D D

в X

X X X

в

X

I U j C R G R U G R
R R

I U G R j C R G R
R R

U I R I R jtg I j C R I jtg
j C j C j C

U I tg
j C
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заміщення, основним параметром яких є активний опір, а додатковим - тангенс 

фазового кута: 
01 02

ур

V

С

G
tg

C R G



  ;  2

21

D

ур

в
U R

R
U tg 





 


. Для об'єктів, де основний параметр 

індуктивність, при взаємозаміні GV і  GC: 01 02

ур

V

C

G
tg C R

G
   ;  2 2

1
.

1
D

ур

в
U

L R
U tg






 

 


  

Аналіз функцій перетворення розроблених мостових кіл на стандартній частоті 

1 кГц показує, що їх точність перетворення визначається головним чином 

стабільністю зразкових мір: біля десятка опорів і однієї ємності, номінальні 

значення яких знаходяться в метрологічно оптимальному діапазоні. Значення двох 

зразкових мір знаходяться за його межами, але вони використовуються лише на 

крайніх піддіапазонах вимірювань, де вимоги до похибок мінімальні. В кожному  

окремому режимі вимірювання задіяно від 3-х до 5-ти мір. Характеристики сучасних 

операційних підсилювачів, резисторів та конденсаторів, що масово випускаються, 

можуть забезпечити сумарні похибки від їх нестабільності не більше 0,02 – 0,03% в 

нормальних умовах використання. Значення напруги генератора тестового сигналу 

може контролюватися за допомогою АЦП приладу і, при необхідності, 

коректуватися з похибкою не гірше 0,01%. Коефіцієнт перетворення ЦАП при 

нормальних умовах використання має стабільність на рівні вище 0,01%, в зв’язку з 

чим похибки ЦАП, як і генератора, несуттєві для приладів широкого застосування. 

Таким чином, потенціальна точність розроблених вимірювальних схем може 

характеризуватись базовою похибкою, що не перевищує 0,05%.   

 

3.5 Універсальний вимірювач RLC на основі уніфікованого базового 

вимірювально - керуючого модуля 

  

На рис. 3.10 представлена структура універсального вимірювача RLC з 

багатофункціональним вимірювальним колом і його зв'язками з основними вузлами 

базового модуля, яка демонструє принципову можливість реалізувати описані вище 

методи вимірювання, структури і функції спеціалізованих компенсаційно-мостових 

кіл в широкому діапазоні значень вимірюваних параметрів імітансу об'єктів будь-



138 

якого виду. Вузлами базового модуля на даній схемі є: цифровий генератор (ЦГ) 

сходинкового квазисинусоїдального сигналу живлення мостового кола на основі 

лічильного пристрою Ліч.П і спеціального ЦАП (показаний у складі 

вимірювального кола), що має також виходи синфазної з цим струмом і 

квадратурної з ним опорних напруг (відповідно UСФ і UКВ) для управління 

синхронним детектором СД; масштабний перетворювач МП1 на основі цифро-

аналогового перетворювача (ЦАП) з операційним підсилювачем, який може 

виконувати функцію суматора з регулюванням масштабу перетворення одного з 

вхідних сигналів (для цього в нього доданий точний резистор R03 = 1/GC); 

підсилювач (П) вихідного сигналу нерівноваги мостового кола UХ; аналого-

цифровий перетворювач (АЦП) інтегруючого типу, який разом з СД може 

вимірювати дві складові сигналів змінного струму (синфазну або квадратурну з 

сигналом генератора); джерело ДОН опорної (референсної) напруги  (Uref), яка 

визначає амплітуду сигналу генератора і масштаб перетворення АЦП; 

мікропроцесорний контролер МПК, який виробляє сигнали управління, а також 

приймає і обробляє вихідні коди АЦП (NХ), виводить результати вимірювань на 

дисплей та забезпечує зв’язок з персональним комп’ютером ПК через інтерфейс ІФ. 

 

      

Рисунок 3.10 Структура універсального вимірювача RLC 
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Детальніше структура і алгоритм роботи базового модуля розглядаються в розділі 5 

та в [25, 26, 27]. Між виходом ЦГ і входом ПСН включений блок універсального 

мостового кола (УМК), реалізований у вигляді субмодуля, який встановлюють в 

базовий модуль за допомогою роз'єму його внутрішнього інтерфейсу. Через цей 

роз'єм подаються і приймаються аналогові і цифрові сигнали, напруги живлення. 

Об'єкт вимірювання Zх підключається до субмодуля через вимірювальні роз'єми 

базового модуля за допомогою чотирьохдротового кабелю. 

Схема блоку УМК складається з двох гілок: об'єкта вимірювання і зразкових 

мір, що з'єднані з генератором ЦГ, який формує напругу живлення UГ моста за 

рівнем порядку 1В і частотою 1 кГц або 100 Гц. Частота генерування визначається 

частотою fт тактових імпульсів (ТІ), яка задається МПК. 

Гілка об'єкта вимірювання ZХ включає масштабний перетворювач МП2, який 

виконує функцію блоку перемикання діапазонів Д1 за рахунок регулювання напруги 

на об’єкті вимірювання (рег. UZx) і вузол компенсації опору кабелю ДП. У даній 

схемі ДП реалізований у вигляді диференціального пристрою (U/U), який  зміщує 

напругу, на вході підсилювача П на величину падіння напруги на проводах 

з'єднувального кабелю, забезпечуючи таким чином чотирьохпровідне підключення 

об'єкту вимірювання [18]. У МП2 за допомогою операційного підсилювача 

формуються напруги UZx, що подаються на ZХ, які можуть приймати різні, кратні 10 

значення на різних діапазонах вимірювання D (наприклад, 0 В; 0,01 В; 0,1 В; 1 В).  

Гілка зразкових мір, включає наступні вузли: інвертор ІНВ; комбінований 

функціональний перетворювач Ф, який може виконувати функції фазообертача 

(диференціатора, інтегратора або інвертора); блок комутації входів МП1 (елемента 

врівноваження моста), який дозволяє вибирати для регулювання необхідну складову 

напруги, що прикладається до R0 – синфазну до UГ, яка формується з напруги ІНВ, 

або квадратурну до неї, яка формується з напруги вузла Ф; блок перемикання 

діапазонів Д2, що являє собою набір зразкових резисторів з комутаторами (рег.R0).  

Точка з'єднання виходів описаних вище гілок (Zх і R0) є виходом моста, з якого 

знімається сигнал його нерівноваги у вигляді струму або напруги (відповідно IХ 

або UХ). У першому випадку струмовий сигнал перетвориться в напругу UХ 
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перетворювачем струм - напруга ПСН. У другому випадку сигнал у вигляді напруги 

UХ знімається з моста повторювачем напруги ПН і подається на П, де від нього 

віднімається падіння напруги UZx на з’єднувальному кабелі. Сигнал UХ нормований 

для ZХ будь-якого характеру на всіх діапазонах вимірювання. При необхідності, 

наприклад на крайніх діапазонах вимірювання, він може додатково підсилюватись в 

підсилювачі П. Далі, за допомогою СД і АЦП з цього сигналу виділяються 

інформативні складові, що дозволяють визначити параметри ZХ в кодах NХ АЦП, 

або методом урівноваження (за значеннями його коду управління). 

Конфігурація мостового кола і параметри її зразкових мір можуть змінюватися 

сигналами управління від МПК відповідно до характеру ZХ, вимірюваних 

параметрів і їх орієнтовних значень. При цьому потрібно отримати на виході моста 

нормовані сигнали в вузькому (декадному) діапазоні амплітуд і певному секторі 

фазових зсувів по відношенню до сигналу генератора для об'єктів з будь-яким 

характером імітансу і значеннями його модуля, які зустрічаються на практиці. 

Управління мостовою схемою здійснюється МПК за параметрами: діапазон 

вимірювання; послідовна (S) або паралельна (Р) конфігурація схеми заміщення ZX 

або YX; ємнісний (С) або індуктивний (L) характер реактивності; основний 

(превалюючий) параметр ZX або YX – активний (Re) або реактивний (Im); складова 

вихідного сигналу моста, що перетворюється - синфазна (СФ) або квадратурна (КВ) 

відноcно до сигналу генератора. 

 

3.6 Підвищення точності вимірювань імпедансометричних каналів в 

низькоомній області 

 

Перевагою розглянутих в цьому розділі уніфікованих засобів вимірювання 

імітансів  є поєднання в одній простій і гнучкій структурі можливостей реалізації 

методів порівняння струмів та порівняння напруг, що забезпечує широту діапазонів 

вимірюваних параметрів. В той же час, через особливість вимог до каналів  ІВС з 

сенсорами і  приладів оперативного контролю (простота, дешевизна, малі габарити, 

низька напруга живлення, енергоекономічність), загострюються проблеми 

забезпечення високої точності вимірювань малих імпедансів та інваріантності 
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отримуваних результатів до змін параметрів кабелів з’єднання з об’єктом контролю. 

Їх рішення відомими методами складні і не піддаються уніфікації. 

Друга серйозна проблема пов'язана з тим, що в розроблених схемах порівняння 

напруг опір основної зразкової міри відрізняється від вимірюваного імпедансу 

всього лише в 10 – 100 разів. Через це зразковий струм може істотно змінюватися в 

залежності від значення ZХ. Мале співвідношення опорів джерела зразкового струму 

і об'єкта пояснюється прагненням спростити вимірювальне коло, а також малими 

значеннями напруги живлення в енергоекономічних уніфікованих приладах. В 

результаті функція перетворення вимірювального каналу на низькоомних 

піддіапазонах вимірювання виявляється нелінійною. Усунення цієї нелінійності в 

схемах, що врівноважуються, алгоритмічними методами є складним завданням.  

В ході досліджень запропоновано компенсувати вплив імпедансу об'єкта 

вимірювання на струм зразкової міри в мостовій схемі з порівнянням напруг, 

методом вольтодобавки, суть якого – введення додаткової компенсуючої напруги в 

генератор цього струму шляхом додавання до напруги, що подається з елемента 

урівноваження УЕ на зразкову міру, напруги, яка знімається з об'єкта вимірювання 

детектором рівноваги. В результаті цього струм у зразковій мірі стає інваріантним 

до імпедансу об'єкта вимірювання. 

Підвищення точності визначення параметрів імпедансу пов'язано також з 

проблемою впливу на отримані результати внутрішньосхемних імітансів. В роботах 

[28, 29] проаналізовано загальні принципи компенсації впливу внутрішніх імітансів 

мостових вимірювальних кіл на їх метрологічні характеристики. В той же час, 

вирішення цього питання в мостових колах з частковим врівноваженням, в 

універсальних мостових колах та в економічних портативних приладах має свою 

специфіку, що потребує розробки нових, конструкційно простих і метрологічно 

ефективних  технічних рішень. 

В низькоомній області актуальне усунення впливу опорів з'єднувальних 

проводів між приладом і об'єктом вимірювання. Похибки, що виникають через цей 

вплив, мають переважно адитивний характер. Зазвичай вони усуваються за рахунок 

4
х
-затискового підключення об'єкта [5, 30 – 34]. Один із відомих способів такого 
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підключення об'єкта, який, зокрема, використовується в компенсаційно-мостових 

вимірювальних колах з порівнянням струмів, полягає в знеструмленні провідників, 

що з'єднують генератор з об'єктом і об'єкт з детектором рівноваги [31, 35]. У схемах 

порівняння напруг інформативні потенціали знімаються безпосередньо з об'єкта і 

міри і порівнюються за допомогою перетворювачів з високими вхідними опорами 

або трансформаторними колами [4, 5, 36 – 39]. В універсальних багатодіапазонних 

мостах змінного струму такі рішення реалізуються складними схемами та 

виконанням додаткових вимірювань. 

 В [18] автором було запропоновано більш просте рішення, яке полягає в 

відніманні з сигналу на вході детектора рівноваги напруги, що дорівнює падінню 

напруги на провіднику потенційного затиску UХ об'єкта вимірювання. Такий метод 

реалізується c допомогою простого диференціального пристрою і добре підходить 

для використання в компенсаційно-мостових колах. Спрощена схема компенсацій 

впливу неінформативних імітансів для розглянутого вище УМК при роботі в режимі 

порівняння напруг, що комбінує описані вище методи, представлена на рис. 3.11.  

На низькоомних піддіапазонах вимірювання об'єкт вимірювання ZХ 

підключений до входу елемента, що врівноважує,  (суматор з ЦАП) через зразковий 

резистор R0 (затискач I0), і до віртуальної землі VGND (вихід блоку МП) через опір 

з'єднувального кабелю і захисного дроселя ZК. (затискач Ux). Дві зразкові напруги 

URе і UIm (відповідно синфазна і квадратурна до UГ), що формуються в гілці 

зразкової міри, підсумовуються вузлом ЦАП і утворюють напругу U0, що визначає 

зразковий струм I0 в колі R0, ZX, ZК. Значення I0 має визначатися тільки значеннями 

URe, UIm і R0. При UIm = 0 напруга U0 має дорівнювати -URе. Оскільки номінал 

резисторів (GС) ЦАП може змінюватися в деяких межах, резистор Ra1, який 

включений в коло зворотного зв'язку операційного підсилювача AД1 на 

низькоомних піддіапазонах, виконаний регульованим.  

У робочому режимі струм I0 створює на Zx інформативний сигнал Uвих.ВК. Цей 

сигнал надходить на детектор рівноваги, який складається з повторювача напруги 

ПН, точного резистора R3 і перетворювача струм-напруга I/U з резистором R4, який 

однаковий з R3. На низькоомних піддіапазонах вимірювання зазначені елементи 
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утворюють індикатор напруги на ZХ. При цьому з напруги Uвих.ВК. віднімається 

падіння напруги на опорах ZК. елементів підключення ZX до точки нульового 

потенціалу VGND. Зняття цього падіння напруги здійснюється диференціальним 

пристроєм U/U, яке реалізовано на операційному підсилювачі і 4-х однакових 

резисторах RK. Дільник напруги R1, R2 має коефіцієнт передачі 1/2, тому що 

коефіцієнт передачі перетворювача I/U по неінвертуючому входу дорівнює 2. 

 

 

Рисунок 3.11 Схема компенсацій впливу неінформативних імітансів УМК при 

роботі в режимі порівняння напруг 

  

Описана частина схеми забезпечує чотирьохзажимность підключення ZX з боку 

гілки об'єкта вимірювання. Чотирьохзажимність підключення об'єкта з боку гілки 

зразкової міри здійснюється зняттям напруги Uвих.ВК. в точці з'єднання ZX з кабелем, 

що підводять до об'єкта струм I0 через повторювач напруги ПН. Ця напруга 

інвертується інвертором AD2 і подається на резистор Ra2 = Ra1, підключений до 

інвертуючого входу AD1, що забезпечує адитивне зміщення U0 на величину Uвих.ВК.  

 

3.7 Спрощення процедур визначення похибок та їх корекції в 

універсальних мостах змінного струму 

 

Однією з важливих задач в галузі приладобудування є підвищення точності 

вимірювань параметрів комплексних опорів (електричного імітансу). Визначення 
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значень ємностей (C), опорів (R), індуктивностей (L), фазового кута та фактору 

втрат (tgφ і tgδ), а також ряду інших величин, є основою метрологічного 

забезпечення виробництва і експлуатації обладнання в енергетиці, електро- і 

радіотехніці, та засобів  контролю технологічних процесів у багатьох інших галузях. 

Дане завдання містить дві складові: власне підвищення точності 

вимірювальних засобів, та атестацію (калібрування, повірку) цих засобів на 

відповідність заявленим метрологічним характеристикам, що забезпечує 

легітимність одержуваних з їх допомогою даних. Обидві зазначені складові 

включають процедури визначення похибок вимірювань. У першому випадку вони 

потрібні для корекції цих похибок при виготовленні (або при експлуатації) приладів, 

а в другому – для визначення реальних метрологічних параметрів засобів 

вимірювань у всіх можливих режимах їх використання. 

Відповідно до існуючих методик, визначення похибок вимірювання 

проводиться методом прямого звірення (комплектної повірки) показань приладу зі 

значеннями підключених до нього в якості об'єкта вимірювання зразкових мір. Ці 

операції проводяться в усіх можливих режимах роботи приладу. Режими роботи 

вимірювачів імітансу характеризуються декількома параметрами. Перш за все, це: 

- конфігурація вимірювального кола, яка повинна відповідати схемі заміщення 

об'єкта вимірювання; 

- вимірюваний параметр об'єкта; 

- робоча частота; 

- піддіапазон вимірювання і субдіапазон - більш вузька зона всередині цього 

піддіапазону, в якій знаходиться значення вимірюваного параметра. 

Можливі й інші параметри режимів – величини тестового і поляризуючого 

сигналів, спосіб підключення об'єкта виміру та ін. 

Для повноти визначення похибок сучасних універсальних вимірювачів 

комплексних опорів число трудомістких повірочних операцій (і, відповідно, число 

застосовуваних дорогих зразкових мір – робочих еталонів) може досягати декількох 

сотень, що вкрай ускладнює їх серійне виробництво і метрологічну атестацію, 

підвищує вартість. Дана проблема ускладняється ще й тим, що для багатьох ділянок 



145 

діапазонів вимірювань відсутні досить точні зразкові міри. Це обмежує потенційно 

досяжну і підтверджену повіркою точність приладів. 

Метою досліджень, що викладаються нижче, є обґрунтування способу 

отримання повної характеристики систематичних похибок багаторежимних 

(багатофункціональних і багатодіапазонних) вимірювачів параметрів імітансу, а 

також способу корекції цих похибок, заснованих на результатах невеликого числа 

перевірочних операцій з використанням мінімальної кількості зразкових мір. 

Шлях вирішення проблеми. Значна частина існуючих і тих, що 

розробляються, високоточних вимірювачів параметрів імітансу представляють 

собою за принципом дії мости змінного струму, які реалізуються у вигляді 

сукупності функціонально самостійних, незалежних один від одного вузлів 

(дільників напруги – елементів, що врівноважують, комутованих зразкових мір, 

фазообертачів та ін.) Перемикання кожного з параметрів режиму роботи моста 

здійснюється зміною стану одного або декількох з цих вузлів. Взаємна незалежність 

останніх забезпечується застосуванням відповідних схемних і конструктивних 

рішень. Зазначений принцип побудови мостів змінного струму дозволяє замінити 

визначення сукупності їх метрологічних характеристик методом прямого звірення 

на визначення цієї сукупності з кількох складових повної похибки, кожна з яких 

визначається для групи станів моста, пов'язаних з перемиканням одного з 

параметрів режиму роботи. 

Ідея такого методу визначення повної похибки у спрощеній формі вперше була 

застосована автором для підвищення точності серійних універсальних мостів 

змінного струму Р5084 [7, 40] і є складовою частиною запропонованого свого часу 

нового способу метрологічної повірки приладів порівняння [23]. Його реалізація 

описана в [24, 41, 42]. Він може застосовуватися не тільки в мостах змінного струму, 

але і в вимірювачах параметрів імітансу інших типів [5, 43]. Однак, для більшої 

конкретності викладу матеріалів і з огляду на особливу актуальність наявної 

проблеми для високоточних вимірювань, подальший розгляд питань розвитку цього 

методу буде виконуватися стосовно до приладів мостового типу [44]. Спочатку 

розглянемо загальні принципи вимірювань комплексних опорів за допомогою 
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мостів змінного струму та характер виникаючих при цьому систематичних похибок. 

 

3.7.1 Загальні принципи вимірювань параметрів комплексного опору  

  

Вимірювальний процес за допомогою моста змінного струму полягає в 

порівнянні двох векторних величин (струмів або напруг) на виході мостового кола. 

Один з цих векторів формується з напруги живлення моста за участю регульованих 

зразкових мір активного і/або реактивного характеру (як правило, активний опір і 

ємність) і комплексного опору ŻХ (провідності ỲХ) об'єкта вимірювання. Другий 

вектор формується з цієї ж напруги іншими регульованими зразковими мірами без 

участі об'єкта вимірювання. У найпростішому випадку порівнюються струм в об'єкті 

вимірювання, до якого прикладено напругу генератора живлення моста зі струмом, 

що протікає через регульовану зразкову міру, однорідну з об'єктом, або 

нерегульовану міру, до якої прикладено напругу генератора, що регулюється по 

амплітуді за допомогою високодискретного дільника напруги. Умовами рівноваги 

моста є співвідношення: ỲX = KУỲO; де: ỲX - вимірюваний параметр об'єкта; ỲO - 

номінальне значення однорідного з ỲX параметра зразкової міри; Kу – коефіцієнт 

зрівноваження (відносне значення регульованої міри до її мінімального 

(максимального) значення або коефіцієнт передачі регульованого дільника напруги. 

З цього співвідношення можна визначити значення ỲX за відомим ỲO і 

отриманого при урівноважені моста значення Kу. Канали формування порівнюваних 

векторних величин підключені до генератора напруги живлення моста і складаються 

з одного або декількох вимірювальних перетворювачів, які здійснюють 

масштабування сигналів, їх підсумовування, перетворення струм-напруга і навпаки, 

поворот сигналів по фазі. Ці канали є гілками моста (гілкою об'єкта вимірювання і 

гілкою зразкової міри). Сигнали в цих гілках будемо позначати індексами "Х" та "О" 

відповідно. Порівняння сигналів проводиться взаємним відніманням струмів IХ і IО 

або напруг Ủх і Ủо на виходах гілок моста, для чого в одній з них відбувається 

інверсія фази сигналу по відношенню до іншої гілки. Порівняння вихідних сигналів 

гілок може проводитися і без їх інверсії в гілках за допомогою диференціального 
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покажчика різниці потенціалів або трансформаторного компаратора струмів. В 

врівноважених мостових вимірювальних колах стан рівноваги фіксується при 

нульовій різниці сигналів гілок. Цей стан досягається високодискретним 

регулюванням однією з розглянутих векторних величин по відношенню до іншої за 

двома квадратурних параметрам цих векторів за допомогою врівноважуючих 

елементів моста. Один з цих параметрів (активний, позначається далі символом "q") 

пов'яжемо з віссю абсцис комплексної площині, з якої в свою чергу збігається 

вектор напруги живлення моста, а другий параметр (реактивний, позначається 

символом "р") пов'яжемо з віссю ординат. 

Для створення регульованого вектору в сучасних мостах змінного струму 

використовують багаторозрядні дільники напруги, створеної генератором живлення 

моста. Напруга з виходу першого дільника прикладається до зразкової міри 

активного характеру (резистор), а з виходу другого - до міри реактивного характеру 

(ємність). Це дозволяє отримати два регульованих, взаємно квадратурних струми: 

синфазного з напругою генератора (пов'язаний з активним параметром), і 

випереджаючого цю напругу на 90
о
 (пов'язаний з реактивним параметром). 

Далі ці струми можуть бути підсумовані і, при необхідності, перетворені в 

регульовані по двом зазначеним параметрам напруги. Реально існуючі об'єкти 

вимірювань з позитивним активним опором можуть бути представлені вектором, 

який розташовується в правій комплексній півплощині. Там же буде 

розташовуватися вектор струму, що протікає через такий об'єкт при подачі на нього 

тестового сигналу у вигляді напруги генератора живлення моста. Для 

високодискретного зрівноваження моста порівнювані вектори повинні знаходитися 

в одному квадранті комплексної площині (при порівнянні взаємним відніманням – в 

протилежних квадрантах) і їх модулі не повинні відрізнятися більш ніж в 2 – 3 рази. 

Для виконання першої з цих умов в гілках моста включають фазообертачі, а для 

виконання другої умови – масштабні перетворювачі сигналів. Останні можуть 

ділитися на дві групи: з 10-кратним зміною коефіцієнта передачі (для формування 

піддіапазонів вимірювання) і з більш дискретною, 2 – 3 кратною його зміною (для 

формування зон врівноваження з обмеженою зміною дискретності при порівнянні 
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сигналів усередині піддіапазонів вимірювання). Взаємне розташування згаданих 

вище блоків (функціональних перетворювачів) в гілках моста визначається 

вимірюваними параметрами об'єкта і його схемою заміщення. Для цього 

проводиться конфігурування моста відповідно до обраної схеми заміщення за 

допомогою відповідних комутуючих елементів. 

Припустимо, що всі функціональні перетворювачі в гілках моста зі зразковими 

мірами, що входять до їх складу, мають ідеальні характеристики (їх коефіцієнти 

перетворення дорівнюють номінально заданим значенням). Тоді, при установці 

врівноважуючих елементів в стани, що відповідають дійсним значенням 

вимірюваних параметрів об'єкта (ŻХ або ỲХ), вихідний сигнал моста ΔİХ або ΔỦХ 

буде дорівнювати нулю. Однак, навіть при ідеально точних врівноважуючих 

елементах, вектори сигналів на виходах гілок моста відрізняються за модулем і 

фазою через похибки реалізації коефіцієнтів передачі інших блоків моста. 

На рис. 3.12 представлені можливі варіанти таких похибок. Тут розглядається 

загальний випадок, коли кінці векторів сигналів гілок моста знаходяться в довільних 

точках квадранта врівноваження. Це відповідає  вимірюваним імпедансам з 

довільними і порівнянними значеннями активної і реактивної складових. 

Припустимо, у зразковій гілці моста і гілці об'єкта є тільки фазові похибки (рис. 

3.12 а). При цьому, якщо врівноважуючі елементи моста встановити в стани, 

відповідні дійсному значенню вимірюваних параметрів об'єкта, на виході моста 

буде мати місце сигнал нерівноваги Δİ. Цей сигнал нерівноваги буде врівноважений 

регульованими параметрами моста на величини ReΔİ і ImΔİ, через що в результат 

вимірювання увійдуть відповідні похибки по модулях виміряних значень активного 

і реактивного параметрів. Кут ψ є сумою фазових похибок гілок моста, а кут Δφ – 

фазова похибка формування струму İХ по відношенню до дійсного фазового кута 

об'єкта φхд або куту втрат δхд. Якщо кут φ близький до 0 або до π/2, то похибка буде 

тільки по квадратурному параметру: реактивному (ImΔİ) або активному (ReΔİ) 

відповідно (тобто, ми маємо тільки похибку за відносним вимірюваним параметром 

tgφ або tgδ). Модульна похибка (за абсолютним параметром) буде відсутня. 
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Рисунок 3.12 Амплітудні та фазові похибки порівняння струмів в гілках моста 

 

Припустимо, що в гілках моста є тільки модульні похибки (рис. 3.12 б). Тоді Δİ 

є сумарна модульна похибка гілок моста. При цьому будуть мати місце модульні 

похибки по обох параметрах (ReΔİ і ІmΔİ), а похибки по tgφ або tgδ не буде. Якщо φ 

близький до 0 або до π/2 ця похибка буде тільки за основним параметром 

(активному і реактивному відповідно). 

Картина ускладнюється, якщо є і фазова і модульна похибки в гілках моста 

(рис. 3.12 в). У цьому випадку вектор Δİ може бути представлений сумою двох 

складових: сумарної модульної Δİсф і сумарною фазової Δİкв похибок формування 

струмів гілок моста. Відповідно в результатах вимірювань будуть присутні обидві 

похибки – як за абсолютним, так і за відносним параметрами. 

Відзначимо, що підсумовування похибок гілок моста відбувається з 

урахуванням інвертування сигналів в одній з цих гілок. Це означає, що при рівності 

похибок коефіцієнтів передачі гілок сумарна похибка моста буде дорівнювати 0. 

Також необхідно звернути увагу, що ми розглядаємо похибки, які є 

мультиплікативними, тому що виникають через відмінності значень коефіцієнтів 

перетворення блоків в гілках моста від розрахункових номінальних значень за 

модулем і фазою: 
j

H

H e
K

K
KK  

.

, де ψ - фазова похибка. 

Ці похибки призводять до появи струму похибки Δİ в вихідному сигналі моста 

(або відповідної напруги). Для мостів, які врівноважуються за двома абсолютним 

параметрам q і p, Δİ врівноважується добавками –ReΔİ і –ІmΔİ за допомогою 

врівноважуючих елементів, тобто похибка вимірювання має вигляд (a + jb). 
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Об'єкти вимірювання з порівнянними реактивним і активним параметрами 

зустрічаються досить часто, однак визначення цих параметрів для таких об'єктів з 

високою точністю потрібно відносно рідко. Значно важливіше забезпечити високу 

точність вимірювань для об'єктів з фазовим кутом близьким до 0˚ або до ± 90˚ 

(''чисті'' активні опори з малими фазовими кутами, ємності з малим тангенсом кута 

втрат, високодобротні індуктивності), оскільки саме такі елементи електричних кіл 

використовуються в якості зразкових мір. Векторні діаграми для цього випадку 

представлені на рис. 3.13. Подальший розгляд питань визначення похибок моста і їх 

корекції доцільно почати саме з цього класу об'єктів. 

 

 

 

Рисунок 3.13 Складові похибок вимірювань параметрів високодобротних об’єктів 

 

Якщо об'єкт вимірювання являє собою активний опір (провідність) з малим 

фазовим кутом або реактивний опір (провідність) з малим кутом втрат, то сума 

модульних похибок блоків вимірювального кола (ВК), які дають в результаті 

різницю модулів I0 і IХ, обумовлює приблизно таку ж похибку вимірювання 

основного параметра об'єкта (синфазна похибка), а сума фазових похибок блоків ВК 

дає приблизно таку ж похибку вимірювання по фазі (квадратурна похибка). 

Вирази для цих похибок мають вигляд: 
Д

Χ Д
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  ; 

де Kд – дійсний (реальний) коефіцієнт передачі мостового кола, виражений в 

одиницях, рівних номінальній величині зразкової міри (основної, опорної); 

Кн – номінальний коефіцієнт передачі мостового кола в цих же одиницях; 
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Ψ – похибка вимірювання фазового кута або кута втрат об'єкта; 

φхд - дійсний фазовий кут об'єкта вимірювання; 

φхд = 90° - δхд, де δхд - кут втрат об'єкта (дійсний); 

φх - виміряний фазовий кут об'єкта, φх = 90° - δх, де δх - кут втрат об'єкта. 

 

3.7.2 Об’єкт метрологічних досліджень та обгрунтування порежимного 

способу визначення похибок 

 

В [45] було запропоновано універсальне компенсаційно-мостове коло, 

принципи побудови якого були використані в приладі Р5084 і в подальших 

розробках [11, 12]. Розглянемо його за допомогою схеми, представленої на рис. 3.14. 

Вона містить: генератор Г, плечові дільники напруги ДНР і ДНq (врівноважуючі 

елементи), блок комутації БК, гілки об’єкта вимірювання і зразкової міри. Блок 

комутації складається з перемикачів: реактивності об’єкта вимірювання (C – L), 

конфігурації схеми заміщення (паралельної P або послідовної S), робочої частоти f. 

До складу гілок входять функціональні перетворювачі струм-напруга з 

підсумовуванням, утворені операційними підсилювачами OПХ, OПО і зразковими 

мірами C01, R01, C02, R02, Rос(О), Rос(X), а також подільники напруги ДНП і ДНЗ. За 

допомогою зразкових мір C02 і R02 вихідні напруги подільників ДНР і ДНq 

перетворюються на два струми, один з яких протифазний, а другий квадратурний   

(–π/2) по відношенню до напруги генератора. Ці струми за допомогою комутуючих 

елементів K2-1, K2-2 подаються на вхід операційного підсилювача ОПО якщо 

вимірювання проводяться за паралельною (Р) схемою заміщення або на вхід ОПХ 

при послідовній схемі (S) заміщення об’єкта вимірювання. При цьому, за 

допомогою зразкових мір R01 або C01, що підключаються елементами комутації K11, 

K12, на вхід другого з цих підсилювачів подається струм – синфазний або 

квадратурний (+π/2) по відношенню до вихідної напруги генератора. Вихідні 

напруги ОПО і ОПХ через регульовані масштабуючі дільники напруги ДНЗ та ДНП 

прикладаються відповідно до зразкової міри, що перемикається, RО і до об’єкта 

вимірювання ZХ (YХ). Струми, що протікають в ланцюгах RО і ZХ, взаємно 
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віднімаються у вхідному ланцюзі покажчика рівноваги, утворюючи сигнал 

нерівноваги моста, що аналізується детектором рівноваги ДР. Комутаторами К1 і К2 

можна створювати такі фазові співвідношення між вхідними струмами ОПО і ОПХ, 

які дозволяють зрівноважити міст при будь-якому характері реактивної складової (L 

або C) і будь-якій (Р або S) конфігурації схеми заміщення об’єкта вимірювання.  

  

 

 

Рисунок 3.14 Універсальне компенсаційно-мостове коло. 

 

Зрівноваження мостового кола можна проводити на дев’яти піддіапазонах 

вимірювання з десятковою кратністю. Перемикання піддіапазонів проводиться або 

десятикратною зміною напруги, що прикладається до ZХ, за допомогою дільника 

ДНП, або десятикратною зміною опору RО. Для зменшення похибки від дискретності 

регулювання врівноважуючих елементів моста кожен з десяткових піддіапазонів 

вимірювання розбитий на три субдіапазони (зони врівноваження) з коефіцієнтом 

перекриття близько 2. Їх перемикання виконується зміною коефіцієнта передачі 

подільника напруги ДНЗ.  

Міст може працювати на частотах 100 Гц і 1 кГц. Для забезпечення необхідного 

зсуву піддіапазонів вимірювання реактивних складових імітансу об'єктів при 

перемиканні робочих частот, за допомогою комутуючих елементів К3-1 і К3-2 

проводиться 10-кратна зміна величин зразкових мір С01, С02. 

Спосіб метрологічної атестації автоматичних мостів змінного струму, який 
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пропонується, заснований на тому, що кожен з вузлів (блоків), що утворюють гілки 

вимірювального кола, може перебувати в одному з декількох станів, який 

визначається одним із параметрів режиму роботи моста: схемою заміщення об'єкта 

вимірювання, робочою частотою, піддіапазоном і субдіапазоном вимірювання. Вся 

сукупність станів вимірювального кола визначає можливі режими роботи моста. 

При цьому сумарна основна систематична похибка δ вимірювального кола для 

будь-якого режиму її роботи може бути представлена у вигляді постійної опорної 

частини δ0, що представляє собою її похибку в деякому фіксованому (опорному) 

режимі, і додаткових доданків Δδіj, кожен з яких пов'язаний зі зміною станів блоків 

вимірювального кола при зміні одного з параметрів режиму. Число таких доданків (з 

номером "i") дорівнює числу "m" незалежних параметрів режиму моста, а кількість 

прийнятих ними станів (з незалежним номером "j" для кожного з цих доданків) 

визначається числом ni можливих станів відповідних блоків вимірювального кола, 

що реалізують зміни цих режимів. Таким чином, вираз для похибки δ має вигляд: 

 

                ,
m

i

ijo                      (3.1)  

 

де: j - поточний стан i-го параметра; Δδij –приріст похибки при зміні стану i-

того параметра з його опорного стану в його j-й стан. 

Мінімально необхідна кількість вимірювань приростів похибок для визначення 

сумарної похибки приладу за формулою (3.1) визначається виразом: 

 

                
m

i
i

N 1 (n 1)                    (3.2)  

 

Для описаної схеми число вимірювань може бути зменшено приблизно до 25. 

Розглянемо докладніше можливість застосування запропонованого способу в 

приладах з подібним вимірювальним колом. Спочатку визначимо похибки моста, 

зображеного на рис. 3.14 при наявності амплітудних і фазових похибок коефіцієнтів 

передачі його блоків для деякого фіксованого режиму вимірювання. 
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Умовою рівноваги моста є рівняння: İХ = I0, 

де: İХ і I0 - струми в гілках об'єкта вимірювання і зразкової міри відповідно. Це 

співвідношення може бути виражено через параметри елементів мостового кола: 

 

02 (X) 01 (O) 3oc ocn
o

1 1
Y R K Y R K ,

Zx R
       (3 .3) 

 

де: Ỳ02 - сумарна провідність гілки із зразковими елементами R02, C02 і 

дільниками ДHp і ДHq, 

Ỳ01 - сумарна провідність гілки із зразковими елементами R01, C01, 

Ќn - коефіцієнт передачі дільника ДНn, 

Ќз - коефіцієнт передачі дільника ДНЗ, звідки: 

 

(X)02 n
X o

01 (O) 3

oc

oc

RY K
Z R

Y R K
               (3 .4)  

.
(O)02 3

X

01 (X)

oc

oc n o

RY K 1
Y = × × ×

Y R K R
          (3.5) 

 

Позначив 
(X)02

01 (O)

oc

oc

RY

Y R
  в (3.4) і 

(O)02

01 (X)

oc

oc

RY

Y R
  в (3.5) через коефіцієнт режиму Ќzp і Ќур 

відповідно і K R
n o
 через коефіцієнт піддіапазона Ќпр (з розмірністю опору), маємо: 

 

X ZP

3

np
K

Z = K
K

;     3
X YP

np

K
Y = K ×

K
.         (3.6) 

 

Зауважимо, що коефіцієнти передачі врівноважуючих елементів ДНp і ДНq 

входять в Кzp (Кyp). Для спрощення аналізу передбачається, що похибка від 

нелінійності їх регулювання істотно менше допустимої похибки атестації. З тієї ж 

причини обмежимо режими роботи приладу тільки однією робочої частотою. 

Розглянемо вираз для XZ в (3.6) з похибками величин, що входять в нього: 
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      (3.7) 

 

де Zxд, Kzpд, Knpд, Kзд дійсне значення модуля вимірюваного комплексного опору 

і номінальні значення коефіцієнтів передач Kzp, Knp, Kз; 

δZx, δZp, δnp, δз,р – їх відносні амплітудні (модульні) похибки, що дорівнюють: 

 

                           
i

i
iд

| | 1
K

K
   ,            (3.8)  

φхq, φzр ,φпр, φзн – фазові кути вимірюваного комплексного опору і номінальних 

коефіцієнтів передач відповідних блоків; 

ψх., ψzp, ψпр, ψз – фазові похибки відповідно вимірюваної величини і коефіцієнтів 

Ќzp Ќпр Ќз, що визначаються як: 

                                iψ ( )
i

iд

K
rg

K
 .       (3.9) 

Модульні похибки коефіцієнтів передач призводять до похибок визначення 

абсолютних параметрів вимірюваного комплексного опору, які прийнято 

представляти відносними похибками (δR, δC, δL), а їх фазові похибки викликають 

похибки визначення відносних параметрів і представляються абсолютними 

похибками [3, 4, 46] (Δtgφ, Δtgδ). 

Запишемо вираз (3.7) як добуток i
Κ : X

i i

i
i i

j
eZ Κ 


   , або в іншій формі: 

 

                       X X X i i i i
i i

Re( ) jIm( ) cos j Sin .Z Z Z Κ Κ           

 

Дійсна і уявна частини останнього виразу є виміряні абсолютні значення активного 

та реактивного параметрів досліджуваного об'єкта з опором ŻХ. 

На рис. 3.15 зображені варіанти векторних діаграм для чотирьох можливих 

співвідношень знаків сумарних модульних і фазових похибок мостового кола, а 

нижче наведені вирази, що пояснюють співвідношення між згаданими величинами.  
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   Рисунок 3 .15 Можливі співвідношень знаків модульних і фазових похибок. 
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 , де: Kiн, φiн – номінальні значення Кi і φi; ΔŻx = ΣΔŻi; 

ΔZxα = ΣΔZiα ; ΔZxp = Σ ΔZip; φi =φiн+ ψi, φx = Σ(φiн+ ψi); φxд  = Σ φiн ; ψx = Σψi . 

 

Визначимо повні диференціали від Re (ŻХ) і Im (ŻХ): 
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i

д Z
d Z dK d Sin
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Відносна похибка вимірювання активного і реактивного параметрів 

комплексного опору ŻХ може бути представлена наступним чином: 
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Для даної схеми:  ixzp

np

x K
K

K
Z   cosRe

3

;  ixzp

np

x K
K

K
Z   sinIm

3

.  

Повний диференціал для активної складової Zx визначається виразом: 
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Розділивши цей вираз на вираз для RеZX, отримаємо:  

 XR  = .

.

Re
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x
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Zд

dK  + .

.

Re

Re

x

i

x

i

Z

д

Zд

d


  , звідки:   iXдiX tgKR  . Аналогічно для 

реактивної складової Zх можна отримати:   iXдiX tgKX  . 

Враховуючи, що при ΔZх << Zх виконуються співвідношення: ψі ≈ tg ψі ≈ δKір; 

/ΔŻх/ ≈ δZхa; /ΔКi/ ≈δKіa; де індекси "а" і "р" позначають активну (амплитудну, 

модульну, синфазну) і реактивну (фазову, квадратурну) складові відповідних 

комплексних похибок, можна отримати вирази для похибок вимірювання 

абсолютних параметрів імпедансу Żх:   

 

.;   ipxдixipxдiX KtgXtgKR    (3.13) 

 

З (3.13) випливає, що відносна похибка вимірювання абсолютного параметра 

має 2 складові, одна з яких,  , визначається амплітудними (модульними) 

похибками коефіцієнтів передачі вузлів моста, а інша - їх фазовими похибками p , а 

також тангенсом фазового кута (або кута втрат) об'єкта вимірювання: 

 

                                 p   xдtg ; p   xдtg . 
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Абсолютне значення похибки вимірювання відносного параметра виходить з 

виразів: ;  ;X X Xд X X Xдtg tg tg tg tg tg            

де: 
Im( )

( ) ( )
Re( )

X
X

X
iн i Xд i

Z
tg tg tg

Z
           ; (для Xtg  – аналогічно). 

Розкриваючи дужки у виразі для Xtg і відкидаючи члени з 2

i
tg  , отримуємо: 

2(1 )X Xд Xд i
tg tg tg tg       . З урахуванням того, що, tgΣψi ≈ Σtgψi при XZ  << ZX,: 

 

                  
2(1 )X Xд i

tg tg tg      .     (3.14) 

 

Аналогічний вираз може бути отримано і для Xtg . 

З (3.14) випливає, що абсолютна похибка вимірювання відносного параметра 

визначається фазовими похибками вузлів моста і залежить від значення відносного 

параметра об'єкта вимірювання. При малих значеннях відносного параметра (tgφx, 

tgδx → 0), величина δKia близька до модульної похибки δKi, тому вирази (3.13, 3.14) 

приймають вигляд: X X i
;X R K     . iX tgtg   При X Xtg , tg  близьких до 1: 

 

                          X X ipi
X R K K


        ; 2X i

tgφ tgψ   .  

  

Розглянемо тепер похибки вимірювання абсолютного (δ) і відносного (Δtgφ) 

параметрів об'єкта вимірювання при довільному режимі роботи вимірювального 

кола моста. Оскільки кожен з блоків може приймати кілька станів, то можна 

представити сумарну похибка при j-х станах і -х параметрів режиму роботи моста 

сумою похибок "m" блоків, кожен з яких знаходиться в деякому j-му стані: 

 

X

m m

ij
i 1 i 1

;
ij

tgφ tgψ
 

           (3.15) 

 

Виберемо один з режимів в якості опорного. Похибки в цьому режимі 

складають: δo = Σδio і Δotgφx = Σtgψio. Визначивши збільшення похибок при зміні 
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стану і-того параметра режиму моста від опорного до j-го як: 
0ij ij i

     ; 

ij ij io
tg tg tg     ; можемо отримати значення похибки вимірювання абсолютного 

параметра, використовуючи вираз (3.1) і, аналогічно, відносного параметра, 

використовуючи вираз: 

 

0X X ij
tgφ tgφ tgψ .           (3.16) 

 

Для об’єктів з великими значеннями tgφX вирази (3.1) и (3.16) приймуть вигляд: 

0
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p ij
i

( )


       ;  0

m

i

2X X ij
tgφ tgφ tgψ     , де 

a p ij aij a0 pij p0
( ) ( ) ( )         . 

В загальному випадку :  

 

( )O X

m

a p ij
i

tg        ; 0
i

(1 ) .2

X X X ij
tgφ tgφ + +tg φ tgψ      (3.17) 

 

Отримані вище вирази можуть бути застосовані для будь-яких вимірювальних 

кіл, де перемикання стану кожного з параметрів режиму роботи здійснюється 

різними елементами, параметри яких є незалежними від інших параметрів режиму. З 

їх допомогою можуть бути визначені похибки в будь-якому режимі роботи приладу 

і для будь-якої вимірюваної величини. Вихідними даними для цього є: 

- відносна похибка вимірювання (δ0) основного (абсолютного) і абсолютна 

похибка вимірювання (Δ0) допоміжного (відносного параметра) в основному режимі 

роботи, в якості якого вибирають той, де досягається краща точність вимірювання; 

- зміна відносних похибок за абсолютним параметром (синфазна δа і 

квадратурна δр складові), а також абсолютних похибок за відносним параметром Δψ, 

які визначаються при зміні одного з параметрів режиму роботи, по відношенню до 

основного режиму; 

-вимірювані, а також очікувані, значення тангенса фазового кута (або кута 

втрат) об'єкта вимірювання tgφх (tgδх). 

Для оптимізації процедур визначення і корекції похибок важливо правильно 
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вибрати опорний режим вимірювання. Для визначення опорних похибок може 

використовуватися високоточна міра активного опору (або ємності) з дуже малими 

значеннями tgφ (tgδ). Опорний абсолютний параметр і опорна схема заміщення 

вибираються за наявністю такої міри. Вибір опорного піддіапазону і субдіапазону 

вимірювання визначається також наявністю найбільш високоточних зразкових мір 

інших вимірюваних абсолютних параметрів – ємності (або опору) і індуктивності з 

малими значеннями відносного параметра. 

Для розглянутої вище схеми універсального моста, опорні похибки і 

збільшення похибок при зміні схеми заміщення об'єкта вимірювання (всього може 

бути 8 схем заміщення) визначаються за допомогою всього 3 мір – по одній мірі 

ємності, опору і індуктивності. Найбільш оптимальні значення імпедансів таких мір 

знаходяться в діапазоні 1-2 кОм при основній  робочій частоті 1 кГц. 

Для визначення збільшень похибок, пов'язаних з перемиканням субдіапазонів 

вимірювання необхідні ще 1 або 2 міри активного опору (або ємності) з малими 

значеннями tgφ (tgδ), номінальні значення яких відрізняються від мір для 

визначення опорної похибки відповідно в 3 або в 2 і 4 рази. 

Визначення збільшень похибок, пов'язаних зі зміною піддіапазонів 

вимірювання проводиться за допомогою додаткових мір того ж параметру 

(активного опору або ємності), що і міра для визначення опорної похибки. По 

відношенню до значення імпедансу цієї міри, імпеданс додаткових мір повинен 

збільшуватися в 10 разів при переході від опорного піддіапазона до кожного 

наступного, більш високоомного піддіапазону або зменшуватися в 10 разів при 

переході до більш низькоомного піддіапазону. Для розглянутого пристрою потрібно 

8 додаткових мір в діапазоні від 1 до 10
10

 Ом. Для максимально точної оцінки 

похибок, доцільно використовувати міри активного опору на низькоомних і міри 

ємності на високоомних піддіапазонах. Синфазна (амплітудна) δа і квадратурна 

(фазова) δр складові збільшень похибок за абсолютним параметром визначаються 

відповідно, як збільшення відносної похибки при вимірюванні основного параметра 

зразкової міри з малим дійсним значенням відносного параметра і отриманого 

значення цього відносного параметра: tgφх (або tgδх). 
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Результати визначення складових похибки за абсолютним параметром 

заносяться в таблицю, приклад якої для розглянутого вище приладу наведено нижче 

(табл. 3.4). Параметри опорного режиму для даного випадку були наступними: 

опорна схема заміщення об'єкта – RCP (активний опір з ємнісною складовою та 

паралельної схемою заміщення); опорний діапазон виміру – 5; опорний субдіапазон 

вимірювання – зона 1. В графах, що відповідають опорному режиму по параметру 

"і", вказана повна похибка в цьому режимі, що дорівнює опорній. 

Аналогічна таблиця складається для похибок за відносним параметром (табл. 

3.5). До неї заносяться похибка в опорному режимі Δotgφx і збільшення похибок 

Δtgψij в інших режимах. При калібруванні приладу виробником дані цих таблиць 

заносяться в пам'ять приладу і використовуються при обробці результатів 

вимірювань відповідно до виразів (3.17). 

Результати досліджень, викладених в цьому розділі, та результати їх практичної 

реалізації детально висвітлюються в роботі [47]. Матеріали розробки універсального 

вимірювача RLC на їх основі наведені в додатку Л.    

 

                                                                                                  Таблиця 3.4 

 j/ i    Cхема заміщення  Діапазон вимірювання  Субдіапазон вимірювання 

 1    δa0 (RCp); δp0 (RCp)  Δδa (D1); Δδp (D1) δa0(RCp); δp0 (RCp) 

 2    Δδa(RCs); Δδp(RCs) Δδa(D2); Δδp (D2) Δδa(З2);  Δδp(З2) 

 3    Δδa(RLp);Δδp (RLp) Δδa(D3); Δδp(D3) Δδa(З3); Δδp(З3) 

 4    ΔδaRLs); Δδp(RLs) Δδa(D4); Δδp(D4)  

 5    Δδa(Cp); Δδp(Cp) δa0(RCp); δp0(RCp)  

 6    Δδa(Cs); Δδp(Cs) Δδa(D6); Δδp(D6)  

 7    Δδa(Lp); Δδp(Lp) Δδa(D7); Δδp(D7)  

 8    Δδa(Ls);Δδp(Ls) Δδa(D8); Δδp(D8)  

 9  Δδa(D9); Δδp(D9)  
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                                                                                                        Таблиця 3.5 

  j/ i Cхема заміщення  Діапазон вимірювання  Субдіапазон вимірювання 

  1    Δotgφx(RCp)  Δtgψ(D1) Δotgφx(RCp)  

  2    Δtgψ(RCs) Δtgψ(D2) Δtgψ(З2) 

  3    Δtgψ(RLp) Δtgψ(D3) Δtgψ(З3) 

  4    Δtgψ(RLs) Δtgψ(D4)  

   5    Δtgψ(Cp) Δotgφx(RCp)   

  6    Δtgψ(Cs) Δtgψ(D6)  

  7    Δtgψ(Lp) Δtgψ(D7)  

  8    Δtgψ(Ls) Δtgψ(D8)  

  9  Δtgψ(D9)  

 

3.8 Висновки за розділом 

 

1. 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. 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.   

 2. Запропоновано нові методи вимірювання абсолютного значення основного і 

відносного значення додаткового параметрів імітансу за паралельною або за 

послідовною схемою заміщення, що базуються на частковому зрівноваженні 

мостового вимірювального кола в комбінації з прямим перетворенням сигналу його 

нерівноваги і дозволяють спростити прилади не знижуючи метрологічні параметри. 

 3. Розроблено принципи побудови і загальні структури частково 

зрівноважених компенсаційно-мостових кіл з режимами порівняння струмів та 

порівняння напруг при їх близьких конфігураціях, які дозволяють реалізувати 
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розроблені методи вимірювань параметрів імітансу довільного характеру в широких 

діапазонах значень, мають невелику кількість комутаторів і прецизійних елементів.   

 4. Показано, що функціонально повний набір структур мостових кіл може 

складатись з однакових сукупностей невеликої кількості функціональних 

перетворювачів, значна частина яких входить до складу уніфікованого базового 

модуля, що дозволяє реалізовувати на основі його метрологічних можливостей 

спеціалізовані і універсальні вимірювачі RLC-параметрів з мінімальними витратами. 

 5. Розроблено аналітичні моделі, обгрунтовано детальні структури та основні 

параметри компенсаційно-мостових вимірювальних кіл для визначення параметрів 

імітансу всіх можливих видів у всьому діапазоні їх актуальних значень. На їх основі 

визначені алгоритми вимірювань та обробки результатів, а також зв'язок функцій 

перетворення з параметрами зразкових елементів схем, з яких витікає ідентичність 

основних метрологічних характеристик для всіх видів вимірюваних імітансів . 

 6. Отримані залежності загальної систематичної похибки універсального 

моста змінного струму від модульних і фазових складових похибок коефіцієнтів 

передачі його вузлів, а також від фазового кута або кута втрат об'єкта контролю, 

дозволяють оцінити реальні похибки приладів в будь-якій точці діапазонів 

вимірюваних параметрів і скорегувати їх при обробці результатів вимірювань. При 

цьому з'являється можливість врахувати температурні залежності складових 

похибки, що може забезпечити додаткове підвищення точності засобів вимірювань. 

 7. Запропоновано метод визначення складових загальної систематичної 

похибки універсальних вимірювачів RLC, які пов’язані з перекомутацією 

функціональних перетворювачів та метод автоматизованого урахування цих 

похибок при обробці результатів вимірювань, які дозволяють в кілька разів 

підвищити точність приладів. Дані про значення зазначених складових похибок для 

всіх можливих конфігурацій і режимів роботи вимірювального кола можуть бути 

отримані за допомогою порівняно невеликого числа операцій калібрування із 

застосуванням обмеженого набору широкодоступних зразкових мір з високими 

метрологічними характеристиками. 
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РОЗДІЛ 4 

ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ІММІТАНСОМЕТРИЧНИХ КАНАЛІВ 

 

4.1 Збільшення чутливості, завадостійкості і швидкодії каналів 

вимірювання імітансу за рахунок більш повного використання енергії сигналу  

 

Серед проблем інформаційної продуктивності засобів вимірювань питання її 

підвищення в каналах, що працюють із сигналами змінного струму представляє 

особливий інтерес. У таких пристроях блоками ЧС і ФС (рис. 2.3) провадиться 

виділення сигналів робочої частоти і фазочутливе випрямлення їх квадратурних 

інформативних складових. Це дозволяє позбутися похибок, пов'язаних зі зсувами, 

контактними потенціалами й дрейфами на постійному струмі, істотно збільшити 

посилення в аналоговому каналі без втрат точності. З іншого боку, виникає 

проблема похибок перетворення фазочутливого випрямляча від нестабільності 

інтегратора на його виході, яку важко подолати, застосовуючи більшість типів АЦП. 

Дослідження показали [1], що доцільно використовувати АЦП подвійного 

інтегрування, які відрізняються високою чутливістю і ефективно придушують як 

шумові, так і мережеві завади. Якщо вихідний сигнал вимірювального кола 

подавати на симетричні входи АЦП змінюючи полярність цього з'єднання 

перемикачем синфазно або квадратурно до тестового сигналу, можна реалізувати 

функції відразу трьох блоків : ЧС, ФС і АЦП в схемі на рис. 2.3. При цьому рішенні 

перемикач виконує функції синхронного детектора, вихідним фільтром якого є 

інтегратор АЦП. Смуга пропускання такого об'єднаного блоку визначається часом 

інтегрування АЦП, а частота настроювання і фаза складової сигналу, що 

селектується, – опорним сигналом ФС. Похибка інтегрування випрямленого сигналу 

практично відсутня, тому що однією і тією ж RC ланкою інтегруються і 

вимірюваний, і референсний сигнали.  

Недоліком описаного вище каналу, як і всіх пристроїв з різночасним 

порівнянням, є низька частка повної енергії сигналу, що використовується для 
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одержання інформації за час роботи вимірювального каналу. В АЦП подвійного 

інтегрування час перетворення інформативного сигналу складає звичайно близько 

30% усього циклу вимірювання. Збільшити цю частку майже до 100% можна, 

застосувавши багатоканальне подвійне інтегрування. На рис. 4.1 зображена 

структура такого АЦП, а на рис. 4.2 - часова діаграма, що пояснює його 

функціонування.  

 

       

 

 

 

 

      

   

 

 

Рисунок 4.1 Інтегруючий АЦП з підвищеним використанням енергії сигналу 

 

 

 

Рисунок 4.2 Часова діаграма функціонування АЦП 

 

Інформаційний сигнал, узгоджений по амплітуді з динамічним діапазоном 

вимірювального каналу, подається на симетричні входи трьох АЦП через 
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перемикач, що виконує функцію фазового селектора. Всі три АЦП пов'язані із 

блоком цифрової обробки БЦО шиною даних і команд (D/ком.), при цьому 

підключення до БЦО одного з АЦП виконується сигналом В. Тактування АЦП 

провадиться сигналом Т, а сигнал Г виробляється при готовності даних. У момент 

часу В1 (рис. 4.2) включається інтегрування сигналу в АЦП1. Відразу після 

закінчення інтегрування в АЦП1 включається інтегрування в АЦП2. Після 

завершення інтегрування в АЦП2 включається інтегрування в АЦП3. Потім цикл 

інтегрувань повторюється. По готовності результатів перетворень, АЦП виробляють 

сигнали Г1, Г2, Г3, що передують сигналам В1, В2, В3 відповідно і дозволяють БЦО 

перед запуском чергового інтегрування зчитувати результати перетворення в 

попередньому циклі. Результати перетворень в трьох АЦП можуть бути усереднені, 

що поліпшить співвідношення сигнал/завада, або можуть бути прийняті як окремі 

відліки (три за цикл перетворення даного типу АЦП), що підвищить швидкодію 

пристрою [1, 2]. В обох випадках досягається трикратне збільшення інформаційної 

продуктивності каналу. Оптимізовані співвідношення між чутливістю і швидкодією 

каналу при вимірюваннях сигналів з тою чи іншою шириною спектру FC можна 

отримати з рівняння (1.2): 
1
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, де:  – реальна відносна 

розрізнювальна здатність (чутливість); ТІнт – час інтегрування сигналу; ВT – 

необхідний час спостереження (накопичення) сигналу згідно FC. В даному випадку 

інтервал між відліками співпадає з ТІнт, що в 3 рази менше ніж для одного АЦП.        

Розроблені метод і засоби перетворення сигналів мають ще одну цінну якість: 

завдяки безперервному інтегруванню сигналу при вимірюваннях як на постійному, 

так і на змінному струмі забезпечується придушення мережевих завад з частотою 50 

Гц і їх гармонік при швидкості вимірювань 50 повних циклів перетворень в секунду. 

При цьому, з використанням АЦП МАХ-132, реальна чутливість каналу на вході 

АЦП з усередненням відліків за повний цикл становить біля 10 мкВ. Якщо  

використовувати окремо кожен з трьох відліків у циклі, швидкодія становить біля 

150 відліків в секунду із зниженням чутливості до 15 мкВ та забезпеченням 

придушення завад з частотою 50 Гц і їх непарних гармонік. Такі метрологічні 
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характеристики відкривають широкі можливості для досліджень в біомедичних 

галузях і вирішення інших завдань, де потрібна висока чутливість.  

 

4.2 Підвищення розрізнювальної здатності імітансометріческіх каналів 

  

4.2.1 Можливі шляхи вирішення проблеми  

  

Питання підвищення роздільної здатності, точності і швидкодії засобів 

вимірювання імітансу, рішенням яких присвячені фундаментальні праці відомих 

вітчизняних і зарубіжних вчених [3 – 15], актуальні багато десятиліть. Це пов'язано, 

зокрема, з широким використанням вимірювальних систем з імітансними 

датчиками, де потрібне поєднання високої роздільної здатності та чутливості, 

швидкодії і невисокої вартості. Особливо це стосується приладів технічної 

діагностики, електрохімічних, біосенсорних і інших систем, які працюють в умовах 

підвищеного рівня завад по відношенню до допустимих рівнів тестових сигналів на 

об'єкті контролю. 

Для високоточного вимірювання параметрів комплексного опору широке 

застосування свого часу отримали мостові методи, які виявилися найбільш 

ефективними при зрівноваженні екстремальним методом [3, 16]. Однак 

використовувати такі методи вимірювання в пристроях з числом декад більше 4 – 5 

важко, оскільки потрібно значне ускладнення зрівноважуючих елементів в плечах 

моста (що знижує точність), а також системи його зрівноваження. В ході досліджень 

автора, для роботи з датчиками були створені недорогі високочутливі прилади на 

базі мостів змінного струму з використанням ЦАП на основі матриць R-2R [17 – 20]. 

Вимірювальні кола таких приладів фіксовано зрівноважені при початковому 

(умовно нульовому) значенні вимірюваної величини, а її відхилення від нуля 

перетворюється в зміну вихідного сигналу моста, яке потім вимірюється 

багаторозрядним інтегруючим АЦП. У цих приладах співвідношення 

максимального і мінімального значень вимірюваної величини (діапазона 

вимірювання і роздільної здатності) перевищує ± 10
5
 при значеннях приведеної 

похибки від нелінійності характеристики на рівні ±5∙10
-5

 [21]. У той же час багато 
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вимірювальних завдань вимагають ще більшого співвідношення діапазону 

вимірювання і роздільної здатності, причому часто в умовах, коли неінформативні 

складові досліджуваного імпедансу багаторазово (іноді на порядки) перевищують 

інформативний параметр. Рішення подібних завдань можливо шляхом створення 

вимірювальних каналів з комбінованим перетворенням, в яких поєднуються два 

способи визначення параметрів імітансу: методом зрівноваження двопараметрового 

мостового кола і методом перетворення імітансу досліджуваного об'єкта в активний 

інформативний сигнал з подальшим виділенням з нього двох квадратурних 

складових, пропорційних параметрам об'єкта, що визначаються. У першому випадку 

порівнюються вимірювані і зразкові пасивні електричні величини, а в другому 

випадку – активні величини: сигнал, жорстко пов'язаний з напругою живлення 

мостового кола, і сигнал нерівноваги моста. При реалізації таких каналів необхідно 

забезпечити взаємне узгодження дискретності перетворення (сумісність шкал) 

вимірюваних параметрів першим і другим методами. 

Перешкодою для досягнення високоточної сумісності шкал є нестабільність 

амплітуди і фази напруги живлення моста, а також невизначеність змін амплітудної 

і фазової характеристики тракту перетворення сигналу нерівноваги моста в процесі 

вимірювань. Варіанти вирішення даної проблеми детально розглянуті в [5], а також 

в [22, 23], перш за все з метою підвищення точності та швидкодії прецизійних 

мостів змінного струму за рахунок використання варіаційних методів 

екстраполяційного зрівноваження. Ці методи дозволяють, зокрема, визначити 

величини нерівноваги мостів змінного струму по двох ортогональних параметрах 

шляхом обчислень з використанням результатів вимірювання амплітуд двох 

взаємно-квадратурних складових вихідного сигналу моста до і після виконання 

певних варіацій стану одного або двох зрівноважуючих елементів мостового кола. 

При цьому результати цих обчислень виявляються інваріантними по відношенню до 

значень коефіцієнта передачі перетворювачів вихідного сигналу моста по модулю і 

по фазі, а також до повільних змін амплітуди і фази генератора напруги живлення 

мостового кола. У період з 1990 по 2000 р. на основі таких методів вимірювань були 

створені надточні системи для порівняння зразкових мір (еталонів) високих класів 
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точності [11, 24, 25], трансформаторів струму [26], а також прецизійна 

термометрична система [27, 28]. В них використані трансформаторні мостові 

вимірювальні кола з обмеженою дискретністю регулювання (до 4 декад) і аналого-

цифрові перетворювачі сигналу нерівноваги. Повна розрядність шкали з 

урахуванням екстраполяційного вимірювання залишкового сигналу нерівноваги 

досягає 7 – 8 декад. У той же час, зазначені розробки занадто складні і не 

оптимальні за характеристиками для застосування в системах з сенсорами. 

 

4.2.2 Реалізація комбінованого перетворення в імітансометричних 

каналах  

 

У цьому підрозділі будуть розглядатися принципи побудови вимірювального 

каналу приладів для визначення параметрів комплексних опорів, що дозволяють 

істотно підвищити їх розрізнювальну здатність без втрати швидкодії, а також без 

значних ускладнень конструкції і технологій. 

Розроблені в [5, 22, 29] варіаційні методи імітансометричних вимірювань з 

екстраполяцією мають високу ефективність лише при визначенні статичних 

параметрів, або таких, що дуже повільно змінюються, оскільки навіть невеликі 

зміни цих параметрів за час вимірювання результатів варіацій призводять до 

великих похибок екстраполяції. Інший їх недолік – мала частка часу накопичення 

енергії сигналу від об'єкта вимірювання у всьому циклі отримання результату. Це не 

критично при роботі з такими об'єктами як зразкові міри (еталони), які дозволяють 

працювати з досить високими рівнями вимірювальних сигналів. Однак при роботі з 

імітансними датчиками ці рівні обмежені і повне використання енергії сигналу стає 

дуже важливим фактором, що визначає розрізнювальну здатність приладів [1]. 

Для високочутливих вимірювань при значеннях параметрів комплексних 

опорів, що швидко змінюються, більш перспективним може бути інший підхід до 

вирішення проблем, пов'язаних з нестабільністю напруги живлення мостового кола 

та невизначеністю коефіцієнта передачі тракту перетворення його вихідного 

сигналу, який детально розглянуто в [30]. Він заснований на застосуванні методу 

тестового калібрування [31 – 33] коефіцієнту перетворення каналу вимірювання 
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вихідного сигналу моста. Із методами варіаційного зрівноваження, описаними в [5], 

його об'єднує те, що тут також здійснюється варіація стану елемента мостового 

кола, що зрівноважує, яка і є тестовим впливом на тракт вимірювання його 

вихідного сигналу. Відмінністю є те, що тестовий вплив здійснюється не в кожному 

циклі вимірювання, а одноразово для узгодження шкал перетворення в двох 

контурах зрівноваження перетворювачів вимірювального каналу. В результаті цього 

тестового впливу визначаються коригуючі коефіцієнти, що враховують зміни 

модуля і фазового кута коефіцієнта передачі цього тракту, які потім 

використовуються для корекції результатів в кожному циклі вимірювання 

параметрів залишкового вихідного сигналу моста. Оскільки нестабільність 

коефіцієнта передачі за час вимірювання невелика (значно менше 0,1%), немає 

необхідності виконувати варіаційне тестування при кожному вимірюванні. Це 

істотно покращує динамічні властивості систем і підвищує ефективність 

використання енергії інформативного сигналу від об'єкта дослідження. Тут слід 

нагадати, що на результати вимірювання параметрів залишкового вихідного сигналу 

моста впливає також наявність фазового зсуву між напругою генератора живлення 

моста і опорними напругами синхронних детекторів. Тому застосування такого 

способу вимірювання вимагає жорсткого пов'язування фаз цих сигналів, що, однак, 

нескладно забезпечити, використовуючи цифрові генератори ступінчатої 

квзисинусоїдальної напруги з одночасним формуванням синфазної і квадратурної до 

неї опорних напруг форми «меандр». Технічні рішення, необхідні для реалізації 

вимірювальних каналів з комбінованим перетворенням та тестовим калібруванням, 

були розроблені автором на початку 90-х років та застосовані при створенні 

вимірників тангенса кута втрат листових діелектричних та паливно-мастильних 

матеріалів, вимірювачів зусиль та портативних вагів з ємнісними датчиками, 

біосенсорних систем, ряду інших пристроїв. [34, 18, 35 – 37]. 

Розглянемо загальні принципи побудови імпедансометричних приладів з 

комбінованим перетворенням. Точність вимірювання параметрів імітансу за 

допомогою мостових вимірювальних кіл визначають, перш за все, такі фактори: 

-  точність і стабільність використовуваних зразкових мір; 
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-  точність вузлів, які здійснюють перетворення і порівняння сигналів; 

-  лінійність функції перетворення регульованих плечових елементів моста; 

-  дискретність порівняння вимірюваного і зразкового параметрів. 

Якщо перші три фактори пов'язані з елементною базою, конструкцією і 

технологією виготовлення вузлів апаратури, оптимальністю їх схемотехнічних 

рішень, то останній фактор обумовлений принциповими обмеженнями, пов'язаними 

зі структурою приладу і способом вимірювання. Вирішити проблему розрядності 

можна шляхом створення вимірювального каналу з двома системами порівняння 

вимірюваних і зразкових величин. Розглянемо одну з можливих блок-схем КМВК 

такого типу, представлену на рисунку 4.4. 

Зображене компенсаційно-мостове вимірювальне коло (для конкретності 

використовуємо схему порівняння струмів і, для спрощення, тільки з одним 

параметром зрівноваження Y), містить цифро-аналоговий перетворювач ЦАП1, з 

регульованою Gv1 і постійною G01 провідностями, операційний підсилювач ОП1, що 

разом створюють дільник напруги, а також опорну зразкову міру Y0 і об'єкт 

вимірювання YХ однакового характеру (наприклад, активна провідність або 

ємність).  

 

     

 

Рисунок 4.4 Структура КМВК з двома контурами порівняння 

 

Завдяки інверсії фази сигналів в ОП1 з ЦАП1, струми гілок КМВК взаємно 

віднімаються на його виході. Різницевий струм (сигнал нерівноваги моста) 

перетворюється в напругу перетворювачем ПСН на операційному підсилювачі ОП2, 

який виконує функції компаратора струмів К1. Його вихідний сигнал підсилюється 
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підсилювачем сигналу нерівноваги ПСН до рівня, достатнього для функціонування 

системи автоматичного зрівноважування КМВК. Система зрівноваження включає 

АЦП з випрямлячами Д1 інформативного і Д2 опорного сигналів та блок управління 

БУ1, який здійснює зрівноваження КМВК регулюванням Gv1. АЦП (з порозрядним 

зважуванням або з розгортуючим перетворенням) містить ЦАП2 (G02, Gv2), 

перетворювач струм-напруга ПСН в якості компаратора К2 і блок управління БУ2, 

який здійснює зрівноваження струмів в провідності ЦАП. Результатом цього 

зрівноваження, дискретність якого визначається розрядністю ЦАП2, є код n. 

Результатом зрівноваження КМВЦ є код N, відповідний значенням вимірюваної 

величини YХ з дискретністю, яка визначається розрядністю ЦАП1.  

Неважко бачити, що основне КМВК з ЦАП1, ОП1, YХ, Y0, та вузли ПСН(К1), 

ПСН, Д1 з одного боку і Д2 з іншого боку, також утворюють гілки компенсаційно-

мостового кола, яке зрівноважується регулюванням Gv2 за допомогою БУ2, що і 

дозволяє визначати величину нерівноваги основного КМВК. Повний результат 

вимірювання YХ може бути отриманий підсумовуванням результатів зрівноваження 

цих двох компенсаційно-мостових кіл в блоці СУМ. Особливості цього 

підсумовування будуть розглянуті нижче. 

Таким чином, розглянута схема містить дві системи зрівноваження, перша з 

яких (будемо називати її системою верхнього рівня) забезпечує порівняння двох 

пасивних величин – YХ і Y0 з дискретністю, яка визначається ЦАП (G01, Gv1). Друга 

система (нижнього рівня) забезпечує визначення величини залишкової нерівноваги 

вимірюваного і зразкового параметрів КМВК шляхом порівняння двох активних 

величин – сигналу нерівноваги КМВК і напруги генератора UГ. Точність 

вимірювання в приладі, реалізованому за цією схемою, визначається точністю 

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

сумарною розрядністю зазначеного ЦАП1 і застосованого АЦП. 

Розглянемо умови рівноваги в цій схемі. Вихідний сигнал КМВК ΔIx дорівнює 

різниці струмів його гілок: 0 V1
X X 0 Г X

01

Y G
I I I U Y

G

 
     

 
. Величина напруги сигналу 
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нерівноваги мосту на вході АЦП (у вигляді середнього значення випрямленої 

напруги робочої частоти) при посиленні ПСН (Кпсн.), що дорівнює 1, визначається 

виразом: 
0 1

нр Г псн
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v
x

Y G
U U Y R

G

 
  

 
. Представимо Yx у вигляді двох частин: Yxк, 

зрівноваженою (компенсованою) за допомогою ЦАП1 і недокомпенсованої частини 
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. 

При досягненні рівноваги КМВК, Yxк – Y0GV1/G01 = 0, звідки Yxк = Y0GV1/G01, а 

Uнр = UГΔYxRпсн. Якщо Кпсн не дорівнює 1, то Uнр = UГΔYxRпснКпсн. На опорний 

(референсний) вхід АЦП подається напруга Uоп, що представляє собою середнє 

значення випрямленої напруги UГ. Напруги Uнр і Uоп створюють в провідностях G02, 

GV2 протилежні за напрямком струми, з різницею ΔIАЦП, яка визначається виразом: 

 02 Г V2 Г V2АЦП нр псн 02xI U G U G U Y R G G      , що зводиться до нуля регулюванням 

GV2. Умовою рівноваги АЦП при Кпсн = 1 є співвідношення: ΔYxRпснG02 = GV2, 

звідки: ΔYx = GV2/(RпснG02). При Кпсн, що не дорівнює 1, ΔYx = GV2/(RпснКпснG02). 

Таким чином, при досягненні станів рівноваги обох систем зрівноважування 

виконуються співвідношення: 
0 V1 V2

01 02

р р
x

псн

Y G G
Y

G R G
  , при Кпсн = 1, або, при Кпсн 1 : 

          
0 V1р V2р

x
01 псн 02 псн

Y G G
Y

G R G K
  .                                       (4.3) 

 

В наведених виразах GV1р/G01 = N, а GV2р/G02 = n. При відсутності підсилювача 

ПСН (Кпсн = 1) у функцію перетворення не входять параметри активних елементів. 

Аналіз схеми на рисунку 4.4 і виразу (4.3) для Yx, показує, що при такій 

структурі прилад може працювати в трьох режимах, в залежності від алгоритму 

управління процесом вимірювання. При екстремальному зрівноваженні КМВК АЦП 

використовується тільки для визначення знаку змін ΔIx при регулюванні ЦАП. 

Зокрема, так був побудований універсальний міст змінного струму Р5084, що 
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розроблявся спільно з київським заводом «Точелектроприлад» і випускався в 

середині 80-х років [38]. Якщо гілка зразкової міри Y0 відключена (код управління 

провідністю GV1 дорівнює 0), то прилад працює в режимі, який часто називають 

режимом прямого перетворення. У цьому випадку струм ΔIx дорівнює струму Ix, 

зумовленого тестовим сигналом UГ. Далі цей струм перетворюється на вхідну 

напругу АЦП (Uнр на рисунку 4.4) і кодується. В даній схемі використовується 

логометричний АЦП з резисторним ЦАП, тому фактично, як вже зазначалося вище, 

тут також утворюється компенсаційно-мостове коло, в якому роль основної 

зразкової міри грає G02, а роль зрівноважуючого елемента – GV2. У двох описаних 

режимах розрізнювальна здатність приладу визначається розрядністю застосованих 

ЦАП і АЦП відповідно. Третій можливий режим є комбінацією двох попередніх. 

Розрядність одержуваних даних при цьому визначається сумою розрядностей ЦАП і 

АЦП, причому співвідношення розрядностей ЦАП і АЦП може бути різним, 

залежно від вимог до даного засобу вимірювання. Звернемо увагу, що при наявності 

в схемі ПСН, його коефіцієнт передачі входить у вираз (4.3), що може підвищити 

розрізнювальну здатність і чутливість схеми, але при цьому погіршити її точність і 

стабільність характеристик. Яким чином дана проблема вирішується за допомогою 

варіаційного калібрування, буде показано нижче. 

Слід зазначити, що в системі зрівноваження нижнього рівня, в принципі, може 

бути застосований логометричний АЦП будь-якого типу – на основі резисторного 

ЦАП з порозрядним зважуванням або з розгортуючим перетворенням, як на рисунку 

4.4, інтегруючий, сигма-дельта. Вибір типу АЦП визначається необхідною 

розрядністю і допустимим часом зрівноваження на верхньому і на нижньому рівні, 

технологічними і економічними факторами. У загальному випадку системи 

зрівноваження як верхнього, так і нижнього рівнів повинні забезпечувати 

зрівноваження за двома складовими імітансу Yx. Тому в першій системі 

зрівноваження струм I0 формується з двох регульованих квадратурних складових за 

допомогою двох ЦАП, зразкових резисторів і конденсаторів, а в другій системі 

окремо зрівноважуються дві складові сигналу, пов'язаного з ΔYx.  
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4.2.3 Збільшення розрізнювальної здатності імітансометричних каналів 

сенсорних систем методом варіаційного тестового калібрування 

 

Як вже зазначалося, застосування методу тестового калібрування 

вимірювального каналу пов'язано з необхідністю узгодження шкал перетворення 

вимірюваних параметрів в його двох контурах порівняння через наявність 

паразитних фазових зсувів при перетворенні сигналу нерівноваги моста та між 

тестовим сигналом і опорними напругами синхронних детекторів. Останнім часом, 

завдяки доступності швидкодіючих, малоспоживаючих логічних мікросхем і 

аналогових ключів з малим опором, вдалося реалізувати прості і точні синтезатори 

ступеневої квазисинусоїдальної напруги з додатковими виходами двох 

квадратурних опорних напруг для синхронних детекторів, які забезпечують похибки 

синхронізації цих напруг не більше 10 наносекунд. Також з'явилися перемножуючі 

ЦАП, які дозволяють створювати компенсаційно-мостові вимірювальні кола з 

похибками зрівноваження по синфазній і квадратурній складовим сигналу 

нерівноваги на рівні 0,01% в діапазоні частот до 10 кГц, та високочутливі інтегруючі 

АЦП, що дозволяють спростити тракт обробки сигналу нерівноваги. Ці технологічні 

можливості в сукупності з новими методами корекції похибок в вимірювальному 

каналі уможливлюють реалізацію недорогих вимірювачів RLC, метрологічні 

характеристики яких можна порівняти з можливостями набагато складніших і 

дорожчих приладів. Нижче розглянемо вимірювач параметрів імітансу на основі 

компенсаційно-мостової схеми, що реалізує комбіноване перетворення вимірюваних 

параметрів з варіаційним калібруванням тракту обробки сигналу нерівноваги [39]. 

На рисунку 4.5 зображена спрощена схема мостового вимірювального кола 

змінного струму з вектормірним вимірювачем сигналу нерівноваги, яке 

зрівноважується за параметрами адмітансу G і C. Від схеми на рис. 4.4 вона 

відрізняється наявністю двох контурів зрівноваження в КМВК з дільниками напруги 

ДНq і ДНp на основі двох ЦАП, що формують дві квадратурні складові сигналу 

зрівноваження І0, та двох контурів порівняння відповідних складових сигналу 

нерівноваги моста на основі прецизійних ключових синхронних детекторів СД 1, 2 



182 

та АЦП 1, 2. Генератор Г формує синусоїдальний сигнал UГ живлення мостового 

кола і два опорних прямокутних сигнали для синхронних детекторів СД1 і СД2. 

Сигнал Ucф синфазний з UГ, а сигнал Uкв знаходиться в квадратурі до нього. 

Дільники ДН є урівноважуючими елементами моста за параметрами p (реактивний) і 

q (активний). За командами блока управління вони зрівноважують на виході КМВК 

складові сигналу UX: відповідно квадратурну і синфазну до UГ. 

Процес вимірювання, як і в пристроях, описаних в [23, 27, 28, 34, 40, 41], 

складається з двох етапів: на першому з них визначаються значення параметрів q і p, 

при яких досягається балансування моста настільки точне, наскільки це дозволяє 

дискретність регулювання елементів зрівноваження. Відповідно до цих значень 

встановлюються коефіцієнти передачі ДНp і ДНq. На другому етапі визначаються 

значення p'x і q'x, відповідні залишковій нерівновазі моста в кроках дискретності 

параметрів зрівноваження px і qx об'єкта YХ параметрами q і p елементів 

зрівноваження. Отримана сума результатів вимірювання першого і другого етапів є 

шуканим параметром об'єкта вимірювання: x xq = q+q ,   x xp = p+ p . 

 

 

 

Рисунок 4.5 КМВК з вектормірним вимірювачем сигналу нерівноваги 
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Підсумкова розрядність результату вимірювання pх (qx) дорівнює сумарній 

розрядності кодів p (q) і pх (qx). Відзначимо також, що значення p'х і q'х 

функціонально пов'язані з кодами зрівноваження системи зрівноваження нижнього 

рівня даного вимірювального кола. У даній схемі на рисунку 4.5 – це коди АЦП n1 і 

n2. Характер цього зв'язку визначається масштабом перетворень в АЦП і СД, 

комплексним коефіцієнтом передачі ПСН2 і ПС, а також можливими фазовими 

зсувами опорних напруг Uсф і Uкв відносно UГ. 

Очевидно, що визначення p'х і q'х з точністю, адекватною розрядності АЦП, 

вимагає і відповідної точності визначення зазначеного функціонального зв'язку. Це 

може бути зроблено калібрувальним впливом досить точної величини на один з 

параметрів мостового кола. Найпростіше здійснити такий вплив шляхом нормованої 

зміни (варіації) одного з параметрів зрівноваження [5]: p ± Δp або q ± Δq. 

Шуканий функціональний зв'язок визначається як відношення збільшень 

вихідних кодів АЦП Δn1 і Δn2 до варіацій параметра p або q, що викликав їх. Такі 

калібрування вимірювального тракту можуть здійснюватися при кожному 

визначенні p'x і q'x або періодично, в залежності від стабільності параметрів тракту. 

При використанні екстраполяційного методу вимірювання, описаного і 

застосованого в [5] і в інших згаданих вище роботах, перший етап, як правило, 

складається з декількох ітерацій, на кожній з яких значення q і p уточняється на 

величину p' і q', аналогічно другому етапу вимірювання. Ітерації тривають до тих 

пір, поки значення p' і q' не стануть менше значення останнього розряду коду 

управління відповідного елемента зрівноваження. Далі виконуються операції 

другого етапу і обчислення остаточного результату вимірювання. Все це вимагає 

значних витрат часу, що з урахуванням особливостей алгоритму обчислення p' і q', 

p'x і q'x (див. нижче) призводить до значних похибок вимірювань величин, які за час 

однієї ітерації змінюються хоча б на кілька одиниць дискретності. 

Очевидно, що калібрування завжди необхідне після включення приладу,  при 

зміні робочої частоти або іншого параметру режиму роботи системи, а також при 

змінах коефіцієнтів передачі ПС на першому і другому етапах процесу 
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вимірювання. Однак виконувати його в кожному циклі вимірювання має сенс тільки 

тоді, коли зміни параметрів об'єкта на інтервалі вимірювання і похибка приладу 

порівнянні з дискретністю вимірювань. У разі вимірювальних систем з датчиками 

зазначені зміни параметрів збільшуються на порядки, що буде вимагати частого 

доурівноваження моста, а це значно знизить продуктивність вимірювань. У таких 

системах доцільно обмежити число розрядів зрівноваження приблизно трьома 

декадами, використовуючи в якості ДНp і ДНq помножувальний ЦАП, а число 

розрядів перетворення вихідного сигналу моста відповідно збільшити. Виконані 

дослідження [42 – 44] показали, що при використанні сучасних багаторозрядних 

інтегруючих (multi-slope) АЦП відносна похибка перетворення в другому контурі не 

перевищує 0,01% при розрізнювальній здатності близько 0,001%. Сумарна 

розрядність перетворення в такому вимірювальному каналі реально може досягати 7 

декад і більш, а відносна похибка не перевищувати 0,05%. 

Якщо в якості джерела живлення моста використовується цифровий генератор 

з якостями, зазначеними вище, перший етап вимірювання може бути виконаний 

методом прямого перетворення параметрів об'єкта в коди АЦП, обчисленням 

зрівноважуючих параметрів p, q за допомогою коригувальних коефіцієнтів, 

отриманих раніше при калібруванні вимірювального тракту, і занесенням значень p і 

q в регістри елементів зрівноваження моста. Другий етап вимірювання виконується 

циклічно при незмінному стані мостового кола. Цей стан коригується шляхом 

покрокового доурівноваження, якщо вихідний сигнал моста наближається до межі 

діапазону перетворення АЦП. Перший цикл другого етапу вимірювання 

виконується з проведенням варіаційного калібрування тракту, а наступні цикли 

виконуються методом прямого перетворення вихідного сигналу мостового кола з 

корекцією результату за допомогою коефіцієнтів, отриманих при цьому 

калібруванні. Такий спосіб виконання вимірювань забезпечує високу швидкодію 

каналу і мінімальні динамічні похибки. При використанні сучасних високочутливих 

АЦП (наприклад, МАХ-132), вузол ПС в схемах може бути відсутнім. Це збільшує 

стабільність тракту перетворення вихідного сигналу моста і результат вимірювань 

може бути отриманий без застосування тестового калібрування. Узгодження шкал 
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зрівноважування контурів у цьому випадку може проводитися при виготовленні 

приладів  і, при необхідності, коригуватися в процесі їх експлуатації. 

Розглянемо процес калібрування докладніше. На рисунку 4.6 зображена 

векторна діаграма сигналів в вимірювальному колі. Ці сигнали можуть розглядатися 

в двох взаємопов'язаних системах координат, що визначаються діаграмою ліній 

зрівноваження моста і опорними сигналами. Система координат, позначена Uсф і 

Uкв, визначається однойменними опорними напругами синхронних детекторів, які 

формуються в генераторі і жорстко пов'язані між собою і з UГ по фазі. У цій системі 

координат вимірюється вектор UХ сигналу нерівноваги системи зрівноваження 

верхнього рівня за допомогою системи зрівноваження нижнього рівня (реалізованої 

в даному АЦП). Складові цього вектору Re (UХ) і Im (UХ) у вигляді цифрових кодів 

n1 і n2 є вихідними даними другої системи. Друга система координат, позначена p і 

q, утворюється лініями зрівноваження моста, напрямки яких визначаються фазами 

струмів, що протікають в зразкових мірах моста C01 і R01. У цій же системі 

координат відраховуються вимірювані параметри об'єкта YХ. 

 

         

 

Рисунок 4.6 Перетворення складових сигналу нерівноваги в параметри p, q. 

 

Кут φ0 взаємного повороту осей двох зазначених систем координат і 

масштабні співвідношення між ними характеризують розглянутий нами 

функціональний зв'язок між n1 і n2 і їх відображенням pх і qх. Таким чином, в процесі 
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калібрування вимірювального тракту повинно вирішуватися завдання перетворення 

виміряних параметрів Re (UХ) і Im (UХ) (у вигляді кодів n1 і n2) в параметри pх і qх 

шляхом масштабування і повороту осей системи координат. 

Зауважимо, що на початку процесу вимірювання параметри "p" і "q", що 

визначають коефіцієнти передачі ДНp, ДНq і струми мір С01, R01 рівні 0. При цьому 

вектор Uх відповідає струму в об'єкті Yх з координатами Re (Uх), Im (Uх) в системі 

координат Uсф, Uкв і координатами pх, qх в системі ліній зрівноваження. Зазначені 

координати pх і qх збігаються з однойменними параметрами Yх, якщо зсув фаз між 

системами координат досить малий, що зазвичай має місце на практиці. Після 

першої та наступних ітерацій зрівноваження, коли p, q і вихідна напруга ПСН1 Upq є 

відмінними від нуля, вектор Uх характеризує різницевий вихідний сигнал моста з 

координатами p'х = (pх – p) і q'х = (qх – q). При цьому, через зростання Кусн 

збільшується φ0, що порушує узгодженість координат Uх в зазначених системах. 

Як уже згадувалося, калібрування тракту здійснюється шляхом варіації одного 

з зрівноважуючих параметрів. Нехай параметр р змінює своє значення на Δp. На 

рисунку 4.6 цій зміні відповідає приріст вихідного сигналу моста на величину ΔU(p) 

(вектор Ux переміщується в положення Uxк). Оскільки напрям вектору ΔU(р) 

збігається з лінією зрівноваження по р, а модуль його визначається величиною Δp, 

то результат вимірювання ΔU(р) в координатах Ucф, Uкв, дозволяє перетворити 

координати Re[Uх] і Im[Uх] в координати qх, pх. Для цього використовуються 

співвідношення: Kq Re[U ]cos Im[U ]sinx x 0 x 0    , Kp Re[U ]sin Im[U ]cosx x 0 x 0    ;  

(К – масштабний коефіцієнт з розмірністю напруги). Значення sinφ0 і cosφ0 

отримують за результатами варіації:    

 

Im U Im Uxk x
cos 0

U p


 


 ,      

 

Re U Re Uxk x
sin 0

U p


 


.  

В якості значення Re[Uх] і Im[Uх], Re[Uхk] і Im[Uхk] використовуються коди 

АЦП n1 і n2. Масштабування параметрів pх, qх можна виконати за співвідношенням: 

x xKp p

U(p) p


 
, де Δр - варіація параметра р. З урахуванням цього отримуємо:  
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Аналогічні вирази були отримані в [5, 22] для екстраполяційних методів 

зрівноваження мостових кіл. 

Отримані значення параметрів px і qx є настільки точними, наскільки дозволяє 

розрядність і лінійність ЦАП, а також точність перетворення АЦП. Зазвичай, 

достовірними є 3 десяткових розряди. Тому на першому етапі вимірювання 

виконується варіація старшим двійковим розрядом ЦАП, а в якості рівноважних 

значень p і q приймаються округлені до одиниці третьої декади відліку значення px і 

qx. Ці значення заносяться до відповідних регістрів управління ДНp і ДНq. При 

недостатньо точному зрівноваженні мостового кола воно може доурівноважуватись 

покроковим регулюванням молодших розрядів ЦАП (бажано до рівня залишкового 

сигналу нерівноваги, що не перевищує 10 % динамічного діапазону АЦП). 

Після зрівноваження першого контуру вимірювального кола виконується 

другий етап вимірювання, на якому варіація Δр здійснюється більш молодшим 

розрядом зрівноважуючого елемента (практично встановлено, що оптимально 6-м – 

8-м). Отримані на цьому етапі за допомогою тих же виразів значення p'х і q'х вже без 

округлення додаються до рівноважних значень параметрів p і q: xx ppp  , xx qqq  , 

що дає нам остаточні результати вимірювання, повні розрядності яких дорівнюють 

сумам розрядностей p і p'х, q і q'х. 

Як зазначалося вище, визначення p'х і q'х шляхом варіаційного калібрування 

можна проводити періодично, при істотних змінах режиму роботи приладу або 
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вимірюваних величин. Якщо ж після проведеної на другому етапі калібрування 

тракту зміни кодів n1 і n2 АЦП не виходять за межі його динамічного діапазону, 

поточні значення p'х і q'х можна отримати, змінюючи значення Re[Uх] і Im[Uх], 

Re[Uхk] і Im[Uхk] в виразах для pх, qх на величину змін кодів АЦП, що відбулися. 

 

4.3 Підвищення стійкості прецизійного імітансометричного каналу до 

внутрішніх завад 

 

Якщо ще наприкінці минулого століття прецизійні вимірювання з похибками 

порядку 0,01% і менше користувалися попитом в основному в області 

метрологічного забезпечення [45, 46 ], то в останні роки різко зросла кількість 

наукових і практичних завдань, що вимагають широкого застосування такої 

апаратури. Їх вирішення потребує розвитку високопродуктивних сенсорних систем 

для технологічних комплексів, технічної і медичної діагностики, для контролю 

якості матеріалів і продуктів харчування, в екології й багатьох інших галузях [37, 44, 

48]. Шляхи підвищення інформаційної продуктивності, які розглядались вище, 

можуть бути ефективно застосовані при цьому з використанням розроблених 

уніфікованих імітансометричних модулів з комбінованим перетворенням 

вимірюваних параметрів. Як показують дослідження, при комбінованому 

перетворенні на певних рівнях інформативних сигналів може виникати підвищена 

дисперсія одержуваних результатів у вигляді стрибків відліку на постійну величину. 

Ця нестійкість пов'язана з впливом шумів при низькодискретному порівнянні і може 

виникати як при зрівноважені моста, через нелінійність елементу зрівноваження 

(ЦАП), так і при вимірюванні його вихідного сигналу за допомогою АЦП.  

 

4.3.1 Дослідження лінійності перетворення імітансометричного каналу з 

багаторозрядним інтегруючим АЦП 

 

Однією з особливостей розроблених приладів на основі уніфікованих базових 

модулів [19, 49 – 51] є застосування АЦП подвійного інтегрування із змінною 



189 

постійною часу розряду конденсатора. Принципи побудови вимірювальних каналів з 

такими АЦП отримали розвиток на початку 90-х років, в тому числі в роботах 

автора [52 – 55]. В даний час фірмою «MAXIM» серійно випускається інтегральний 

АЦП такого типу («multi-slope») MAX132 [56]. Дослідження метрологічних 

характеристик створених на його основі приладів показали, що їх основна похибка 

вимірювання знаходиться в межах 0,01-0,1%. Як виявилось, такі характеристики 

похибки в значній мірі обумовлені особливим видом нелінійності функції 

перетворення цих АЦП. В ході робіт було проведено дослідження цієї нелінійності і 

дано обгрунтування нових способів вимірювання, що дозволяють істотно зменшити 

її вплив на точність приладів [43, 44]. Експериментальні дослідження проводились 

на базі модуля МХР-3, який детально розглядається в наступному розділі, за схемою 

на рис. 4.5. Об’єктом вимірювань був прецизійний магазин опорів. 

Найбільше значення для забезпечення високої точності вимірювань має розмір 

диференціальної та інтегральної нелінійності аналого-цифрового перетворення. У 

документації на АЦП МАХ132 інтегральна нелінійність вказується в межах від 

±0,0015% до ±0,006% від повної шкали. Через невизначеність цього нормування, а 

також те, що в даному пристрої АЦП об'єднаний із синхронним детектором і працює 

в особливому режимі, інтегруючи знакозмінну пульсуючу напругу, були виконані 

експериментальні дослідження лінійності його характеристики перетворення у 

всьому динамічному діапазоні. 

При дослідженнях до моста підключався об'єкт вимірювання, що задає деяку 

початкову точку досліджуваної ділянки діапазону кодів АЦП, потім виконувалася 

варіація стану мостового кола включенням/відключенням старшого розряду ЦАП. У 

результаті цього змінювався вихідний сигнал моста, задаючи кінцеву точку 

досліджуваної ділянки діапазону АЦП. Зміна коду АЦП, що відповідає варіації 

стану мостового кола (назвемо її "варіацією в кодах АЦП"), становила при цьому 

близько 150000, що дозволяло реєструвати зміну крутизни характеристики 

перетворення з відносною похибкою від дискретності не більше 0,001% від 

значення варіації. Численними експериментами встановлено, що похибка завдання 

варіацій стану вимірювального кола за допомогою ЦАП не перевищує ±0,003 %. 
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Далі, за рахунок перемикання молодших розрядів ЦАП і/або підключення до моста 

об'єктів вимірювання різного розміру, задавалася початкова точка наступної ділянки 

діапазону АЦП і знову виконувалася та ж варіація стану мостового кола. Початкові 

точки вибиралися так, щоб самі ділянки перекривалися на 50-70% (чим ближче 

початкові точки ділянок одна до одної, тим повніше інформація про лінійність 

функції перетворення АЦП). У такий же спосіб зазначена варіація провадилася при 

роботі на різних ділянках характеристики перетворення АЦП у діапазоні від -250000 

до + 250000 мзр. Потім обчислювалося середнє значення варіацій у кодах АЦП, 

отриманих на всіх ділянках, що досліджувалися (тобто усереднене по всьому 

діапазону), і відхилення значень варіацій у кодах АЦП на конкретних ділянках 

діапазону АЦП від отриманого середнього. Ці відхилення були прийняті за похибку 

від нелінійності на ділянці характеристики між точками діапазону АЦП, що 

відповідають стану мостового кола до варіації й після неї. У результаті досліджень, 

крім деякої інтегральної нелінійності, що проявляється на краях діапазону 

вимірювання АЦП через абсорбцію інтегруючого конденсатора, були виявлені 

специфічні похибки у вигляді регулярних сплесків значень похибок вимірювань 

результатів ідентичних варіацій стану моста, які не перевищують ± 0,006% від 

повної шкали, що декларується, але різко збільшують відносні значення похибок (до 

декількох сотих часток відсотка) у середній частині діапазону АЦП. Зокрема, у 

діапазоні від 100000 до 200000 мзр відносна похибка досягає 0,03 %. 

Похибки змінюються при переміщенні початкової точки варіації уздовж 

шкали АЦП. Після обробки результатів вимірювань були отримані залежності 

похибки визначення результату варіації стану моста від значень кодів АЦП, що 

відповідають стану мостового кола після варіації, які представлені на рис. 4.7 для 

трьох експериментальних зразків приладів (а - прилад №2, б - прилад №5, в - прилад 

№1). Значення похибки умовно приписані кінцю досліджуваної ділянки кодів АЦП, 

що відповідає стану мостового кола після варіації.  

Докладні дослідження виявили джерела підвищеної похибки. На рис. 4.8 

представлене основне вікно програмного забезпечення досліджуваних приладів.  
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Рисунок  4.7 Похибки визначення відгуків на однакові варіації стану елементу 

зрівноваження моста в діапазоні перетворення АЦП для трьох приладів.  
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Рисунок 4.8 Розподіл дисперсії відгуків на ділянці характеристики АЦП. 

 

                        

 

Рисунок 4.9 Значення відгуків на проблемній ділянці характеристики АЦП.  

 

                           

 

Рисунок 4.10 Результати лінеаризації характеристик перетворення АЦП 

для трьох дослідних зразків приладів 
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На графіку 1 показано результати перетворення в АЦП (з усередненням) 

рівномірно наростаючого вхідного сигналу, отриманого за рахунок зміни станів 

молодших розрядів ЦАП моста. На графіку 2 подано значення відносного 

середнього квадратичного відхилення (СКВ) похибок, обчислених для кожного 

усередненого значення кодів АЦП.  

Показані на рис. 4.8 сплески похибок у всіх досліджених приладах з'являються 

періодично з інтервалом 64 одиниць відліку АЦП,  що свідчить про їхній 

функціональний характер. Прояв похибок у проблемній зоні при одержанні відліків 

АЦП без усереднення представлений на рис. 4.9. Через такий їх характер на 

характеристиці (графік 1) виникають специфічні «сходинки». 

Характер зон нестійкості відліків дозволяє припустити, що ця нестійкість є 

результатом шумових варіацій стану молодшого (а інколи двох молодших) розрядів 

старшої групи розрядів multi-slope АЦП. Внаслідок цього порушується стикування 

старших і молодших розрядів коду АЦП, одержуваних при різних постійних часу 

розряду інтегруючого конденсатора АЦП, і виникає специфічна диференційна 

похибка величиною біля 16 одиниць дискретності. Такий характер змін похибок 

дозволяє в якості одного зі способів мінімізації підвищеної похибки використати 

усереднення декількох результатів вимірювань, виконаних при різних початкових 

параметрах вимірювального кола (скануванні). Зміни початкових параметрів можуть 

виконуватися перемиканням кількох молодших розрядів ЦАП. Іншим способом 

мінімізації впливу підвищеної похибки може бути зсув вхідного сигналу на відоме 

значення (для того, щоб робоча точка і результат вимірювання потрапили у зону 

невеликих похибок) з наступним вирахуванням з результату вимірювання заданого 

зсуву. Критерієм попадання в зону нестійкості є збільшення СКВ похибок. 

Лінеаризація перетворення в трьох зразках досліджуваних приладів усередненням 

результатів по характеристиці ілюструється на рис. 4.10.  

Наведені графіки демонструють можливість одержання відносної похибки 

вимірювання за рахунок нелінійності АЦП не гірше 0,005% у діапазоні 

використовуваних кодів АЦП приблизно +/- 200000 (приведене до повної шкали 

значення похибки від нелінійності складе 0,002%). Як видно з рис. 4.10, 
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лінеаризована характеристика перетворення приладу №1 трохи гірша, ніж у двох 

інших, що викликано найбільшими первинними похибками (рис. 4.7, в). В цьому 

випадку ефективніше застосування другого з описаних способів мінімізації похибок. 

 

  4.3.2 Завадостійкі методи комбінованого перетворення з адаптивним 

налаштуванням вимірювального каналу 

 

Специфічний характер прояви внутрішніх випадкових завад в пристроях з 

комбінованим перетворенням, зокрема «multi-slope» АЦП, не дозволяє боротися з 

ними звичайними методами: усередненням результатів декількох перетворень і/або 

попереднім посиленням сигналів. Останнє вкрай небажано, оскільки знижує 

точність, особливо на підвищених частотах, а при усередненні відліків в зонах 

прояву завад виникає підвищена диференціальна нелінійність. 

Вище була показана принципова можливість вирішення цієї проблеми шляхом 

каліброваних варіацій положення робочої точки на характеристиці перетворення 

приладу, однак для цього необхідно усереднення значного числа відліків АЦП, яке 

багаторазово перевищує ту їх кількість, що необхідна для зведення до оптимального 

мінімуму проявів звичайних шумових завад. Це сильно знижує швидкодію 

вимірювального каналу і є неприйнятним для сенсорних систем. Тому були 

розроблені варіанти нового, інтелектуального, методу вимірювання, що дозволяє 

оптимізувати співвідношення точності та швидкодії в каналах з інтегруючими 

«multi-slope» АЦП. Суть цього методу полягає в скануванні ділянки характеристики 

перетворення АЦП, що прилягає до поточної робочої точки, шляхом каліброваних 

варіацій вимірюваного сигналу за допомогою ЦАП в мостовому колі, розпізнаванні 

зон з підвищеною специфічною дисперсією результатів і виключення їх 

використання при виконанні вимірювань [43, 44]. Основні принципи можливих 

варіантів реалізацій такого методу розглянемо нижче. 

На рисунку 4.11 представлена модифікована схема імітансометричного 

каналу, використаного в дослідженнях попереднього підрозділу. Для зміщення 

положення робочої точки на шкалі АЦП служить ЦАП2, що входить до складу 
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зрівноважуючого елемента – дільника напруги ДНp,q. Його регульована провідність 

підключена, як і регульована провідність основного ЦАП1, до інвертуючого 

(струмового) входу операційного підсилювача ОП1. Однак напруга на цю 

провідність подається через дільник Rd1/Rd2. Коефіцієнт поділу цього дільника 

обраний таким, щоб зміна коду управління ЦАП2 на одиницю молодшого розряду 

викликало зміну положення робочої точки на шкалі АЦП (вихідного коду АЦП) на 

одиницю дискретності відліку АЦП. ЦАП2 через регістр РУ управляється 

контролером МПК приладу, який, таким чином, може здійснювати відоме зміщення 

положення робочої точки на характеристиці АЦП, а потім оцінювати параметри 

випадкової складової вимірюваного сигналу. При цьому можна класифікувати 

характер розподілу значень відліків, одержуваних за допомогою АЦП, і значення їх 

дисперсії. 

 

 

 

Рисунок 4.11 Імітансометричний канал комбінованого перетворення зі 

скануванням робочої ділянки характеристики АЦП. 

 

На рисунку 4.12 а зображено розподіл ймовірностей значень одержуваних 

відліків при знаходженні робочої точки на «нормальній» ділянці характеристики 

перетворення і «аномальній» ділянці з підвищеною дисперсією відліків. Ці 

розподіли відповідають результатам сканування ділянки характеристики АЦП, 

представленим на рис. 4.12 б. Звернемо увагу, що розподіл значень одержуваних 

відліків на «аномальній» ділянці не змінюється на всьому її протязі, що й пояснює 
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виникнення специфічної диференціальної нелінійності. Наявність двох областей 

ймовірних значень відліків в «аномальній» зоні пояснює їх підвищену дисперсію, а 

«нерухомість» цих областей в цій зоні – характерну сходинку на графіку 1, рис. 4.8. 

Для уникнення впливу порушень лінійності характеристики перетворення, в 

процесі вимірювань за допомогою ЦАП2 проводитися сканування деякої ділянки 

характеристики перетворення АЦП, за вказаними ознаками виявляють зони 

підвищеної дисперсії, а потім робоча точка встановлюється на нормальній ділянці 

характеристики між такими зонами. Значення коду управління ЦАП2, що відповідає 

зробленому зміщенню робочої точки, враховується при обробці результатів 

вимірювань. Розташування «аномальних» зон на характеристиці перетворення АЦП 

є фіксованими, тому достатньо одного сканування її робочої ділянки на початку 

вимірювань. Надалі, при невеликих змінах вимірюваних сигналів, можна швидко 

зміщувати робочу точку при ймовірності її потрапляння на «аномальну» ділянку.  

 

 а 

        б 

Рисунок 4.12 Розподіл ймовірностей значень одержуваних відліків в проблемній 

зоні характеристики перетворення «multi-slope» АЦП 
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Алгоритм розпізнавання "аномальної" ділянки характеристики перетворення 

може базуватися на фіксації прояву специфічної дисперсії відліків з розщепленням 

функції розподілу ймовірностей відхилень їх значень від середнього на дві ділянки, 

рознесених на 10 – 15 одиниць дискретності. Однією з ознак потрапляння робочої 

точки на таку ділянку може бути суттєве зростання (100% і більше) середньої 

різниці CPN суміжних відліків 
i

N  і 
1i

N


 у вибірці з n значень для їх усереднення 

(оптимально 8-16 відліків) [44]. Її значення може бути знайдено з виразу: 
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а усереднений результат вимірювань визначається виразом: 1
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Для зменшення впливу на результати усереднення стрибків значень відліків 

під впливом одиночних імпульсних перешкод і окремих (нечисленних) стрибків на 

краях «аномальної» ділянки характеристики доцільно виключати такі відліки з 

усереднюваних даних. Ознакою такого «аномального» відліку може бути значне 

(приблизно в 2 і більше рази) підвищення різниці його значення зі значеннями 

суміжних відліків 1i i i
N N


    і 1 1i i i

N N
 

    в порівнянні з CPN . Оптимальне 

граничне значення збільшення , 1i i
  в порівнянні з CPN  може визначатися 

експериментально для конкретного пристрою. Те ж саме стосується припустимого 

числа стрибків відліків у вибірці, що усереднюється. Орієнтовно для віднесення 

такої вибірки до «аномальної» їх частка повинна перевищувати 20 - 30%. 

Результати експериментальних досліджень розподілу ймовірностей значень 

відліків для 3 точок на «нормальних» і «аномальних» ділянках характеристики 

перетворення АЦП МАХ-132 представлені на рисунку 4.13. На рисунках 4.13 б, 

4.13г, 4.13 е зображені часові діаграми значень отриманих вибірок (по 38 відліків з 

6000 у кодах АЦП), що відповідають ділянкам, зазначеним на рисунку 4.13 а. На 

рисунках 4.13 в, 4.13 д, 4.13 ж відповідно часовими діаграмами зображено розподіл 

ймовірностей одержуваних значень відліків. У таблиці 4.1 наведені значення CPN  
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на цих ділянках. 

При аналізі результатів цих досліджень особливий інтерес представляють 

крайові зони «аномальної» ділянки характеристики перетворення (ділянка "г", рис. 

4.13 г,е). В них CPN  може змінюватися в широких межах.  

Рисунок 4.13 Виборки з 36 відліків на «нормальній» і «аномальній» ділянках 

характеристики АЦП та розподіл йомовірностей їх відхилень від середніх значень 

 

                                                                                                         Таблиця 4.1 

ділянка б г е 

CPN  2,0541 5,3421 6,08 

 

В ході останніх досліджень даної проблеми запропоновано ще один, 

модуляційний метод зменшення впливу специфічної диференціальної нелінійності 
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на точність вимірювань [42]. Його суть полягає в безперервній ступінчатій 

модуляції вимірювального сигналу на «+ΔUx» і на «–ΔUx» відносно робочої точки 

на однакові значення, дещо більші, ніж ширина зони підвищеної дисперсії. Деякі із 

сходинок отриманого оцифрованого відгуку виявляються спотвореними відносно 

форми модулюючого сигналу через нелінійність характеристики. Отримані відгуки 

кожного циклу модуляції класифікуються (розпізнаються) за цією ознакою. Таким 

чином, отримуємо масив даних для усереднення результатів перетворення, в якому 

відомі недостовірні дані. Вони можуть бути виключені з усереднення результатів 

або замінені даними, отриманими інтерполяцією (екстраполяцією) за результатами 

перетворень на суміжних сходинках модульованого сигналу. Обробка 

модульованого інформативного сигналу відбувається в режимі реального часу і не 

збільшує загального часу накопичення даних, необхідного для достатнього 

придушення шумових завад.  

Можливі варіанти відгуків при 3-х ступінчатої модуляції показані на рис. 4.14. 

Нижче наведені математичні вирази, що дозволяють класифікувати ці відгуки. 

 

   

 

Рисунок 4.14 Варіанти відгуків на ступінчату модуляцію сигналу нерівноваги. 

 

При експериментальних дослідженнях розробленого каналу модуляційний 

крок був обраний так, щоб відгук на нього дорівнював 20 од. відліку АЦП. При 

цьому зводиться до мінімуму ймовірність спотворення 2-х сходинок в 

модуляційному циклі. На фрагменті "H" діаграми показаний "нормальний цикл", 

коли всі значення модульованого сигналу розташовуються між зонами підвищеної 
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дисперсії. У цьому випадку величини відгуків на модуляційний крок (h1 і h2) 

приблизно однакові, а їх сума близька до 40 одиниць відліку АЦП (hН). На 

фрагментах діаграми 1, 2, 3 зображені випадки спотворення верхньої, нижньої або 

середньої сходинки. Характер специфічної диференціальної нелінійності допускає 

тільки такі варіанти. Однак при підвищеному рівні завад можливі й інші комбінації 

висот сходинок. Два таких малоймовірних випадки, коли спотворені обидві крайні 

сходинки: одна в "+", інша в "-", показані на фрагментах 4а та 4б. 

Завдання розпізнавання відгуків вирішується перевіркою виконання 

наступних нерівностей: 

 

H: |h1- h2| < Δп і |h1+h2-40| < Δп; 

1 або 2:| h1- h2 | >Δп і |h1+h2-40| > Δп; 

1: |h1-20| <Δп і  |h2 -20| >Δ п; 

2: |h1-20| >Δп і  |h2 -20| <Δ п; 

3: |h1- h2| >Δп і |h1+h2-40| < Δ п;  

4: |h1- h2| >Δп і |h1+h2-40| < Δп. 

 

Як бачимо, наведені критерії не дозволяють відрізнити між собою відгуки 

видів 3 і 4. Щоб їх диференціювати, необхідно використовувати наявну інформацію 

про дисперсії відліків АЦП для середньої сходинки. Для виду відгуку "3" ця 

дисперсія підвищена, тому середнє значення відліків за цикл береться по двох 

крайніх сходинках. Для відгуків виду “4” за середній результат циклу приймається 

значення сигналу на середній сходинці. В останньому випадку має місце невелике 

зростання випадкової похибки, за рахунок зменшення числа усереднених 

результатів, що, однак це істотно менше похибки, що викликається 

диференціальною нелінійністю. У випадках відгуків 1 і 2 середнє значення сигналу 

за цикл визначається усередненням даних на сходинках, між якими різниця близька 

до 20, і екстрапольованого середнього значення сигналу на спотвореній сходинці. 

Тут представлений найпростіший алгоритм розпізнавання. У реальній програмі він 

може бути більш складним, щоб врахувати різні можливі варіанти спотворення 
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модуляційного відгуку під впливом завад або швидких змін інформативного 

сигналу. Такі результати можуть бути виключені як неправдоподібні або оброблені 

за більш "розумним" алгоритмом, наприклад з метою поліпшення динамічних 

властивостей каналу.  

Для дослідженого типу високочутливого  інтегрального "multi-slope" АЦП 

(МАХ-132) з ключовим фазочутливим детектором на вході просте усереднення 

результатів вимірювання сигналів змінного струму на трьох точках  характеристики 

перетворення дозволяє знизити вплив його специфічної диференційної нелінійності 

приблизно в 3 рази до рівня близько 0,001% [42]. При використанні інтелектуальних 

алгоритмів обробки результатів модуляції вимірюваного сигналу можливе 

додаткове підвищення лінійності характеристики перетворення, що підтверджує 

перспективність запропонованих принципів побудови імітансометричного каналу. 

 

4.4 Висновки до розділу  

 

1. Оптимальне поєднання розрядності перетворення, завадостійкості, 

чутливості і швидкодії є визначальним чинником підвищення інформаційної 

продуктивності вимірювальних каналів систем з сенсорами і необхідною умовою 

для їх техніко-економічної ефективності. Критерієм оптимальності є узгодження 

амплітудних та спектральних характеристик об’єкта вимірювань з динамічним 

діапазоном, чутливістю і розрізнювальною здатністю та швидкодією каналу.  

2. Комбінація методів зрівноважування і прямого перетворення параметрів 

імітансу дозволяє створювати досить прості за конструкцією і технологією 

виготовлення вимірювальні модулі для використання з імпедансними сенсорами 

температури, переміщень, ваги, зусиль, тисків, рівнів рідин і багатьох інших 

фізичних величин. В роботі розвинуті основані на цьому нові принципи побудови 

багаторозрядної компенсаційно-мостової вимірювальної системи з двоконтурним 

порівнянням інформативних і референсних сигналів. Це дозволяє оптимальним 

чином поєднувати широкий діапазон вимірювання і одночасно достатню швидкодію 

та розрізнювальну здатність за рахунок  відповідного вибору розрядностей 
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перетворення в контурах  порівняння, а також часу усереднення сигналів, 

отриманих з АЦП. Необхідна адаптація вимірювального каналу до умов 

використання може виконуватися виключно програмними засобами, в тому числі 

автоматично за допомогою інтелектуальних алгоритмів управління.  

3. Взаємне узгодження дискретності перетворення (узгодження шкал) в 

контурах порівняння за двома параметрами вимірюваного імітансу базується на 

методі тестової калібровки вимірювального каналу, що здійснюється варіацією 

стану елементу зрівноваження мостового кола. Розвинутий в роботі варіант 

реалізації цього методу полягає в визначенні модуля та фази комплексного 

коефіцієнта перетворення сигналу нерівноваги моста та його використанні для 

отримання результатів цього перетворення в долях одиниць дискретності 

зрівноваження моста по вимірюваним параметрам. Застосування розробленого 

технічного рішення в двоконтурних компенсаційно-мостових колах дозволяє 

досягти розрядності перетворення 20 і більше двійкових розрядів в технологічно 

простих пристроях.       

4. Застосування розробленого методу обробки інформаційного сигналу з 

більш повним використанням його енергії в імітансометричних каналах з 

інтегруючими АЦП дозволяє підвищити їх завадостійкість та, відповідно, 

чутливість за рахунок зменшення  впливу внутрішніх  шумових та зовнішніх 

мережевих завад без зменшення швидкодії і, внаслідок цього, приблизно в √3 раз 

збільшити розрізнювальну здатність або в 3 рази швидкодію. 

5.  Шумові завади, що діють в компараторах інформативного та референсного 

сигналів вимірювальних каналів з комбінованим перетворенням, зокрема в каналах з 

багаторозрядними «multi-slope» АЦП, викликають специфічну диференційну 

нелінійність перетворення і значно знижують їх точність.  Один з можливих методів 

суттєвого зменшення впливу таких завад полягає в циклічній багатоступінчатій 

модуляції вимірювального сигналу (зміщенні робочої точки вздовж характеристики 

перетворення в АЦП) з наступним усередненням отриманих за цикл модуляції 

результатів. При кількості модуляційних кроків 10 і більше вказана нелінійність 

зменшується в 5 разів і більше, але за рахунок суттєвого обмеження швидкодії 
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приладу. Інший метод  полягає в каліброваному адитивному зміщенні рівня 

вимірюваного сигналу з наступним урахуванням цього зміщення при наявності 

ознак роботи АЦП на ділянці характеристики перетворення з підвищеною 

дисперсією отриманих результатів. Цей метод незначно зменшує швидкодію (до 

30%) при 3 – 5 кратному зменшенні нелінійності (в залежності від достовірності 

розпізнавання ділянок характеристики з підвищеною дисперсією відліків). Обидва 

ці методи можуть бути реалізовані запропонованими адаптивними алгоритмами 

вимірювального процесу. 

6. Розглянута структура компенсаційно-мостового вимірювача комплексних 

опорів і запропонований спосіб зменшення похибки, викликаної нелінійністю 

використовуваного АЦП, дозволяє знизити загальну похибку вимірювань приблизно 

в 3 рази і реалізувати досить прості прилади для систем із сенсорами з відносною 

похибкою імітансометричного каналу не гірше 0,01%. 
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РОЗДІЛ 5 

 

  ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ УНІФІКОВАНИХ 

ІМІТАНСОМЕТРИЧНИХ БАЗОВИХ МОДУЛІВ 

 

5.1 Структури та алгоритми роботи мультиплексних багатопараметрових  

контрольно-вимірювальних систем на основі уніфікованих базових модулів 

 

 Важливою тенденцією в розвитку сучасних промислових засобів виміру, 

контролю й автоматизації є перехід від локального застосування приладів і систем 

до інтегрованих мережевих комплексів, що складаються із центрального комп'ютера 

(або контролера) і великого числа периферійних терміналів на основі уніфікованих 

інтелектуальних вимірювальних і (або) керуючих модулів. Такі комплекси, що 

оснащені програмним забезпеченням, відомим як  «SCADA-система» (Supervisory 

Control And Data Acquisition System), часто називають розподіленими системами 

збору даних і управління (РСЗДУ). Ця тенденція легко реалізується в умовах 

великих підприємств, що володіють значними фінансовими можливостями, 

використовують усталені технології та стандартне устаткування. Однак, як показано 

в розділі 1, існуючі підходи і наявні засоби обмежені в можливостях при вирішенні 

нових нестандартних завдань, пов’язаних з розробкою нового обладнання і нових 

технологій, для наукових досліджень, в умовах підприємств, що використовують 

раніш створене обладнання. Застосування імітансометричних каналів дозволяє 

значно поліпшити метрологічні і функціональні можливості терміналів РСЗДУ. 

Розглянемо розроблені підходи до їх побудови. 

 

5.1.1 Структурні особливості мультиплексних контрольно вимірювальних 

систем з імітансними сенсорами 

 

Мультиплексною сенсорною КВС (МСКВС) будемо називати комплекс 

апаратно-програмних засобів з мережевою структурою, що складається з датчиків, 

розташованих на об'єктах вимірювання, вимірювальних каналів для перетворення 
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вихідних сигналів цих датчиків (периферійних вимірювальних модулів), 

центрального комп'ютера і  системного інтерфейсу між модулями і комп'ютером.  

Одним із принципових питань, що вирішуються при створенні оптимальної 

для того чи іншого завдання МСКВС, є вибір структури вимірювального каналу й 

алгоритму обміну даними з центральним комп'ютером системи. В ході досліджень 

за джерелами, вказаними в розділі 1, було проведено огляд і аналіз відомих підходів 

до побудови МСКВС, їх структур та компонентів [1 – 3]. За результатами цього 

аналізу класифіковані можливі варіанти побудови комплексу, розглянуті далі.  

На рис. 5.1  подано структурні схеми систем послідовного (рис. 5.1 а,б) та 

паралельно-послідовного (рис. 5.1 в) виміру "m" різнорідних фізичних величин із 

"n" точками знімання кожної величини за допомогою набору з nm датчиків (Д1-

1…Д1-n, Дj-1…Дj-n, Дm-1…Дm-n). Вихідні сигнали датчиків подаються на 

відповідні вторинні перетворювачі (ВП1…ВПm). Нормалізований за видом та 

амплітудою сигнал із кожного вторинного перетворювача далі передається на 

аналого-цифровий перетворювач АЦП, дані з якого за допомогою внутрішнього 

мікропроцесорного контролера МПК через системний інтерфейс ІФ передаються в 

центральний (персональний) комп'ютер ПК для наступного математичного 

опрацювання результатів виміру, їхньої візуалізації і (при необхідності) виконання 

функцій управління об’єктом сформованими в ПК керуючими сигналами. 

Почерговий вибір даних для передачі в ПК здійснюється комутаторами: 

датчиків (К), виходів ВП (КМТ) або МПК (КІ).  

Система зі структурою на рис. 5.1 а найбільш дешева, але має низьку 

швидкодію через  часовий розподіл вторинного перетворення сигналів, низьку 

завадостійкість, складність здійснення гальванічної розв'язки в лінії зв'язку від 

датчика до вторинного перетворювача, обмежену довжину цієї лінії зв'язку, погану 

сумісність каналів при різнорідних динамічних властивостях "m" вихідних сигналів. 

Перевагами схеми на рис. 5.1 б, в якій кожен датчик постійно підключений до 

свого вторинного перетворювача, є більш висока точність і завадостійкість, 

підвищена дистанційність, можливість введення гальванічної розв'язки по 

вихідному сигналу вторинного перетворювача. 
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                 а                                                                                                                                                                                                                     

                                б                                                                    

                                в    

Рисунок 5.1 Структури систем з послідовним та паралельно-послідовним 

вимірюванням m різнорідних величин в n точках знімання кожної з них 
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   Разом із цим, описаній системі властиві і недоліки: складність здійснення 

указаної гальванічної розв'язки, низька швидкодія (наявність комутатора і 

послідовне перетворення сигналів ВП за допомогою одного АЦП), низька 

сумісність за динамічними параметрами сигналів. 

Більш досконалою представляється система, побудована за схемою, 

приведеною на рис. 5.1 в, в якій визначення "m" різнорідних фізичних величин в "n" 

точках знімання кожної виконується каналами, кожен з яких має свій  АЦП та МПК.  

Переваги системи: висока точність і завадостійкість, максимально можлива 

швидкодія збирання даних (обмежена тільки швидкістю передачі по інтерфейсу), 

можливість гальванічної розв'язки всіх каналів виміру, сумісність  динамічних 

характеристиках сигналів, гарна електромагнітна сумісність усередині системи і 

системи з об'єктом, гарна можливість конструкційної адаптації до об'єкта.  

Однак система має і істотні недоліки – складність та надлишкові апаратні (і 

матеріальні) витрати по каналах, де не потрібна висока швидкодія. 

На рис. 5.2 зображено більш гнучку систему  паралельно-послідовного виміру 

"m" різнорідних фізичних величин із "n" точками знімання кожної величини. 

Датчики і вторинні перетворювачі об’єднано в групи за однорідністю вимірюваних 

величин (Д1-1…Д1-n,  Дj-1…Дj-n, Дm-1… Дm-n), кожна з яких через власний 

комутатор (К1…Кm) підключена до АЦП одного з m каналів (АЦП1….АЦПm). Дані 

з АЦП поступають в мікропроцесорний контролер (МПК1 – МПКm), де 

проводиться накопичення результатів і попередня їх обробка. По запиту 

центрального ПК через системний інтерфейс ІФ виконується передача даних для їх 

обробки програмою верхнього рівня, контролю і прийняття рішень з керування 

об'єктом.  

Описана система має ті ж переваги, що і система з паралельним виміром 

фізичних величин, але замість досягнення максимально високої швидкодії в цій 

системі оптимізуют швидкодію по кожному параметру і вартість системи. 

Принципові відмінності і переваги паралельно-послідовної структури від 

інших структур МСКВС пов'язані зі способами комутації джерел інформації 

(датчиків) до входу приймача ПК (центрального персонального комп'ютера).  
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Рисунок 5.2 Система з групованим паралельно-послідовним вимірюванням 

 

По-перше, аналогові вимірювальні тракти кожного модуля працюють усі 

одночасно, а їх кількість, що комутуються до одного АЦП невелика, що дозволяє 

забезпечити максимально можливу точність при оптимальному співвідношенні  

швидкодії і складності системи в цілому. Адаптація базової апаратури модуля до 

конкретного датчика здійснюється за рахунок простих додаткових перетворювачів.  

По-друге, паралельно-послідовна структура легко реалізується у вигляді 

мережевої системи. У ній легко забезпечити динамічну й електромагнітну 

сумісність вимірювальних трактів різнорідних фізичних величин між собою і з 

енергонасиченими об'єктами контролю завдяки можливості просторового 

рознесення і функціональній незалежності їх сенсорів,  аналогових і аналого-

цифрових функціональних перетворювачів.  

По-третє, підвищенню точності і продуктивності системи сприяє паралельна 

попередня, в тому числі інтелектуальна, обробка первинних даних у кожному 

модулі за допомогою його мікропроцесорного контролера. Дуже важливо, що при 

цьому стає можливою реєстрація на єдиній часовій базі одночасних значень усього 
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комплексу параметрів, що вимірюються. Останнє дуже істотно для визначення їх 

кореляції, що в принципі неможливо в ІВС з комутаторами вхідних сигналів. 

 

5.1.2 Принципи побудови уніфікованого імітансометричного модуля для 

просторово - розподілених КВС 

 

Гнучкість застосування й метрологічні якості РСЗДУ визначаються 

можливостями організації різних варіантів збору інформації, її обробки, прийняття 

рішень і формування керуючих сигналів. У одних випадках у центральному 

комп'ютері робиться комплексна обробка інформації, що надходить від датчиків, 

реалізуються складні алгоритми управління об'єктом. При цьому функції 

периферійних модулів можуть бути мінімальними – збір і передача значень 

інформативних параметрів датчиків або прийом сигналів управління і формування 

керуючих впливів. У інших випадках центральний комп'ютер повинен виконувати 

переважно інформаційні функції і функції оперативного втручання. При цьому 

інформаційний контур: вимір - обробка сигналу - ухвалення рішення - управління - 

замикається на рівні периферійних пристроїв. У третіх випадках в одній РСЗДУ 

можливі обидва варіанти розподілу функцій. Крім того, для забезпечення стійкості 

роботи об'єкта при порушенні цілісності системи (ушкодження лінії, збій 

енергопостачання, відмова центрального комп'ютера і т. ін.) необхідна можливість 

переводу периферійних пристроїв у режим автономної роботи. Нарешті, можливо 

використання периферійних модулів поза системою (наприклад, при монтажі, 

налагодженні або ремонті устаткування, при поступовому нарощуванні систем).                                             

Аналіз існуючих завдань і їх рішень з урахуванням вказаних обставин 

показує, що застосування концепції уніфікації імітансометричних каналів, що 

сформульована вище, дозволяє оптимізувати техніко-економічні показники таких 

систем для широкого кола їхніх виробників і споживачів. В процесі досліджень 

була запропонована нова структура уніфікованого базового модуля для терміналів 

РСЗДУ, розрахованих, насамперед, для вирішення нестандартних завдань, що 

базується на наступних принципах [1].  
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Апаратні засоби системи повинні містити основну незмінну базову частину і 

додаткові уніфіковані або спеціалізовані вторинні перетворювачі вимірювальних 

сигналів, якими виготовлювач комплектує периферійний базовий модуль за 

узгодженням із споживачем. Програмні засоби системи (програмне забезпечення 

периферійного базового модуля і системної програми центрального комп'ютера) 

повинні містити незмінну базову частину і спеціальну частину, що може 

розроблятися за замовленнями споживачів. Базова частина повинна забезпечувати 

функціонування системи в цілому і виконання найбільш загальних функцій по 

обробці вимірювальних сигналів (установку нульової точки, крутизни функції 

перетворення, корекцію її нелінійності і температурної залежності). Спеціальна 

частина включає специфічні алгоритми обробки сигналів і формування впливів, що 

враховують специфіку об'єкта. Периферійні модулі повинні містити пристрої вводу 

і виводу інформації. Літературні джерела та практичний досвід свідчать, що 

оптимальне число каналів виміру і керування в кожному периферійному модулі – 

від 2 до 4 [4, 5, 6]. Така кількість каналів пояснюється тим, що багато датчиків, 

насамперед імпедансометричні, мають 2 інформативних параметри, і тим, що багато 

вимірювань чутливі до впливаючих факторів (наприклад, зміна температури або 

тиску), що також повинні вимірюватись та враховуватися. Апаратура базового 

модуля повинна формувати тестові й обробляти вимірювальні сигнали як 

постійного, так і змінного струму. Периферійні модулі повинні мати програмне 

забезпечення, що може конфігуруватись, що дозволяє змінювати число каналів, 

масштабувати коефіцієнт перетворення, підключати або відключати різні функції 

попередньої обробки сигналів, переходити в автономний режим роботи і т. ін. 

Периферійні модулі повинні забезпечувати експлуатацію в автономному режимі, 

для чого вони повинні мати мінімально необхідні органи управління й індикації. 

Конфігурація периферійного модуля і введення перемінних атрибутів його 

програми повинно здійснюватися як із центрального комп'ютера, так і з клавіатури 

модуля і повинно фіксуватися в енергонезалежній пам'яті останнього.                         

Комплекс питань, що стосуються особливостей побудови терміналів для 

вимірювання і керування в імітансометричних МСКВС розглянуто автором в 
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роботах [1, 3, 7 – 13]. Блок-схема термінала РСЗДУ на основі імітансометричного 

каналу, яка розроблена за результатами аналізу комплексу функцій, що 

реалізуються існуючими серіями модулів ПСО (ADAM-4000, ADAM-5000 та 

аналогічних) представлена на рис. 5.3. Елементами, що забезпечують прийом, 

передачу й обробку інформації, є мікропроцесорний контролер (МПК), вузол 

інтерфейсу з гальванічною розв’язкою (ІФ), буфери вводу, виводу і управління 

(БВв, БВив, БУ), а також цифро-аналоговий і аналого-цифровий перетворювачі 

сигналів. 

          

 

 

Рисунок 5.3.  Периферійний вимірювально - керуючий термінал РСЗДУ 

 

Для забезпечення автономності роботи модуля, контролю його 

функціонування і можливості спостереження за станом об'єкта в модуль введені 

літерно-цифровий дисплей Д і клавіатура Кл. З їхньою допомогою можна 

спостерігати поточні значення контрольованих параметрів об'єкта, вводити уставки 

для регулювання цих параметрів, змінювати при необхідності константи датчиків і 

т.п. Енергонезалежний пристрій для запам'ятовування (ЕНЗП) забезпечує надійне 

збереження уставок і констант, відновлення поточного режиму роботи системи при 

збоях живлення, а також можливість гнучкої зміни алгоритму роботи модуля. 
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Головна відмінність модуля від відомих аналогів – можливість виміру 

векторних сигналів перемінного струму. До складу модуля входять фазочутливий 

випрямляч (ФЧВ) і цифровий генератор (Г), що формує квазисинусоїдальну 

напругу Umsin t і жорстко зв'язані з нею по фазі опорні напруги ФЧВ – 

квадратурну або синфазну із сигналом Umsin t. Керування фазою опорного 

сигналу, робочою частотою й іншими параметрами генератора здійснює БУ.  

Вимірювальне коло модуля виконане за двоканальною схемою і містить два 

вторинних перетворювача інформативних параметрів датчиків (ВП1 і ВП2). Вихідні 

сигнали датчиків підключаються до ФЧВ через комутатор (К), що управляється БУ. 

Перетворення сигналів датчиків у вимірювальному колі може здійснюватися як 

методом прямого перетворення з виділенням у ФЧВ тієї або іншої складової 

комплексного вимірювального сигналу, так і методом зрівноважування з 

придушенням неінформативної складової сигналу. У останньому випадку 

вимірювальне коло модуля конфігурується за мостовою схемою, що дозволяє 

вимірювати малі зміни досліджуваних фізичних величин, які маскуються великими 

значеннями неінформативних  параметрів або інших завад. Сигнал зрівноваження 

формується за допомогою ЦАП модуля. Рівноважні коди для кожного датчика 

зберігаються в ЕНЗП. Слід зазначити, що по кожному з каналів може вимірюватися 

векторний сигнал Х(q; jp), тобто загальне число контрольованих аналогових 

параметрів може складати 4. У модулі також є один або декілька входів для 

логічних сигналів Yi(0, 1). Важливо, що адаптація модуля до великого числа 

різноманітних датчиків зводиться до заміни тільки вузла ВП. Об'єкт дослідження 

може керуватися логічними вихідними сигналами БУ й аналоговим вихідним 

сигналом ЦАП. Параметри останнього задаються сигналами конфігурації від БУ.  

Суттєве підвищення розрізнювальної здатності (до 24 і більше двійкових 

розрядів) та швидкодії описаного модуля може досягатися застосуванням 

комбінованого методу вимірювань, що базується на зрівноваженні КМВК і прямого 

перетворення параметрів сигналів його нерівноваги чутливим вектормірним 

перетворювачем, які реалізуються з  використанням недорогих комплектуючих 

виробів. [14].  
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 5.2 Базові модулі терміналів інтелектуальних вимірювальних систем  

  

5.2.1 Однорівневий термінал з імітансометричним каналом  

 

Функціональна схема інтелектуального вимірювального каналу, призначеного 

для перетворення вихідних сигналів датчиків імітансного типу і реалізованого на 

основі уніфікованого базового модуля зображена на рис. 5.4. [12].   

 

    

 

Рисунок 5.4 Уніфікований базовий модуль імітансометричного каналу 

 

Цифровий блок модуля утворюють мікроконтролер МПК, дисплей, клавіатура 

Кл., енергонезалежний оперативний запам'ятовуючий пристрій ЭНОЗП, інтерфейс 

ІФ для зв'язку з персональним комп'ютером ПК інтелектуальної системи, а також 

регістри логічних керуючих сигналів: вхідних Рвх, вихідних РупрВ і сигналів 

управління вимірювальними перетворювачами РупрА й РупрС. У складі цього 

блоку є також термометр із цифровим інтерфейсом, підключений до МПК і 

призначений для корекції похибок від змін температури оточуючого середовища. 
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Аналоговий блок базового модуля являє собою частину компенсаційно-

мостового вимірювального кола. Іншу його частину утворюють чутливі елементи 

сенсора і вузли блоку вторинного перетворювача ВП, що служить ланкою 

узгодження між датчиками різних типів і базовим модулем. Блок ВП може 

виконуватись у вигляді субмодуля (зокрема і в цьому випадку), що встановлюється 

в базовому модулі і пов'язаний з ним через уніфікований роз’єм внутрішнього 

інтерфейса. З датчиком блок ВП з'єднується вимірювальним кабелем (у цьому 

випадку 4-х провідним) через аналогове вхідний роз’єм базового модуля. 

Аналоговий блок містить два операційні пристрої: ОП1, до входу якого 

підключений струмовий вихід перемножуючого цифро-аналогового перетворювача 

(ЦАП) і ОП2, що може використовуватися в якості селектора каналів або (як у цьому 

випадку) масштабного перетворювача. ОП1 також може працювати як масштабний 

перетворювач із 12-бітним управлінням, що застосовано в даній схемі, або як 

керований підсилювач різниці сигналів гілок зрівноважуваного мостового кола, в 

одну з яких входить постійна провідність ЦАП (GC), а в другу – регульована 

провідність GV. У другому випадку контакти In1c і Out1 розмикаються, а контакти 

між інвертуючим входом ОП1 і комутатором резисторів R1.1 – R1.4 замикаються. 

Використовуючи різні включення ОП1 із ЦАП і ОП2, а також різні додаткові 

перетворювачі в блоці ВП, можна реалізувати велику кількість методів вимірювань і 

відповідних вимірювальних схем. Можуть використовуватися схеми із прямим 

перетворювачем сигналів, схеми зі зрівноважуванням, диференціальні схеми з 

датчиками різних типів. При цьому майже всі комутації, необхідні при зміні виду 

датчика й застосовуваного методу вимірювання, провадяться в субмодулі ВП. 

У представленій схемі показаний найпростіший варіант ВП, що реалізує 

компенсаційно-мостове коло з порівнянням струмів. До його складу входять 

перетворювачі струм/напруга I/U1, що забезпечує живлення мостового кола і I/U2, 

що перетворює вихідний струм моста IX у напругу UX. 

Для створення тестового сигналу, що подається на датчик, у базовому модулі є 

цифровий генератор Г квазисинусоїдального (сходинкового) струму IГ. При 

необхідності форма струму може бути наближена до синусоїдального за допомогою 



222 

інтегратора в блоці ВП. Тактування генератора провадиться імпульсами ТІ, що 

надходять із МПК. Їхня частота визначає частоту IГ. Амплітуда IГ обумовлюється 

напругою Uref джерела опорної напруги ДОН. Крім сигналу живлення моста 

генератор формує дві жорстко пов'язаних з ним по фазі напруги для керування 

блоком ключового синхронного детектора БСД (одна синфазна – U0
о
, а друга 

квадратурна – U90
о
). Вибір однієї із цих напруг дозволяє вимірювати активну або 

реактивну складову імпедансу датчика, що визначається сигналом Упр.Ф. 

На вхід БСД подається посилений в ОП2 вихідний сигнал моста. За 

допомогою ключової схеми БСД він передається на вхід аналого-цифрового 

перетворювача (АЦП) інтегруючого типу: в одному напівперіоді сигналу генератора 

– без зміни, а в іншому – з інверсією. Фактично в даній схемі АЦП вимірює середнє 

значення пульсуючої вихідної напруги БСД. Таким чином, БСД і АЦП разом 

утворюють фазочутливий аналого-цифровий перетворювач синусоїдальних 

вимірювальних сигналів. На відміну від звичайної, роздільної реалізації цих вузлів, 

у складі синхронного детектора відсутній фільтр низьких частот для зглажування 

пульсацій, нестабільність елементів якого вносить значні похибки. Його функцію 

визначення смуги пропускання каналу тут виконує RC-ланцюг у складі АЦП з 

подвійним інтегруванням. Принцип подвійного інтегрування дозволяє виключити 

вплив нестабільності цього ланцюга на результат перетворення. В якості опорної 

напруги АЦП, як і для генератора, використовується напруга Uref, що забезпечує 

незалежність результатів перетворення від амплітуди тестового сигналу. 

Напруги живлення вимірювального каналу формуються блоком живлення БЖ 

від акумулятора або адаптера напруги мережі живлення. 

Алгоритмічні засоби виконання необхідних функцій інтелектуального 

вимірювального каналу реалізуються програмним забезпеченням його 

мікроконтролера (програмою нижнього рівня) або через управління апаратними 

ресурсами базового вимірювального модуля з верхнього рівня інтелектуальної ВІС. 

Не представляється можливим жорстко регламентувати оптимальний розподіл цих 

засобів між рівнями системи. Більше того, навіть у рамках єдиного вимірювального 

процесу можуть зустрічатися операції, які доцільніше виконувати програмними 



223 

засобами верхнього рівня, нижнього рівня або навіть апаратними засобами базового 

модуля залежно від поточних значень контрольованих параметрів і режиму 

вимірювань. Зокрема, це стосується визначення активної й реактивної складових 

імпедансу за допомогою розглянутого каналу в широкому діапазоні частот, 

фільтрації сигналів і придушення завад. Якщо на частотах вище 100 Гц математичні 

операції, що відповідають цим функціям, успішно реалізуються за допомогою 

описаного вище АЦП із синхронним детектором, то на більш низьких частотах 

необхідно застосовувати методи цифрової обробки сигналів. Те ж стосується і 

управління процесами складних багатоступінчастих вимірювань. Наприклад, 

зрівноважування мостового кола, визначення і врахування його початкових 

параметрів (при відключеному об'єкті), перемикання частот і вимірюваних 

параметрів можуть провадитися програмами як нижнього, так і верхнього рівнів, але 

обмеження по швидкодії системи або розмаїтість застосовуваних алгоритмів вимірів 

впливають на оптимальний розподіл цих функцій. 

Із сказаного вище випливає, що інтелектуальна ВІС являє собою цілісну, 

взаємо-інтегровану систему, що складається з первинних перетворювачів фізичних 

величин (сенсорів) інтелектуальних вимірювальних каналів і засобів верхнього 

рівня інтелектуальної інформаційної системи – комп'ютерів з відповідним 

програмним забезпеченням.  

Варто трохи зупинитися на розумінні інтелектуальності вимірювальних 

засобів, оскільки воно досить розпливчасте і ставлення фахівців до нього 

неоднозначне. В одних випадках до таких засобів відносять вимірювальні канали 

навіть із нескладними функціями управління і обробки результатів вимірювань за 

жорсткими алгоритмами, а в інших вимагають наявності можливості самонавчання, 

розпізнавання образів і інших властивостей інтелекту людини. Представляється, що 

на нинішньому рівні розвитку засобів вимірювань критерієм їхньої 

інтелектуальності доцільно вважати наявність функцій, які виконує кваліфікований 

оператор, використовуючи прості неавтоматизовані прилади. Такими є складна 

обробка масивів даних і гнучке управління процесом вимірювання з урахуванням 

результатів попередніх дій. У таких функціях завжди присутнє співставлення 
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поточних результатів з накопиченими знаннями про об'єкти контролю, навіть якщо 

останні представлені фіксованими алгоритмами дій, які задані розроблювачами.  

У розглянутому вище вимірювальному каналі мікроконтролер реалізує 

перераховані раніше функції, які властиві інтелектуальним датчикам і передбачені 

сімейством стандартів IEEE-1451 [15]. Крім того, у його програмному забезпеченні є 

функції: 

 - визначення основного і додаткового параметрів імпедансу об'єкта контролю 

і виду його найбільш адекватної еквівалентної схеми заміщення; 

- видача аналогового керуючого сигналу або зрівноважування мостового 

вимірювального кола по одному з параметрів об'єкта (залежно від завдання); 

- знаходження й запам'ятовування параметрів характеристик перетворення 

датчика (нульова точка, крутизни характеристики, коефіцієнти її нелінійності);  

- виконання послідовності вимірювань декількох величин, розрахунок 

результату сукупних вимірювань або формування масивів даних з їхніх результатів 

для більш складної обробки на верхньому рівні ВІС. 

Взаємодія контролера вимірювального каналу з верхнім рівнем 

інтелектуальної ВІС може відбуватися у двох режимах. У першому з них всі 

апаратні ресурси каналу доступні для управління з верхнього рівня системи. У 

цьому режимі управління процесом вимірювання і більша частина обробки даних 

провадиться комп'ютером системи. Даний режим забезпечує широкі можливості 

реалізації нових нестандартних методів вимірювань із мінімальними витратами часу 

й засобів. У другому режимі для верхнього рівня доступні результати реалізації 

вимірювальних процедур і обробки даних, які передбачені програмою нижнього 

рівня, а також апаратні ресурси базового модуля, що не використовуються цією 

програмою. Цей режим дозволяє істотно підвищити швидкодію вимірювальних 

каналів і системи в цілому, особливо при побудові багатопараметрових ВІС. Він 

може використовуватися також для реалізації автономних інтелектуальних приладів 

на основі таких базових модулів.  

Для практичного застосування уніфікованих базових модулів важливо 

спростити їх адаптацію до конкретних завдань з використанням тих або інших 
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сенсорів. Така спеціалізація може провадитися виробником приладів шляхом 

установки потрібного субмодуля сенсорного адаптера, який крім функцій ВП, 

здійснює через внутрішній інтерфейс необхідні комутації в базовому модулі. 

Однак, інтелектуальні вимірювальні канали дозволяють реалізовувати і більш 

гнучку технологію побудови вимірювальної системи. Відповідно до такої технології 

вибір і установка потрібного субмодуля адаптера провадиться користувачем 

апаратури з деякого числа уніфікованих блоків. Код установленого блоку вводиться 

в електронну таблицю параметрів базового модуля (наприклад з його клавіатури). 

При цьому автоматично вибирається режим роботи програми нижнього рівня, що 

відповідає встановленому блоку. При включенні даного вимірювального каналу до 

складу ВІС його спеціалізація розпізнається  програмою верхнього рівня аналогічно 

тому, як це робиться для ідентифікації інтелектуальних сенсорів відповідно до 

стандарту IEEE-1451. За результатами проведених досліджень в Інституті 

електродинаміки НАН України були розроблені недорогі уніфіковані базові 

імпедансометричні модулі кількох модифікацій і відповідне програмне забезпечення 

верхнього рівня, що дозволяють ефективно вирішувати складні завдання з реалізації 

високочутливих сенсорних систем для біохімічних досліджень [16 – 18]. 

Основні технічні характеристики базового модуля інтелектуального 

вимірювального каналу серії МХР-3 [12], в якому застосовано високочутливий 18-

розрядний АЦП МАХ-132 [19], побудований за технологією «multi-slope», наведені 

в таблиці 5.1. Зовнішній вигляд базового програмно-апаратного комплексу ВІС, що 

складається із такого модуля і персонального комп'ютера показаний на рис. 5.5.  

Розглянутий вимірювальний канал призначений для виконання алгоритмічно 

складних, високочутливих і точних вимірювань статичних параметрів або 

параметрів, що змінюються відносно повільно. Він застосовується для поширених 

на практиці задач, коли результатом впливу на сенсор фіксованого значення 

досліджуваної фізичної величини є деяка фіксована за величиною зміна вихідного 

сигналу вимірювального каналу (відгук у вигляді одного значення цього параметра).                                                               
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                                                                                                       Таблиця 5.1 

Тип базового 

вимірювального 

перетворювача 

Мостове вимірювальне коло з 12-розрядним 

зрівноважуванням і 4-позиційним масштабуванням 

сигналів. 

Вимірювальні сигнали Напруга постійного струму або синусоїдальна із 

частотою від 0 до 100 кгц. 

Обробка вихідного сигналу 

вимірювального 

перетворювача 

18-розрядний інтегруючий АЦП (із синхронним 

детектором при роботі на змінному струмі), 16 

перетворень за секунду. 

Вхідні аналогові 

інформативні параметри 

Напруга постійного струму; постійний струм; опір 

на постійному струмі; параметри комплексного 

опору на змінному струмі. 

Вхідні логічні сигнали Напруга постійного струму (8 сигналів). 

Вихідні аналогові керуючі 

сигнали 

Напруга постійного струму або синусоїдальна із 

частотою від 0 до 100 кГц (1 сигнал). 

Вихідні логічні керуючі 

сигнали 

Напруга постійного струму (8 сигналів). 

Число комутованих каналів  До 4-х. 

Основні функції 

програмного забезпечення 

Адресне сканування терміналів; обмін даними між 

центральним комп'ютером комплексу і 

терміналами; установка нуля, крутизни й лінійності 

характеристики перетворення; усереднення 

результатів вимірювань; допусковий контроль 

результатів вимірювань; графічне представлення 

результатів вимірювань з можливістю детального 

аналізу; накопичення результатів у пам'яті; обмін 

даними із програмами-клієнтами. 
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Рисунок 5.5. Програмно-апаратний комплекс ВІС на основі уніфікованого 

базового вимірювально-керуючого модуля МХР-3 

 

5.2.2 Принципи побудови багаторівневих мультипроцесорних терміналів 

вимірювально-керуючих систем 

 

На практиці (в технічній діагностиці, при тестових методах досліджень, при 

побудові деяких видів біосенсорних систем [17, 18]) існує багато завдань, в яких 

вплив фіксованої вхідної величини відображається у вигляді складного відгуку, що 

представлений сукупністю значень інформативного параметра, що змінюються, або 

навіть масивів значень декількох інформативних параметрів. Такий відгук 

представляється багатомірним синхронізованим масивом даних, які обробляються 

після завершення вимірювань. Зокрема, проводиться класифікація отриманих 

відгуків і виділення вторинних інформативних параметрів, для чого можуть 

використовуватися елементи теорії розпізнавання образів. [20 – 22].  

Іншим важливим завданням є реєстрація сукупностей значень кількох 

величин, що швидко змінюються, на єдиній часовій осі. У цьому випадку 

неможлива послідовна селекція сигналів, що надходять від різних сенсорів, з 

подальшим їх перетворенням одним каналом, тому що отримані таким чином 

відліки будуть відноситись до різних моментів часу. Ще одна проблема, що постає 
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при дослідженні швидкоплинних процесів, пов’язана з необхідністю відволікання 

мікроконтролера каналу на виконання різних допоміжних функцій: обслуговування 

клавіатури і дисплею, обміну даними через інтерфейс, тощо. Це порушує 

періодичність відліків вимірюваних параметрів і знижує швидкодію каналу. При 

здійсненні протиаварійного контролю також актуальна можливість первинної 

обробки даних на нижньому (локальному) рівні за специфічними програмами, що 

розробляються і встановляються користувачем.  

Наслідком зазначених обставин є потреба розвитку інтелектуальних 

вимірювальних засобів, що мають розширені можливості обробки отриманих даних 

за складними алгоритмами, а також ширші можливості гнучкого управління 

процесом вимірювання (зміну режимів, послідовності операцій, алгоритмів обробки 

даних) з урахуванням проміжних результатів. 

Реалізацію таких можливостей забезпечує розроблений в роботі 

мультипроцесорний базовий вимірювально-керуючий модуль, у якому розділені 

функції вимірювання сигналів сенсорів, сукупної обробки отриманих потоків даних, 

вводу/виводу сигналів управління, обслуговування клавіатури і дисплея, обміну 

даними з комп'ютером верхнього рівня. Кожну з вказаних функцій здійснюють 

окремі блоки і субмодули із власними контролерами. Розподіл функцій між блоками 

оптимізовано за критерієм максимальної інформаційної продуктивності каналу при 

мінімальній вартості та енергоспоживанні апаратури [9, 12].  

Для синхронізації вимірювань кількох величин базовий модуль каналу 

включає відповідне число вимірювальних субмодулів, що працюють паралельно, 

кожний з яких містить вимірювальне коло, нормалізатор і селектор інформативних 

сигналів, АЦП, контролер та оперативну пам'ять для узгоджених у часі масивів 

даних. Всі ці субмодулі працюють під управлінням основного контролера модуля, 

який, таким чином, звільняється від рутинних функцій і може використовуватися 

тільки для обробки даних і управління вимірюванням. При цьому істотно зростають 

можливості підвищення "рівня інтелектуальності" такого дворівневого 

вимірювального каналу. Структура модуля представлена на рис. 5.6. 
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На об'єкті контролю встановлені датчики (сенсори), що перетворюють 

вимірювані фізичні величини в електричні сигнали та виконавчі пристрої, що 

забезпечують керування об'єктом і процесами в ньому. 

Сенсори S1…Sn призначені для контролю основних (динамічних) параметрів, 

а сенсор (або група сенсорів) Sо – для контролю квазістатичного параметру (або 

групи таких параметрів), критично важливого для функціонування об'єкта 

(температура, тиск, рівень рідини й т.п.). Сенсори підключені до вторинних 

вимірювальних перетворювачів (ВП). Основними блоками модуля є: 

- блок вводу-виводу даних і управління (БВВУ); 

- блок аналого-цифрової обробки сигналів сенсорів (БАЦО); 

- блок обробки даних у реальному масштабі часу (БОДРЧ); 

- блок контролю потоків даних (БКПД). 

 Іншу групу сенсорів складають сигналізатори – датчики з логічним вихідним 

сигналом Lout (0 або 1), що забезпечують фіксацію його станів – досягнення деякого 

крайнього положення, нормального/аварійного, включено/відключено і т.п. 

 

 

 

Рисунок 5.6 Мультипроцесорний базовий вимірювально-керуючий модуль 
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Виконавчі пристрої об'єкта контролю можуть мати логічні входи Lin 

керування або вхід Ain для керування аналоговим сигналом у вигляді електричної 

напруги або струму. 

Блок аналого-цифрової обробки БАЦО виконує функції виділення і 

перетворення інформативних вихідних сигналів сенсорів S1…...Sn, їхню 

нормалізацію, фільтрацію і реєстрацію в цифровій формі, що в підсумку забезпечує 

вимірювання основних контрольованих фізичних величин. Цей блок складається з 

кількох субмодулів аналого-цифрових вимірювальних каналів АЦВС (за числом 

контрольованих параметрів) і, таким чином, є блоком пристроїв сполучення з 

об'єктом (ПСО) у складі даного термінала. 

Виходи субмодулів ПСО через магістраль внутрішнього інтерфейсу підключені 

до блоку обробки даних БОДРЧ. Цей блок шляхом адресованих звертань до них 

приймає масиви результатів вимірювань і провадить їхню комплексну обробку за 

алгоритмами, які реалізуються прикладною програмою, що завантажується в нього. 

В ряді випадків виникає потреба в безперервному графічному відображенні 

вимірюваних величин. Реалізувати такий режим терміналу можливо при 

застосуванні блоків АЦВС з двома мікроконтролерами (рис. 5.7). 

                      

                    

 

Рисунок 5.7 Підвищення швидкодії при формуванні потоку даних вимірювань 

 

В такому блоці контролери почергово формують масиви даних D з сигналів 

АЦП, здійснюючи при цьому взаємну координацію. Вільний від накопичення даних 

контролер передає раніш прийнятий масив до БОДРЧ по команді запиту даних ЗD. 
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Питання моніторингу параметрів швидкоплинних процесів з формуванням потоку 

даних для обробки в реальному часі розглянуті також в [23, 24]. 

Блок вводу-виводу даних і управління БВВУ здійснює через порти Pin і Pout 

прийом і видачу логічних, а за допомогою ЦАП - видачу аналогових сигналів, 

необхідних для управління об'єктом контролю, приймає результати обробки даних з 

БОДРЧ, а також провадить необхідні настроювання БАЦО (сигналами ПП, УР, EN – 

через дешифратор ДШУ) і БОДРВ. Обмін даними із центральним комп'ютером (ЦК) 

ВІС відбувається через вузол системного інтерфейсу СІФ і магістраль МСІФ, а 

ручне керування – за допомогою клавіатури Кл і цифрового дисплея ЦБД. 

До магістралі МСІФ можуть бути підключені і інші модулі, встановлені на 

інших об'єктах контролю. Крім обміну даними із ЦК ВІС, передбачена можливість 

оперативного одержання обслуговуючим персоналом поточних результатів 

вимірювань у цифровій або графічній формі за допомогою БКПД, а також поточних 

станів керуючих і інформативних сигналів за допомогою цифрового дисплея БВВУ. 

БКПД містить у собі процесор графічного дисплея і додаткової обробки даних (ПГД 

і ДОПД), додатковий інтерфейс ДІФ, графічний дисплей ГД і клавіатуру Кл. У 

якості БКПД може використовуватися персональний комп'ютер (ноутбук). 

Результати досліджень зі створення серійно-придатних уніфікованих модулів 

вимірювальних каналів для терміналів вимірювально-керуючих систем, зокрема 

багатопараметрових біосенсорних систем, наведено також в [25, 26]. Матеріали, що 

ілюструють результати розробок і практичного впровадження апаратури для 

технічних систем контролю і діагностики наведені в додатках В, Є.  

 

5.3 Висновки до розділу 

 

1. Проведений аналіз можливих структур мультиплексних КВС показує, що 

найбільш перспективною з погляду уніфікації і оптимізації техніко-економічних 

характеристик програмно-апаратних засобів є структура з паралельно-послідовною 

обробкою інформації. Паралельно-послідовна структура легко реалізується у 

вигляді мережевої системи. У ній просто забезпечити динамічну й електромагнітну 
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сумісність вимірювальних каналів різнорідних фізичних величин, що базуються на 

сенсорах різних типів, між собою, з енергонасиченими об'єктами контролю та 

комп’ютерними засобами завдяки просторовому рознесенню і функціональній 

незалежності їх аналогових і аналого-цифрових функціональних перетворювачів.  

2. На основі аналізу відомих принципів побудови вимірювальних каналів 

багатопараметрових РСЗДК, можливостей і особливостей застосування 

імітансометричних методів контролю розроблено принципи побудови уніфікованих 

засобів мережевих апаратно-програмних комплексів, що оптимізують техніко-

економічні показники таких систем для виробників і споживачів. 

3. Розроблені структури та функціональні схеми електронних каналів сенсорних 

систем з відкритою архітектурою в апаратній та програмній складових, 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, 

а також від застосування тих чи інших типів сенсорів, що значно поліпшує 

організаційні, технічні і фінансові умови, скорочує час розробок нової техніки. 

4. Уніфікований базовий модуль імітансометричного каналу МХЗ-3, створений 

за результатами досліджень даного і попередніх розділів може застосовуватись як 

базовий компонент в багатопараметрових КВС з різнотипними сенсорами, а також 

як основа спеціалізованих та багатофункціональних приладів для вимірювань 

параметрів електричного імітансу технічних виробів або природних об’єктів.    

5. Розроблений мультипроцесорний периферійний термінал мережевої 

контрольно-вимірювальної системи забезпечує отримання декількох синхронних 

потоків даних, їх інтелектуальну обробку та реєстрацію в режимі реального часу, 

дозволяє оперативно управляти об'єктом контролю за складними алгоритмами, 

включаючи елементи розпізнавання образів. Важливою сферою застосування даної 

розробки є швидке протиаварійне управління обладнанням на локальному рівні за 

допомогою прикладних програм, які завантажуються користувачем.
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РОЗДІЛ 6 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИСОКОЧУТЛИВИХ ВИМІРЮВАНЬ З 

ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ РЕЗИСТИВНИМИ І ЄМНІСНИМИ СЕНСОРАМИ 

 

Для ефективного вирішення різноманітних практичних завдань, пов'язаних з 

суттєвим підвищенням чутливості і вибірковості вимірювальних систем, потрібна 

розробка нових методів вимірювань та достатньої номенклатури вимірювальних кіл 

із датчиками різних фізичних величин, в тому числі принципово нових типів. 

Запропоновані принципи побудови уніфікованого імітансометричного модуля з 

урівноваженим мостовим колом, що працює на змінному струмі, дозволяють 

використовувати датчики неелектричних величин як резистивного, так і ємнісного 

або індуктивного типів. Значний внесок для поліпшення функціональних та 

метрологічних можливостей сенсорних систем дає мініатюризація первинних 

перетворювачів, що зменшує вплив датчиків на об'єкт вимірювання і їх чутливість 

до електромагнітних та інших завад. Використання їх в розробках на основі 

описаних вище уніфікованих базових модулів потребує відповідного узгодження 

використовуваних методів вимірювань, побудови вторинних перетворювачів 

сигналів сенсорів, які входять до складу вимірювального кола, і внутрішнього 

інтерфейсу вимірювального модуля, який поєднує вимірювальне коло з трактом 

обробки його вихідного сигналу та з сигналами керування функціональними 

перетворювачами, що формуються мікропроцесорним контролером.  

Великий інтерес представляє використання диференційного методу, при якому 

датчики з двома ідентичними чутливими елементами (або одним комбінованим, з 

двома однорідними вихідними параметрами) включаються до мостових кіл. Він 

перспективний для вимірювань малих різниць температури, ваги, тиску, зусиль, 

мікропереміщень, рівнів рідин і концентрацій  домішок в них, дозволив досягти 

хороших результатів при створенні біосенсорних систем кількох видів [1 – 8]. 

Нижче розглянемо застосування диференційних методів для вирішення актуальних  

завдань, де потрібна високі чутливість і розрізнювальна здатність вимірювань.  
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6.1. Високочутливі вимірювальні системи з мікроелектронними  

термометрами опору та ємнісними датчиками 

 

6.1.1. Диференційні вимірювальні системи з резистивними сенсорами  

 

Як приклад, розглянемо завдання, де в якості інформативного параметру 

використовується тепловий потік від досліджуваного об'єкта до деякої поверхні зі 

стабільною температурою, яка досить точно контролюється звичайними засобами. 

Таке завдання виникає в технічній діагностиці, енергозбереженні, при біомедичних 

дослідженнях (зокрема при створенні біосенсорів) і, як показали дослідження, може 

успішно вирішуватись застосуванням мостових схем з диференційним сенсором на 

основі мініатюрних термометрів опору [9].  

На рис. 6.1 показана схема вимірювальної установки для проведення 

натурного експерименту з дистанційного вимірювання температури нагрітої 

поверхні за допомогою мікроєлектронних термометрів опору, що встановлені на дні 

термостатованої вимірювальної комірки. Для створення однорідного теплового поля 

комірка вміщує в собі два термоізольованих зовні та один від одного товстостінних 

металевих стакана – внутрішній і зовнішній. При закритому шторкою вхідному 

отворі у внутрішньому стакані встановлюється рівноважний тепловий стан. Після 

відкриття шторки, звнішній тепловий потік від випромінюючої поверхні падає на 

дно внутрішнього стакану і може бути зареєстрований з дуже високою чутливістю й 

розрізнювальною здатністю за допомогою встановленого там диференційного 

термодатчика на основі двох сенсорів – термометрів опору, включених в 

збалансоване компенсаційно-мостове вимірювальне коло з операційними 

підсилювачами ОП 1, 2, що живиться від генератора синусоїдальної напруги Г (рис. 

6.2). Кожен з сенсорів диференційної пари Rt1,2 підключається за 4
х
-затисковою 

схемою з біфілюванням струмових провідників (тут показано спрощено), що  

зменшує на кілька порядків вплив на результати вимірювань опорів з’єднувального 

кабелю та електромагнітні наведення. Детальніше це питання розглянемо нижче.    
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Рисунок 6.1. Схема установки для вимірювання теплового потоку резистивним 

диференційним датчиком та мостовим вимірювальним колом. 

 

 

 

Рисунок 6.2. Схема КМВК з диференційним датчиком температури на основі 

термометрів опору. 
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Конструкція перетворювача теплового потоку реалізує принцип «допоміжної 

стінки» [10, 11, 12]. Термосенсори встановлюються на дні стакану один над другим 

із прошарком, що забезпечує деякий тепловий опір [13, 14]. Найкраще для даних 

цілей підходять сенсори температури з тонкоплівковми термометрами опору, 

основою яких служить тонка керамічна підкладинка [1, 15]. При протіканні 

теплового потоку через сенсори й прошарок, між чутливими елементами виникає 

пропорційна йому різниця температур, внаслідок чого змінюється різниця їх опорів, 

і, відповідно, вихідний сигнал моста. Вимірювальна схема попередньо балансується 

при закритій шторці, що забезпечує мінімальну величину адитивної похибки 

вимірювання.  Оскільки сенсори перебувають дуже близько один від одного, то між 

ними практично відсутні варіації теплового поля через тепловий вплив тестового 

сигналу або нерівномірність теплового поля в термостаті. Експериментально  

показано [16], що таким шляхом неважко отримати роздільну здатність на рівні 10
-4

 

К і вище. Еквівалентна схема теплових процесів в комірці, наведена на рис. 6.3 [13, 

14].  

 

 

Рисунок 6.3. Еквівалентна схема теплових процесів у комірці. 

 

Тепловий потік через датчик визначається виразом:  
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ідентичними  ТТТТ

n3n2n1n RRRR  , то: 
Т

n1

Δ

3R

Т
 . Вихідні опори RS1,2 термосенсорів Rt1,2 

залежать від температурних потенціалів у місцях їх розташування, а різниця RS1 – 

RS2 (при ідентичних сенсорах) визначається величиною спаду температури на 

прошарку:  
3

Δ
Ф- Т

S2S1 n2

Т
RRR  . Вона вимірюється мостовою схемою.  

Враховуючи, що різниця температур приймаючої поверхні і дна стакану дуже 

мала, можна вважати, що тепловий потік визначається температурами об’єкту та 

внутрішнього стакану комірки. Для визначення температури останнього поряд з 

диференційним термодатчиком розташовується додатковий термодатчик, який 

підключається до окремого вимірювального каналу. Температура То об’єкту може 

бути представлена як: То = Т3 + F(ΔТ),  де Т3 – температура поверхні внутрішнього 

стакану, а функція F(ΔТ) представляє собою залежність різниці температур То і Т3 

від вимірюваного падіння температури ΔТ на диференційному термосенсорі. 

Тепловий потік між об’єктом і термосенсором визначається законом Стефана – 

Больцмана [17]:   )( 44

ss TTA  sb ΦΦΦ , де: Фb та Фs – відповідно потоки: 

що падає на сенсор і відбитий ним; А – площа поверхні, що випромінює; ε, εs, σ – 

відповідно коефіцієнти випромінювання поверхні об’єкта та сенсора і постійна 

Больцмана; T та TS – температури об’єкта та сенсора.   

       В експерименті на рис. 6.1 реєструється тепловий потік у вигляді 

електромагнітного випромінювання від віддаленого об’єкта, але за допомогою тих 

же засобів (вимірювальна комірка та вимірювальний модуль) можливе визначення 

потужності (або кількість виділеної енергії)  слабкого теплового джерела, що має 

малі розміри. Це може бути використано, зокрема, для вимірювань теплових ефектів 

хімічних реакцій, наприклад в біосенсорах [13, 14]. В цьому випадку джерело тепла 

(реактор) розташовується в безпосередньому контакті з диференційним 

термодатчиком, а тепловий потік в останньому виникає за рахунок 

теплопровідності. Важливою проблемою при використанні мікроелектронних 

термодатчиків на основі термометрів опору в високочутливих системах для 

визначення малих теплових ефектів є вплив їх саморозігріву під дією тестового 
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сигналу на результати вимірювання [18].  

       Для теоретичної оцінки величини такого впливу в реальних конструкціях 

використовувалась модель датчика (мініатюрного термозонда), представлена на рис. 

6.4. В його конструкції можна виділити зону С, що включає сенсор і навколишню 

силіконову оболонку, а також зону K – частину кабелю довжиною l, що прилягає до 

зони С. Тепло від розігрітого чутливого елемента за рахунок теплопровідності 

передається кабелю, приводячи до послідовного розігріву ділянок Δх1, Δх2 і т.д., а 

також випромінюється з поверхні кабелю в навколишній простір. В усталеному 

режимі в кожній i-й ділянці за визначений проміжок часу виконується баланс 

енергій: iQiQiQiQ c випр   де 
iQ  – кількість тепла, що передається i-й ділянці 

кабелю через його вхідний перетин 
1

к
iS , i

cQ  - кількість тепла, що поглинається 

матеріалом ділянки i і забезпечує її розігрів на величину ΔТi, 
iQ  – кількість тепла, 

що протікає через вихідний перетин 
iSк , 

iQвипр  – кількість тепла, що випромінюється 

з поверхні ділянки i кабелю.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4. Теплові процеси в зонді з тонкоплівковим термометром опору. 

 

Для відрізка кабелю з довжиною l, що прилягає до сенсора, рівняння балансу 
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переданої, поглиненої й випроміненої енергії виглядає в таким чином: 

 

                 





lt

t

lt

dxxbTTdttx
x

T
SdхtxTtxTScRdtI

0

3

к2к1

0

нк

0

2 )(4),()],(),([
2

1

 ,  

        

де с – питома теплоємність тепловідводячого матеріалу, l – довжина кабелю, на якій 

розподіляється виділена енергія, ρ – щільність тепловідводячого матеріалу,  Sк – 

площа перетину кабелю, Тн – температура термозонда в перетині з координатою х у 

момент підключення елемента живлення, Тк – температура в зазначеній частині 

конструкції в момент установлення рівноваги теплового поля, λ – коефіцієнт 

теплопровідності, що залежить від матеріалу, b – периметр перетину кабелю.  

В [19] представлено результати розрахунків температурного поля в термозонді 

на основі мікроелектронного термометра опору з номіналом 1кОм і розмірами 

1,5Х1Х0,3 мм при тестовому струмі 0,1мА (рис. 6.5). За отриманими даними RTD-

елемент розігрівається на 6 мК. Довжина lк кабелю, на якій приріст температури ΔТ 

знижується до 0,6 мК, дорівнює 15 см.   

 

   

   

 Рисунок 6.5 Термозонди з RTD-сенсорами для високочутливих вимірювань 

 

Дані оціночних розрахунків підтверджуються фізичним моделюванням, які 

показали, що саморозігрів таких термосенсоров у реальних конструкціях має 

значення порядку 10
-2

 К [18, 19]. Диференційне включення і близьке розташування 
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термочутливих елементів у датчику теплового потоку дозволяє реалізувати 

розрізнювальну здатність термовимірювального каналу на рівні 10
-4

 К і вище. 

Блок-схема термовимірювального каналу на основі уніфікованого базового 

модуля  з цифровим генератором ЦГ, сенсорами Rt, мостовим вимірювальним колом 

МВК та каналом оброки сигналів нерівноваги КОСН показана на рис. 6 [14]. 

 

 
 

     Рисунок 6.6.  Блок-схема диференційного термовимірювального каналу. 

 

Результати модельних експериментів показують, що досягнуті чутливість і 

стабільність, розрізнювальна здатність  імпедансометричного каналу дозволяють 

використовувати розроблену термовимірювальну систему як високочутливий 

датчик теплового потоку. З використанням диференційного термодатчика діаметром 

10 мм (рис. 8.11б)  розрізнювальна здатність каналу становить приблизно 0,1Вт/м
2
.  

Розглянуті вище принципи побудови диференційних термовимірювальних 

каналів можуть застосовуватись при створенні вимірювачів неоднорідностей 

температурних полів,  теплових потоків, надмалих теплових ефектів, при 

дистанційному визначенні температури. В [20] представлені принципи побудови 

систем з диференційним вимірюванням теплових потоків, які дозволяють додатково 

підвищити їх чутливість та зменшити вплив неінформативних чинників.  Описані 

принципи придатні також для розробок вимірювачів інших фізичних величин з 

використанням диференційних резистивних сенсорів: швидкості потоку рідини або 

газу, в тензометрії, фотометричних приладів з фоторезисторами, тощо.  

Отримані результати були успішно використані при розробці 
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термобіосенсорної системи [13,14]. Була забезпечена реальна чутливість до зміни 

температури в реакторі термобіосенсора на рівні 10
-3

 К. Така чутливість дозволяє 

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

метрологічних досліджень такої системи та її апробації представлено в [21 – 24].    

 

6.1.2 Диференційні вимірювальні системи з ємнісними сенсорами 

 

Вимір і контроль значень векторів сил, ваги, лінійних і кутових зміщень, 

прискорень та ін., або їх деякої взаємозалежної сукупності являють собою групу широко 

поширених задач при керуванні технологічним устаткуванням, контролі технічного 

стану споруджень, машин і механізмів. Багато з них може успішно вирішуватись 

застосуванням диференційних методів вимірювань з використанням  ємнісних 

датчиків, підключених до компенсаційно-мостових вимірювальних кіл [25 – 29]. При 

цьому досягається висока відносна чутливість, надійність і завадостійкість. Нижче 

розглянемо функціональний перетворювач для вимірювання зусиль (ваги) на основі 

диференційного ємнісного сенсора з перемінним зазором між електродами, який 

розрахований на використання з уніфікованим базовим вимірювальним модулем. 

Перетворення сили в переміщення електрода відбувається механічним пружним 

елементом.  

У якості вторинних перетворювачів для диференційних ємнісних сенсорів з 

перемінним зазором або площею можуть використовуватися схеми на операційних 

підсилювачах, що реалізують функцію перетворення виду:  

                            
1

1 2
Г

C
U U

C C



        або:      

1 2

1 2
Г

C C
U U

C C





                    

де U- вихідна напруга перетворювача (в відносних одиницях до напруги генератора 

живлення ГU  ), а C1 і C2 - ємності диференціального датчика. Одна з можливих схем 

такого вузла зображена на рис. 6.7 [30].  

 Ця схема представляє собою міст змінного струму, два плеча якого утворені 

диференційним датчиком Д, який живиться синусоїдальною напругою UГ.  Середі 
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значення протифазних напруг U1 та U2 на його ємностях С1 і С2 і прив’язані до 

нульового потенціалу за допомогою операційних підсилювачів. Два інших плеча 

утворені високостабільними резисторами R1 та R2. Їх точка з’єднання (вихід 

індикаторної діагоналі моста) підключена до операційного підсилювача, що виконує 

функцію перетворювача струм – напруга. 

Подавши ємності датчика через площу пластин S, зазори d, їх зміну Δ і 

діелектричну проникність середовища , одержимо:  

Δ
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При дії на датчик сили F вихідна напруга мостового кола  буде лінійно 

пов'язана з переміщенням середньої пластини. Регулюючи R2 і R1, можна 

врівноважувати міст і отримувати нульове значення Uвих при ненавантаженому 

датчику (Δ= 0). Умови рівноваги моста мають вигляд:  20101020 dRdR   та  

dRR

RR
RUU

2010

2010
3Гвих

Δ





 ; де R10 і R20 - рівноважні значення R1 і R2.             

 

 

Рисунок 6.7.  Диференційний ємнісний датчик у складі КМВК 

 

На практиці, замість резисторів R1 та R2 з провідностями G1 та G2 відповідно, 

зручніше використовувати для зрівноважування мосту нерегульовану Gc та 

регульовану Gv провідності у вигляді інтегрального ЦАП. Якщо провідність 

регулюється кодовим сигналом N, то чисельне значення (ΔNр) додаткового 

зрівноважуючого впливу на Gv після подачі на датчик навантаження виявляється 
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пропорційним цьому навантаженню:  1PN k   .                    

Одержати цифрове значення сили F можна також, перетворивши вихідний 

сигнал вимірювального кола (Uвих) у цифровий код за допомогою аналого - 

цифрового перетворення (АЦП). З умови рівноваги моста випливає:   

3
Г1

ВИХ R
d

UG
U


 ΔΔ . Якщо сигнал Uвих перетворити в цифровий код за 

допомогою логометричного АЦП, у якого опорна напруга пов’язана з UГ через 

коефіцієнт k2, то можна одержати цифрове значення U, а відповідно і діючого 

зусилля, що не залежить від нестабільностей UГ:. k
Uk

U
N

Г2

 Δ
Δ .                                .                                                                       

Таким чином реалізується розглянутий вище метод  комбінованого 

перетворення із зрівноваженням КМВК і логометричним перетворенням його 

вихідного сигналу. Таке рішення розширює діапазон вимірювань, підвищує 

швидкодію, дискретність і точність приладів, спрощує корекцію їх похибок.  

Чисельна відповідність N і Np дозволяє швидко, за один - два цикли 

перетворення АЦП, екстраполяційно зрівноважити мостове коло при будь-яких 

початкових значеннях F, тобто забезпечити вимір варіацій F або вимір відхилення F 

відносно деякої уставки F0. Завдяки даній обставині розглянутий пристрій має дуже 

корисні для практичного застосування властивості. 

По-перше, мостове коло принципово може зрівноважуватися при будь-яких 

співвідношеннях часткових ємностей датчика. Це значно зменшує вимоги до 

точності виготовлення останнього, спрощувати  технологію виробництва. 

По-друге, автоматична установка на нуль вимірювальної системи можлива у 

всьому діапазоні припустимих навантажень на пружний елемент датчика. При 

цьому діапазон зміни величини, що вимірюється, після фіксації її нульового 

значення відповідає всьому діапазону перетворення АЦП. Це дозволяє, наприклад, 

створювати електронні ваги з автоматичним урахуванням ваги тари без зменшення 

діапазону зважування корисного вантажу [31] або вимірювати невеликі варіації 

значних по абсолютній величині сил. Можлива також реалізація двотактного 

алгоритму виміру, при якому після початкової установки нуля і подачі зусилля 
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(ваги), що вимірюється, робиться доурівноваження мостового кола; величина  коду 

доурівноваження, приймається в якості грубого результату виміру, а потім 

підвищується коефіцієнт перетворення АЦП, у результаті чого некомпенсована 

частина вимірювального сигналу і його варіації при невеликих змінах величини, що 

вимірюється, визначаються з підвищеною розрізнювальною здатністю. Важливо, що 

співвідношення масштабів перетворення в першому і другому тактах може 

змінюватися в широких межах.  

         Схожий за принципом дії вимірювальний канал було застосовано для 

визначення незначної  різниці діелектричної проникності матеріалів в біосенсорній 

системі, що базується на явище адсобції  [5, 32 – 34]. В цьому випадку конструкція 

сенсора повинна забезпечувати стабільність геометричних параметрів 

диференційного конденсатора і ідентичність його часткових ємностей С1 та С2, що 

створюють диференційну пару перетворювачів. Досліджувані зразки розміщуються 

в міжелектродних зазорах перетворювачів.  Розглянемо таку задачу. 

Подавши часткові ємності датчика через площу пластин S, зазор d і 

діелектричну проникність середовища , одержимо: 
d

S
C

d

S
C

)(
2;1

 
 , 

де: Δ - р - зміна діелектричної проникності в ємності С2; (вважаємо, що S обох 

частин датчика однакові).  

Напруги U1 та U2 будуть мати вигляд: 1 2;
2 2

U U U Uг г
  

   


 

 
. Через те, що 

фази U1 і U2 протилежні, вираз для Uвих має вид: 3
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(U  , або, після 

підстановки виразів для U1 і U2 : 
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.                 

Регулюючи в незначних межах R2 чи R1, можна точно урівноважувати міст і 

одержувати нульове значення Uвых при "незавантаженому" датчику (Δ = 0), якщо є 

початкова нерівновага через розбіжність R1 та R2, неточність дотримання розмірів S 

пластин чи міжелектродних зазорів обох частин датчика.  

При появі Δ в одній з частин датчика вихідна напруга мостового кола буде 

майже лінійно зв'язана з Δ (тому, що Δ на кілька порядків менша за ): 
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21

3

2 


 .                                   (6.1) 

 

Викладені принципи побудови диференційних вимірювальних каналів з 

ємнісними сенсорами дозволяють будувати на основі уніфікованих базових 

вимірювальних модулів також системи для визначення лінійних та кутових 

переміщень, рівня рідин, абсолютного значення чи змін діелектричної проникності і 

тангенсу фазових кутів різноманітних речовин: при контролі ізоляційних матеріалів 

в електротехніці, якості продукції (наприклад, вологості або наявності домішок) 

паливних матеріалів, деревини, тканин, паперу і т. п. в різних галузях 

промисловості, для створення новітніх технологій, зокрема біосенсорів, що 

грунтуються на явищах абсорбції. За даними метрологічних досліджень створених 

на цій основі приладів (розд. 8, Додаток В) їх основна похибка не перевищує 0,1%.     

 

6.1.3. Дистанційне вимірювання надмалих різниць температури за 

допомогою диференціальних резисторних термодатчиків 

 

Складним і недостатньо вивченим питанням, що виникає при вимірюваннях 

малих різниць температури чи інших величин за допомогою компенсаційно-

мостових кіл з резистивними сенсорами є забезпечення завадостійкості. Це 

особливо актуально з урахуванням низького рівня корисного сигналу і, як правило,  

дистанційного підключення сенсорів до КМВК досить довгими провідниками. Крім 

того, мало досліджено вплив технологічного розбігу параметрів елементів КМВК, 

вплив зовнішньої (фонової) температури. Цим питанням присвячена робота [35]. 

Аналіз властивостей таких кіл, спрямований на мінімізацію впливу завад у 

вигляді полів і паразитних імпедансів, а також аналіз основних похибок, які 

супроводжують подібні вимірювання, є важливими для їх практичного 

використання. Проведемо такий аналіз для розглянутого вище диференційного 

термовимірювального каналу (рис. 6.2), в якому застосовані мініатюрні 

тонкоплівкові RTD-сенсори серії HEL-700 фірми HONEYWELL.  
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Результати вимірювань у вигляді різниці опорів двох терморезисторів можуть 

становити десятимільйонні частки від їх повного опору. При цьому потужність 

тестового сигналу на датчику не повинна перевищувати сотих часток мілівата (за 

умовами роботи). Простий розрахунок показує, що при опорах термосенсорів 

порядку одиниць кОм (реально досяжне значення) поріг чутливості схеми повинен 

бути на рівні десятків нВ. Це, до речі, серед іншого визначає жорсткі вимоги до 

вибору операційних підсилювачів за шумовими характеристикам. 

На рис. 6.8 і 6.9 представлений КМВК для вимірювання надмалих різниць 

температури диференційним датчиком з двох резистивних термосенсорів. На 

рисунку 6.8 умовно показано розташування з'єднувальних проводів, що мають 

опори r, за допомогою яких термосенсори підключаються до КМВК. Для мінімізації 

впливу наведень від електричних і магнітних полів застосований відомий принцип 

попарного біфілювання провідників з прямим і зворотним струмом (на рисунку 6.8 

провідники, що біфільовані, позначені символом "∞"). На рисунку 6.9 зображені ті ж 

елементи КМВК в традиційному для принципових схем зображенні і позначені 

паразитні опори з'єднувальних проводів. Мостове вимірювальне коло містить два 

однакових термоперетворювача опору RТ1 і RТ2, які утворюють диференційний 

термодатчик, два ідентичних високостабільних резистори 0R  і 0R  , операційний 

підсилювач ОУ і диференційний підсилювач ДУ з високоомним входом. 

Термодатчик з'єднується з іншими елементами схеми за допомогою 

восьмипровідного кабелю. Опір кожного з його провідників дорівнює "r". Живлення 

мостового кола здійснюється напругою UГ від генератора вимірювального сигналу 

Г, частота якого вибирається відносно невисокою (зазвичай в звуковому діапазоні), 

але не кратною частоті енергомережі і її гармонік. Мостове коло складається з двох 

гілок, включених між виходом генератора і точкою нульового потенціалу (землею). 

Перша з них включає резистор 0R , термоперетворювач RТ1 і вихідне коло 

операційного підсилювача. Друга гілка включає резистор 0R   і термоперетворювач 

RТ2. Входи підсилювача підключені знеструмленими провідниками до діагоналі "ab" 

моста, що дозволяє завдяки глибокому негативному зворотному зв'язку 
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підтримувати на цій діагоналі практично нульову різницю потенціалів. За умови 0R  

= 0R  , RТ1 = RТ2 напруга на виході підсилювача дорівнює нулю. В процесі роботи 

вона змінюється пропорційно різниці RТ1 і RТ2. Сигнал з виходу мостового кола 

знімається за допомогою ДУ, що має високоомні входи, через знеструмлені опори 

кабелю "r". Особливістю даної схеми є чотирьохзатискове підключення кожного 

чутливого елемента диференціального датчика, що дозволяє звести до мінімуму 

вплив опорів провідників з'єднувального кабелю. 

 

  

 

Рисунок 6.8 КМВК з   

диференційним термодатчиком 

Рисунок 6.9 Еквівалентна схема КМВК 

з диференційним термодатчиком 

 

Проаналізуємо залежність вихідного сигналу мостового перетворювача від 

параметрів його елементів за допомогою схеми на рисунку 6.9. Ліва частина цієї 

схеми (до входів ДУ) може розглядатися як звичайний диференційний підсилювач з 

ідентичними резисторами R1…R4 [36], на обидва входи якого подана одна і та ж 

напруга UГ. При цьому вихідна напруга операційного підсилювача дорівнює: 

 

4 2
вих

3 4 1 1

1 r
ОУ Г

R R R
U U

R R R R

  
    

   
.                  (6.2) 

 

Підставляємо замість 41 RR   відповідні їм величини зі схеми на рис. 6.9: 
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rRR  01 ; 12 TRR  ; rRR  03 ; rRR T  24 . 

Впливом опорів провідників "r" на входах підсилювача і ДУ можна знехтувати 

в силу того, що вони знаходяться в практично знеструмлених гілках. Впливом опору 

"r" у вихідному колі підсилювача, як і його внутрішнього вихідного опору також 

нехтуємо, оскільки при коефіцієнті посилення сучасних операційних підсилювачів 

порядку декількох десятків тисяч напруга в точці "с" мало відрізняється від вихідної 

напруги підсилювача ( 1TRr  ), і це зменшення може розглядатися як незначне 

зниження коефіцієнту посилення. Вважаємо також, що всі вісім підвідних проводів 

терморезисторів однакові, і їх опори "r" дорівнюють один одному. 

З зазначеними припущеннями маємо в точці "с" відносно землі: 

 

   
    

  rRRrR

rRRrRrR
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 .             (6.3) 

 

Номінальні опори резисторів рівні R0, однак за рахунок технологічного розкиду 

вони можуть відрізнятися (зазвичай не більше, ніж на 0,1%); вважаємо, що 00 RR  , 

RRR  00 , де ΔR – відхилення за рахунок технологічного розкиду. Тоді з (6.3), 

виключивши величини 2-го порядку малості, отримаємо: 
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,             (6.4) 

де 
0

0 R
R

R
  - відносна нерівність величин 0R  и 0R  . 

Напруга в точці "d" відносно землі за рахунок протікання струму нижньої гілки 

схеми через опір "r": 



R

rUU Гd , де через R  позначена сума опорів, представлена 

в знаменнику виразу (6.4). 

Напруга cdU , що подається на вхід ДУ, є різницею dc UU  , вона ж вихU  (для 

спрощення вважаємо коефіцієнт передачі ДУ рівним одиниці): 
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.              (6.5) 

При фоновій температурі в ідеальному випадку TнTT RRR  12 , в реальному – за 

рахунок різниці параметрів терморезисторів  
TRTT RR  112 , де 

TR  - відносна 

нерівність опорів терморезисторів при фонової температурі (зазвичай %1,0
TR ). 

Оскільки завданням є вимір не абсолютною температури, а лише невеликої різниці 

температур, можемо прийняти, що TнT RR 1  (номінальне значення опору при фонової 

температурі). Тоді з (6.5) слідує: 
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вих.фон
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.             (6.6) 

 

Останнім виразом визначається адитивний зcув характеристики перетворення 

даного кола (зміщення нуля) за рахунок технологічних відхилень від номіналу 

параметрів використовуваних елементів. Очевидно, що значення 
TR  і 

0R  не 

корельовані між собою, у виразі (6.6) їх модулі можуть складатися або відніматися. 

В окремому випадку цей вираз обертається в нуль, в інших випадках корекція нуля 

може виконуватися за допомогою додаткових резисторів або за допомогою 

додаткового ЦАП, що не показаний на схемі. При цьому в процесі корекції обидва 

терморезистори повинні мати строго однакову температуру. 

Представимо R  у вигляді двох доданків – суми нR  номінальних (паспортних) 

значень R0, RТ2 і суми R  значень параметрів, що спотворюють R , r, тобто: 

 

     


  Rнн RRRR 1 ,              (6.7) 

 

де 
н

R R
R







 . Оскільки 

R є малою величиною (частки відсотка), з (6.5) і (6.6) 

з урахуванням (6.7) можна знайти загальний вираз для вихідної напруги кола в 
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наступному вигляді: 
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 ,   де ТхR  – 

зміна опору RТ1 за рахунок вимірюваної різниці температур двох терморезисторів 

TнTТх RRR  1 . З огляду на те, що перший доданок в квадратних дужках 

(розглянута вище адитивна похибка) після процедури компенсації обертається в 

нуль, отримуємо після нескладних перетворень і відкидання членів 2-го порядку 

малості: 
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. Абсолютний приріст температури ΔТх 

терморезистора викликає пропорційну (в першому наближенні) відносну зміну його 

опору, тобто: x

Tн

Тх T
R

R



 , де α – температурний коефіцієнт опору (ТКС) 

терморезистора. Остаточно отримуємо: 
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       .           (6.8) 

 

Тут 
н

Тн

R
R



 – крутизна характеристики перетворення вимірювального кола. 

Відмінність виразу в дужках від одиниці визначає мультипликативну похибку 

вимірювання, що є постійною для конкретного екземпляру пристрою. 

Застосувавши цифрову корекцію з використанням виразу (6.8) за допомогою 

мікроконтролера, можна врахувати вплив мультиплікативної складової  нR 
0

, 

для чого при виготовленні приладу необхідно внести в енергонезалежну пам'ять 

контролера точні значення відповідних параметрів елементів вимірювального кола. 

 

 6.2. Підвищення стабільності компенсаційно-мостових кіл для 

імітансних сенсорів застосуванням цифроаналогових перетворювачів  

 

 При використанні іммітансних сенсорів нульове значення вимірюваного 

параметра відповідає, як правило, деякому (номінальному) значенню імітансу (Zo, 
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Yo) датчика або одного з його параметрів (Rо, Gо, Cо, Lо). При змінах вимірюваного 

параметра в межах його динамічного діапазону, імітанс датчика змінюється від Zmin 

до Zmax. Як правило, ця зміна істотно менше, ніж Zо, а при високочутливих вимірах 

може не перевищувати сотих часток відсотка. В умовах, коли корисну інформацію 

несе тільки одна складова імітансу датчика, точне вимірювання можливо лише за 

допомогою зрівноважених мостових кіл. У загальному випадку при цьому потрібно 

урівноваження моста по кожній з квадратурних складових імітансу. Однак в 

більшості завдань достатньо зрівноважити міст по одній зі складових, оскільки 

придушення впливу другої (неінформативної) складової може здійснюватися за 

допомогою синхронного детектора. Слід зазначити, що в високочутливих каналах 

необхідно мати високу дискретність зрівноваження і стабільність вимірювального 

кола, що може бути досягнуто застосуванням диференційних або 

напівдиференційних схем з високодискретним елементом урівноваження. Для 

використання таких мостових кіл з уніфікованими базовими модулями дуже 

важливо забезпечити їх простоту, мале енергоспоживання і гнучкість 

функціональних можливостей. На рис. 6.10 представлено кілька прикладів реалізації 

зрівноважених схем для типових задач на основі викладених в [37] підходів. 

На рис. 6.10 а зображений 4-х плечій міст Уітстона, призначений для 

вимірювань параметрів, що мають розмірність провідності (Y, C, G): 

кондуктометричні вимірювання, вимірювання переміщення ємнісним датчиком зі 

змінною площею, і ін. При напівдиференційній схемі вимірювань Yx є датчиком, а 

Yо – зразковою мірою. При диференційній схемі вимірювань Yx і Yо є двома плечами 

диференційного датчика. Нижні плечі моста утворені двома інтегральними 

цифроаналоговими перетворювачами (ЦАП) з матрицею типу R-2R. Представлене 

включення ЦАП з використанням сучасних мікросхем дозволяє урівноважити міст 

при будь-яких співвідношеннях активних складових імпедансів датчика і міри Rх/Rо 

в межах від 0,5 до 2 з дискретністю 12 двійкових розрядів у смузі частот до 

декількох десятків кілогерц. При цьому дана схема забезпечує дуже малу 

температурну залежність співвідношення опорів регульованих плечей моста при 
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значеннях цих співвідношень як більше, так і менше 1.  Ця залежність тим менше,  

   а        б 

                    

        в      

                                     г 

 

Рисунок 6.10 Високостабільні мостові схеми з цифровим балансуванням для 

вимірювань неелектричних фізичних величин ємнісними і резистивними датчиками. 
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чим менше відмінності номінальних значень Yо і Yх та температурних коефіцієнтів 

резисторів ЦАП1 і ЦАП2. Перемикач П забезпечує урівноваження моста при Rx/Rо 

більше або менше 1. 

На рис. 6.10 б представлена схема КМВК для роботи з низькоомними 

резистивними датчиками (наприклад, термометри опору) при високочутливих 

вимірах температури, вологості повітря, теплових потоків і ін. В цьому випадку для 

урівноваження може використовуватися один ЦАП, у якого середній стан 

регульованого елемента (Nyp = 100....0 в дв. коді) відповідає рівності Zх і Zо. 

Регулювання Rb дозволяє вибрати оптимальний діапазон зрівноваження з 

урахуванням можливого розкиду номінальних значень Zо, Zх. Операційний 

підсилювач ОП1, що працює тут з досить великим рівнем синфазного сигналу на 

входах, повинен мати відповідні характеристики для цієї мети. У даній схемі датчик 

S може бути віддалений на значну відстань від приладу за допомогою 

чотирьохпровідного підключення (для диференційного датчика – 

восьмипровідного). При цьому екрани проводів повинні перебувати під 

відповідними захисними потенціалами U3ВК, а струмові провідники Iх1, Iх2 і Iо1, Iо2 

датчиків повинні бути ретельно біфільовані.  

На рис. 6.10 в представлена схема КМВК на двох операційних підсилювачах з 

функцією перетворення (при R01 = R02 = R03 = R04): ,
0

0

X

X
S

YY

YY
UU




   де UГ – тестовий 

сигнал генератора. Схема може використовуватися з ємнісними диференційними 

датчиками мікропереміщень (зі змінним зазором), зусиль і ваги (в комбінації з 

пружним елементом). Вона також може застосовуватися в напівдіференційному 

режимі з двоелектродними кондуктометричними датчиками, термометрами опору і 

термісторами.  

Регульовані плечі моста (регульовані провідності G1 і G2 цифроаналогових 

перетворювачів ЦАП1 і ЦАП2) забезпечують його балансування в початковому стані 

датчика при довільних співвідношеннях Yо та  Yх (при Yо = Yх коди зрівноваження 
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Nyp для ЦАП1 і ЦАП2 однакові). При наявності впливу на датчик сигнал Uа 

збільшується за амплітудою, а сигнал Ub зменшується на ту ж величину (або 

навпаки). Подвоєна зміна сигналу перетворюється в струм IВИХ і далі в вихідну 

напругу US мостового кола за допомогою ОП2 і R3.  

Схема на рис. 6.10 г дозволяє використовувати ємнісні датчики з одним 

заземленим електродом. Це можуть бути датчики рівня рідини, товщини виробів, 

зазорів до рухомих елементів обладнання. Дана схема здатна вимірювати не тільки 

ємність, а й активну електропровідність по паралельній схемі заміщення. 

Вихідним сигналом є різниця напруг між точками a і b, яка пропорційна 

відношенню Yх/Yо (Gх/Gо). Характер Yо визначається характером об'єкта 

вимірювання. Якщо використовується ємність (Со), необхідно замкнути коло 

зворотного зв'язку ОП2 по постійному струму фільтруючим ланцюгом Rф1,2 і Cф. 

Для можливості виконання вимірювань напівдиференційним методом або 

компенсації початкової ємності датчика Сх дана компенсаційно-мостова схема 

містить точний інвертор напруги (ОП1, Rо1, Rо2) і два елемента регулювання на 

ЦАП1 і ЦАП2, аналогічних описаним вище. Вихідний струм моста перетворюється в 

напругу (US) операційним пристроєм на ОП3. 

 

6.3 Висновки до розділу 

  

1. Розроблені уніфіковані базові імітансометричні засоби та компенсаційно-

мостові вимірювальні кола змінного струму разом з диференційними датчиками на 

основі ємнісних і резистивних сенсорів дозволяють легко створювати високочутливі 

вимірювальні канали багатьох фізичних величин, що забезпечують  інваріантність 

отриманих результатів до впливу різного роду неінформативних чинників.  

2. На основі мініатюрних тонкоплівкових термометрів опору, розроблених 

КМВК і базового імітансометричного модуля створені прості і високочутливі 

уніфіковані канали вимірювань різниці температур. Зокрема,вони перспективні для 

дистанційного визначення температури  і різниць температур об’єктів, вимірювань 
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слабких теплових потоків, для реалізації багатьох інших методів визначення 

фізичних величин. Створені аналітичні і фізичні моделі, на яких досліджено    вплив 

саморозігріву термосенсорів і нагріву сигнальних кабелів на похибки вимірювань, 

розроблені рішення, що зводять їх до прийнятного мінімума. Розроблено методи і 

засоби визначення енергії малопотужних теплових ефектів в малих об’ємах  для 

використання в біосенсориці. Отримана чутливість каналу 10
-4

 К і вище, а 

чутливість по тепловій енергії – 1 мДж і менше в 0,1 г речовини.  

3. Обгрунтовано схему КМВК з диференційним ємнісним датчиком, що добре 

узгоджується з уніфікованим базовим модулем і дозволяє точно визначати лінійні і 

кутові переміщення, діелектричну проникність матеріалів, зусилля і вагу та багато 

інших параметрів, що важливі для діагностики і моніторингу стану природних та 

технічних об’єктів, контролю технологічних процесів та якості продукції. 

Вимірювальні прилади на цій основі високочутливі і стабільні, прості в реалізації, 

серійнопридатні і недорогі. Тривалі метрологічні дослідження показали, що вони 

надійно забезпечують основну похибку вимірювань не гірше 0,1%.  

4. Дослідження функції перетворення КМВК з дистанційним 8-ми провідним 

підключенням диференційного термосенсору показує, що в такій схемі опори 

провідників кабелю не вносять в результат вимірювання адитивних похибок. 

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

рахунок впливу цих та інших опорів на струми в гілках моста, має постійну 

величину і може бути суттєво зменшена відомими методами корекції похибок. При 

значній зміні фонової температури крутизна характеристики перетворення може 

помітно змінюватися. Тому в реальних пристроях може бути необхідним 

урахування  відхилення фонової температури від номінальної (при якій визначено і 

зафіксовано в пам'яті номінальне значення опору термомосенсора), наприклад, за 

допомогою додаткового термометра опору. 

5. Розроблені структури 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, які 
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забезпечують високу термостабільність і точність калібрувння цифровими засобами.   
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РОЗДІЛ 7 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ КАНАЛІВ 

КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРНИХ  СИСТЕМ НА  ОСНОВІ 

КОМПЕНСАЦІЙНО-МОСТОВИХ СХЕМ 

 

Серед вимірювальних систем з імітансними сенсорами особливе місце 

займають кондуктометричні, що пов’язано, з одного боку, з важливістю, 

перспективністю, а інколи і безальтернативністю такого виду вимірювань, а з 

другого боку – з наявністю особливостей при практичному застосуванні, які 

потребують глибокого вивчення фізичних процесів в сенсорі і вимірювальному колі, 

їх впливу на метрологічні характеристики приладів, та відповідного урахування при 

розробках засобів вимірювань. В найбільшій мірі це стосується диференційних 

кондуктометричних систем з двохелектродними сенсорами, які є інструментальною 

базою дуже перспективного класу біосенсоних систем і розвитку яких була 

присвячена значна частина досліджень.         

 

7.1 Початковий стан питання 

 

Використання методів кондуктометрії для визначення змін концентрації 

розчинів електролітів в біосенсориці відомо давно [1 – 4] і є дуже перспективним 

напрямком в завдяки високій чутливості, відносній простоті і технологічності 

необхідної апаратури, – як електронних вимірювальних каналів, так і самих 

біосенсорів. Довгий час кондуктометричні біосенсорні системи не отримували 

розвитку через низьку вибірковість по відношенню до дії численних факторів, що 

змінюють фонову провідність розчину (температура, pH, зміна фонової 

концентрації). Значний прогрес в їх розвитку внесли дослідження, виконані в 

Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) НАН України [5 – 8]. Для 

зниження впливу неінформативних факторів застосований метод диференціальної 

кондуктометрії з використанням електродних пар, виготовлених по тонкоплівкової 



266 

технології [9 – 11]. 

Представлені дослідження з даної тематики були започатковані в 2004 – 

2006рр. в рамках комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України 

"Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій" (тема «Біосенсор») 

розробкою портативного приладу для визначення локальних змін 

електропровідності розчинів електролітів за допомогою пари кондуктометричних 

перетворювачів, включених за диференціальною схемою [12, 13]. Основою цього 

приладу був уніфікований вимірювальний модуль з вторинним перетворювачем, 

який застосовувався раніше з диференціальними ємнісними датчиками [14]. Метою 

даної розробки було створення портативних, недорогих і метрологічно надійних 

біосенсорних систем, придатних до серійного виробництва і простих в експлуатації.  

На той час кондуктометричні біосенсорні системи будувалися на основі 

комплексу дорогих, стаціонарних приладів (селективний нановольтметр, генератор 

синусоїдальних сигналів з додатковими виходами синфазних і квадратурних 

опорних напруг, електромеханічний графобудівник або підключений до комп'ютера 

АЦП). Вимірювальний блок являв собою 4
х
-плечій міст, до якого включено 

біосенсорний датчик з двома двоелектродними кондуктометричними 

перетворювачами Z1 і Z2 у вигляді пари планарних електродів з зустрічно-

гребінчатою топологією (рис. 7.1) [8, 13]. 

Схема установки, яка була створена в ІМБіГ НАН України і використовується 

для досліджень, представлена на рис. 7.2. Міст живиться від генератора Г. Сигнал з 

вихідної діагоналі моста знімається диференціальним підсилювачем і з нього, 

селективним вольтметром СВ виділяється складова, синфазна з напругою 

генератора живлення моста (10мВ, 100кГц). Отримана напруга відображається 

графічно пристроєм УО на паперовому носії.  

Для виконання вимірювань на поверхні однієї з пар електродів (робочої) 

наноситься активна мембрана, в якій при контакті з досліджуваним аналітом 

генеруються вільні носії заряду, а на другу пару електродів (референсну) наноситься 

пасивна мембрана, що за своєю структурою близька до активної для збереження 

ідентичності взаємодії обох кондуктометричних перетворювачів з буферним 
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розчином, в який занурюється описаний біосенсор. Перед вимірюванням мостове 

коло врівноважене. При внесенні в буферний розчин розчину аналіту в мембрані 

активного перетворювача відбувається біохімічна реакція, в результаті якої 

змінюється електропровідність в цій області. Вихідна напруга моста при цьому 

отримує деякий приріст (відгук на проведений вплив), пропорційний кількості 

внесеного аналіту. Цей приріст реєструють в графічній формі за допомогою УО. 

Приклад біохімічних реакцій в мембрані наведено на рис. 6.3 [15].  

 

 

 

Рисунок 7.1. Біосенсорний датчик                    Рисунок 7.2. Схема біосенсорної системи 

 

 

 

Рисунок 7.3. Реакції в біосенсорній системі для визначення вмісту сахаридів 
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метрологічні особливості диференціальних вимірювань за допомогою 

двоелектродних кондуктометричних перетворювачів, а також інформативні та 

неінформативні параметри імітанса останніх в використовуваній області частот, їх 

зміни при зберіганні і в процесі експлуатації. В розроблених раніше 

кондуктометричних біосенсорних системах не забезпечувалась відтворюваність 

результатів вимірювань: не було достатньої  і стабільної чутливості, нормованої 

функції перетворення, не вдавалось придушити вплив неінформативних факторів. 

Тому деякі фахівці не вважали кондуктометрію перспективним шляхом для 

створення метрологічно надійних приладів при всіх її перевагах. 

Розробки і дослідження, виконані на початковому етапі даної роботи, 

дозволили виявити і конкретизувати існуючі проблеми кондуктометричних 

біосенсорів, намітити шляхи їх подолання та сформулювати завдання, які повинні 

бути вирішені для цього. Основними з виявлених проблем є наступні:  

- недостатня чутливість диференційної кондуктометричної схеми до   змін 

електропровідності буферного розчину і її сильна залежність від частоти 

вимірювального сигналу; 

- зміна характеристики перетворення при експлуатації і заміні сенсорів; 

- зміщення базової лінії (графік отримуваних даних) при внесенні аналіту з 

нульовою концентрацією досліджуваної речовини, а також її дрейф. 

Для подолання цих проблем необхідно вирішити такі завдання: 

- встановити фізичну природу частотної  залежності чутливості моста та її 

зв'язок з електричними параметрами кондуктометричних перетворювачів; 

- розробити методи підвищення та стабілізації чутливості, відповідні 

структури та схемотехніку вимірювальних кіл, реалізувати їх і експериментально 

дослідити метрологічні характеристики; 

- дослідити електричні параметри планарних тонкоплівкових 

кондуктометричних перетворювачів, виготовлених з різних матеріалів, що мають 

різні геометричні параметри гребінчастих електродів, оцінити їх стабільність та 

ідентичність для однієї диференціальної пари в умовах зберігання та експлуатації, 

можливості реставрації початкових значень цих параметрів при деградації сенсорів; 
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- теоретично і експериментально дослідити характеристики перетворення 

диференціального вимірювального каналу в діапазоні можливих варіацій параметрів 

перетворювачів датчика, забезпечити інваріантність функції перетворення до його 

неінформативних параметрів і її лінійність; 

- розробити методи діагностики придатності сенсорів в процесі вимірювань і 

пристрої для їх реалізації; 

- дослідити відмінності схеми заміщення кондуктометричного перетворювача, 

за якою проводять вимірювання, від реальної у використаному діапазоні частот, 

оцінити пов'язані з цим зміни функції перетворення, оптимізувати вибір конструкції 

перетворювача, робочої частоти, структури вимірювального кола і методу 

вимірювань з метою отримання необхідних метрологічних характеристик приладів 

при їх прийнятною складності; 

- розробити методи і засоби їх реалізації для нормування (калібрування) 

функції перетворення диференційного кондуктометричного каналу в одиницях 

електропровідності сенсора (або питомої електропровідності розчину) для 

порівнянності результатів вимірювань з різними сенсорами; 

- теоретично і експериментально дослідити вплив синфазної завади у вигляді 

зміни фонової електропровідності буферного розчину на результати вимірювань в 

диференціальній кондуктометричній системі, розробити методи вимірювань і 

технічні рішення вимірювального каналу для зменшення пов'язаних з цим похибок 

приладів; 

- розробити структури і алгоритми роботи, схемотехнічні рішення і 

конструкцію одно- та багатоканальних (мультисенсорних) диференційних 

кондуктометричних систем з автоматичною діагностикою критично важливих 

параметрів використовуваних сенсорів і автоматичною адаптацією до них 

вимірювального каналу, які забезпечують необхідні експлуатаційні якості і 

метрологічну надійність, серійнопридатність і конкурентоспроможні техніко-

економічні показники, орієнтовані на конкретні практичні потреби. 

Вирішення цього комплексу завдань (повне або часткове), яке було досягнуто 

в останні роки в процесі виконання досліджень і розробок в рамках науково-
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технічних програм НАН України, дозволило розробити і налагодити малосерійне 

виробництво експериментальних зразків недорогих, чутливих і метрологічно 

надійних диференційних кондуктометрів для біосенсорних систем, що не мають 

вітчизняних і зарубіжних аналогів, серійнопридатні і простоті в експлуатації. Далі 

викладаються основні результати досліджень і розробок, проведених в цій галузі. 

 

7.2 Стабілізація чутливості кондуктометричних каналів з 

диференційними двохелектродними сенсорами  

 

Найбільш серйозною проблемою, що обмежує практичне застосування 

розроблених раніше кондуктометричних біосенсорних систем, є значна зміна 

чутливості при заміні сенсорів і в процесі їх експлуатації. У загальних рисах 

причина цього явища була відома – складність схеми заміщення двоелектродного 

кондуктометричного перетворювача [5] і нестабільність її елементів, пов'язаних з 

процесами в приелектродній області. Для стабілізації чутливості в створених раніше 

стаціонарних біосенсорних системах [5] підвищували робочу частоту (до 100 кГц) 

для кращого шунтування нестабільних елементів ємністю подвійного шару. 

Використання такої високої частоти в недорогих портативних приладах не дає 

бажаного ефекту через ускладнення схеми і зниження її стійкості, підвищення 

вартості компонентів, зростання впливу інших неінформативних чинників.  

Експерименти з використанням різних сенсорів при робочих частотах 10 – 30 

кГц показали, що чутливість вимірювального каналу змінюється в дуже широких 

межах, аж до 0. В роботі [13] було аналітично досліджено частотні залежності 

коефіцієнта перетворення 4
х
- плечого моста в якості вторинного перетворювача і 

показано, що при рівності активної і реактивної складових вихідного імпеданса 

сенсорів чутливість стає рівною 0. В роботі [16] за допомогою векторної моделі 

досліджені фізичні причини таких змін чутливості. Розглянемо їх за допомогою 

векторних діаграм для мостового кола, що представлені на рис.7.4.  
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                                                                                        а 

 

                                                                                                                  б 

  

                                                                                                                     в 

Рисунок 7.4 Компенсаційно-мостове коло з диференційним 

кондуктометричним датчиком та векторні діаграми напруг і струмів в ньому 
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На рис. 7.4 а зображено найпростіше компенсаційно-мостове коло, в гілках 

якого ввімкнені відповідно активний S1 і пасивний S2 елементи кондуктометричного 

диференційного перетворювача, які представлені спрощеною, послідовною RC-

схемою. До елементів S1 і S2 прикладені протилежні по фазі напруги генератора Г    

(UГ і -UГ). Під їх впливом в ланках кола протікають струми IS1 і IS2, які взаємно 

віднімаються у вхідному колі перетворювача струм-напруга (ПCН). Різницевий 

струм  IS перетворюється у вихідний сигнал моста Uвих (відгук). Цей сигнал може 

бути представлений дрібно-раціональною функцією від R і С параметрів 

перетворювачів, робочої частоти, фазових поворотів в тракті підсилення [13]. 

Похідна цієї функції d( IS)/dGS1 по активної провідності робочого перетворювача 

визначає чутливість схеми до інформативного параметру об'єкта вимірювання. На 

практиці, щоб виключити вплив на результати вимірювань нерівноваги моста по 

ємнісній складовій імпедансу перетворювачів, за інформативний сигнал приймають 

зазвичай синфазну з UГ складову Uвих, яку виділяють синхронним детектором.   

Явище змінної чутливості пояснюється за допомогою діаграм струмів і напруг 

в схемі, що наведені на рис. 7.4 б, в для типових значень параметрів сенсорів: RS = 2 

кОм, СS = 10 нФ на частотах f1 = 10 кГц (рис. 7.4 б) і f2 = 30 кГц (рис. 7.4 в).  

На діаграмах трикутниками векторів Rs
U , Cs

U , S
Z  і 

Rs


U , 

Cs


U , S


Z зображено 

напруги на елементах послідовної схеми заміщення імпедансу S
Z ( S


Z ) робочого 

перетворювача до і після зміни електропровідності розчину на його електродах. 

Напруга ГU , прикладена до імпедансу SZ (вектор якого збігається з віссю Re) 

залишається при цьому незмінною, тому вектор струму в перетворювачі SI  

змінюється на 
S


I , що відрізняється як по модулю, так і по фазі. При цьому на 

виході моста з'являється приріст струму 
S


I  пропорційно зміні електропровідності. 

У той же час з діаграм видно, що фазовий кут SI істотно перевищує фазовий кут SZ

, що і пояснює сильну залежність інформативного параметра Re( )SI  від RC - 

параметрів перетворювачів і робочої частоти. Кількісно оцінити зміни чутливості 



273 

можна з виразу [16]:           
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 .                          (7.1) 

Для змін RS на 10% зміна 

SI становить 7% і мало залежить від частоти. Однак 

значення  SIRe  сильно залежать від фазового кута перетворювачів: якщо на 

діаграмі «б» (частота ω1) воно становить всього близько 30% від модуля SI , то на 

діаграмі «в» (частота ω2) приріст буде більше, близько 70%. 

З приведеного аналізу виходить, що за рахунок збільшення робочої частоти 

або збільшення ємності SC  еквівалентної схеми перетворювача можна у декілька 

разів підвищити чутливість моста. Проте ці заходи обмежені технологічно і, крім 

того, можуть привести до появи інших небажаних явищ. Також потрібно урахувати, 

що дана схема вимірювання відноситься до так званих аномальних, чутливість яких 

залежить від величини вимірюваного параметра [17]. Обумовлено це тим, що з 

одного боку, двохелементна еквівалентна схема кондуктометричного перетворювача 

в оптимальному діапазоні частот є послідовною, тобто характеризується сумою 

активного і реактивного опорів, а з іншого боку, інформативний параметр 

(концентрація розчину) пропорційний провідності, тобто пов'язаний з опором 

обернено-пропорційною залежністю. Особливість методу вимірювання, що вирішує 

зазначені протиріччя, полягає в повороті фази тестових напруг на сенсорах так, щоб 

струм в них став синфазним з напругою генератора, тобто в компенсації напруги на 

ємності сенсора [16, 18]. Структура вимірювального кола, що його реалізує, 

представлена на рис. 7.5. Схема містить джерело ГU напруги,  квадратурний 

фазообертач ФВ, суматор ∑, масштабуючий перетворювач з регульованими 

коефіцієнтами передачі ( 1K  и 2K ), інвертор ІНВ, диференційний датчик з 

параметрами 1 SR  і 1 SC , та 2 SR  і 2 SC , перетворювач струм-напруга ПСН.  
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Рисунок 7.5. Структура вимірювального кола з компенсацією напруги на 

ємності. 

На суматор подають дві напруги: напругу генератора UГ і, через 

масштабуючий вузол з коефіцієнтом передачі К1, ту ж саму напругу, повернену за 

допомогою фазообертача (інтегратора) на 90
о
. Вихідна напруга суматора U

*
 

описується виразом: 







 1Г

* 1
1 K

CRj
UU


, де R і C – параметри елементів 

інтегратора. При замиканні ключа Кл1 струм IS1, що протікає через елемент 

кондуктометричного перетворювача RS1, CS1, буде визначатися виразом:  
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.     (7.2) 

 

Вибираючи параметри інтегратора R і С, а також регулюючи К1 таким чином, 

щоб 
1 1 

1

11

SS RC
K

CR 
 , можна забезпечити нульове фазове зміщення струму 1 SI  по 

відношенню до ГU  за рахунок компенсації (зрівноваження) падіння напруги на 

реактивній складовій 1 SC  імпедансу перетворювача. Таке регулювання на практиці 

може виконуватися приведенням до нуля складової ВИХU , що квадратурна по 

відношенню до ГU . Тоді напруга на 1 SR , яка визначає струм 1 SI , буде дорівнювати:   

Rs1

ІНВ

UВих.

К2
Кл.2

Cs1

ПСН

Σ

Rs2
Is2

U*

-

+

Is1

Ro

Uг

ФО

Кл.1

Cs2

К1
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Г1 

1 

Г
1 1 1 UR

R

U
RIU S

S

SSS  . При замиканні ключа Кл2 струм 2 SI , що протікає через 

другий елемент кондуктометричного перетворювача буде визначатися виразом: 
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.     (7.3) 

 

Експериментальні дослідження показали, що за відсутності селективних 

мембран і достатньо високої точності виготовлення електродів, співвідношення між 

ємнісним і активним опором для елементів диференціального кондуктометричного 

перетворювача практично однакові, тому: 
2 2 1 1 

11

SSSS RCRC 
 . При цьому: 

2 

2Г
2 

S

S
R

KU
I  . 

Рівновага моста має місце, якщо сума струмів двох диференціальних елементів 

кондуктометричного перетворювача дорівнює нулю: 2 1 SS II  . 

Завдяки виконаній раніше компенсації падіння напруги на реактивностях 

елементів перетворювача струм в гілках моста співпадає по фазі з напругою 

генератора, тому, контролюючи синфазну по відношенню до напруги ГU  складову 

ВИХU  і регулюючи за допомогою 
2K  модуль струму 2 SI , можна отримати виконання 

умови 2 1 SS II  . Підставляючи в цей вираз отримані вище значення 1 SI  і 2 SI , 

одержимо умову рівноваги моста по інформативному параметру імпедансу сенсорів: 

1 2 2 SS GGK  , де: 
1 

1 

1

S

S
R

G  , 
2 

2 

1

S

S
R

G  . Балансування моста тут здійснюється за 

послідовною схемою заміщення, регулюваннями напруг на перетворювачах. При 

цьому мостова схема не є аномальною і з її урівноваженням не виникає проблем. 

На рис. 7.6. представлена векторна модель змін напруг і струмів в робочому 

(активному) перетворювачі при зміні електропровідності розчину на електродах.  
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Рисунок 7.6. Вектори напруг і струмів робочого кондуктометричного сенсора  

в мостовому колі з компенсацією напруг на ємностях перетворювачів. 

При зміні електропровідності розчину на активному сенсорі різницевий струм 

гілок моста отримує пропорційне збільшення, що призводить до зміни 

інформативної складової вихідного сигналу моста, яка по модулю більше, а по 

фазовому зсуву щодо UГ менше, ніж в схемі без повороту фази UГ. Таким чином, у 

розглянутій схемі забезпечений прямий відлік різниці провідностей в 

диференціальній парі кондуктометричних перетворювачів з меншою залежністю від 

впливу приелектродних параметрів сенсорів. В процесі вимірювання напруга на 

активних опорах перетворювачів є незмінною (дорівнює UГ), тому на цьому етапі 

процесу вимірювання розглянута схема також не є аномальною. Кількісна 

залежність чутливості моста з компенсацією падіння напруги на реактивностях 

кондуктометричного перетворювача буде розглянута нижче. 

В роботі [19] проаналізовано чутливість диференціального 

кондуктометричного каналу з простим компенсаційно-мостовим колом, 

зображеного на рис. 6.4 а, для випадку, коли інформативним сигналом є синфазна з 

UГ складова вихідного сигналу моста. У вихідному (зрівноваженому) стані моста 

CCC SS  21 , GGG SS  21 , струми в його гілках рівні по модулю і протилежні по 

фазі: 

GCj

U
II Г

SS 1121








  . Після зміни GS робочого перетворювача на виході моста 
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з'являється струм розбалансу SI : 

GCj

U

GGCj

U
I ГГ

S 1111












 . Провівши деякі 

перетворення і нехтуючи величинами другого порядку малості (з урахуванням 

GG  ) отримуємо: 
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jtg
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  , або: 

 

 tgjtg
GUI Г

21
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  .      (7.4) 

 

Із виразу (7.4) видно, що при 1tg  чутливість моста швидко падає за 

рахунок зменшення модуля I . Крім того, при обробці вихідного сигналу моста 

синхронним детектором, є додаткова втрата чутливості через поворот фази sI . 

При використанні запропонованого в [16] способу підвищення чутливості 

моста на кондуктометричні перетворювачі подається напруга ГU   з додатковою 

квадратурною складовою для компенсації падіння напруги на ємності 

перетворювача:  jtgUU ГГ  1 . Якщо ця складова дорівнює jtgU Г
 , то струм 

1SI  ( 2SI ) стає синфазним (протифазним) напрузі ГU  і, відповідно, опорній напрузі, 

що живить синхронний детектор. Таким чином, усувається чинник зниження 

чутливості моста, обумовлений комплексним характером струму в референсній гілці 

моста. При підстановці ГU   в (7.4) отримуємо: 
jtg

GUI Г



1

1 . Відносна зміна 

чутливості для моста з синхронним детектором дорівнює: 
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З виразу (7.5) випливає, що при значеннях 5,0tg  чутливість мостового 

кола з синхронним детектором помітно знижується (на 25 %). При використанні у 

вимірювачі вихідного сигналу моста амплітудного детектора істотне зниження 

чутливості відбувається лише при значеннях tg  близько 1. Для порівняння 

зауважимо, що за відсутності у вимірювальному колі компенсації  напруги на 

ємності сенсора, зниження чутливості в мості з синхронним детектором при 

5,0tg  складає 50 %, а при 1tg  чутливість дорівнює нулю. 

Наведені результати аналізу чутливості мостових кіл добре узгоджуються з 

експериментальними даними досліджень метрологічних характеристик 

біосенсорних систем, що будуть розглядатися нижче. 

Іншими рішеннями проблеми стабілізації чутливості кондуктометричного 

каналу може бути перехід до визначення змін електропровідності через модуль 

сигналу нерівноваги моста або перетворення цих змін методом його екстремального 

зрівноважування [20]. Розглянемо запропоновані в роботі компенсаційно-мостові 

вимірювальні кола, основані на цих принципах [21]. 

Перша з можливих структур представлена на рис. 7.7. Пристрій містить 

генератор (Г) синусоїдальної вимірювальної напруги ГU , квадратурний фазообертач 

(ФО), керовані дільники напруги з коефіцієнтами передачі К1 і К2, суматор напруг 

(Σ), інвертори напруги (ІНВ1, ІНВ2), диференціальний кондуктометричний датчик з 

перетворювачами Ѕ1, Ѕ2, схема заміщення якого представлена елементами СS1, GS1 

референсного і CS2, GS2 робочого перетворювачів, перетворювач струм-напруга 

(ПСН), амплітудний детектор (АД), аналого-цифровий перетворювач (АЦП) і блок 

зрівноважування (БУ). Пристрій працює в такий спосіб. Тестовий сигнал UГ створює 

в перетворювачі Ѕ1 струм ІS1: .
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  Струм I S2 у 

другому перетворювачі визначається напругою U , що має дві складові: напругу 

ГU  і квадратурну йому напругу на виході дільника К1. Напруга U  інвертується і 

регулюється по амплітуді дільником К2. Тому до елемента Ѕ2 кондуктометричного 
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перетворювача прикладається напруга 2SU , що може регулюватися по амплітуді 

дільником К2, а по величині і знаку квадратурної з ГU  складової – дільником К1. 

                   

 

 

           Рисунок 7.7. Вимірювальний канал з визначенням модулю змін струму.  

 

У середньому положенні дільника К1 квадратурна складова дорівнює нулю. 

Завдяки наявності інвертора ІНВ2 струм I S2 має фазу, протилежну фазі I S1: 
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  . Різницевий струм Δ I S на виході мостового кола 

визначається виразом: III
SSS


21

 . У випадку, якщо диференційний датчик 

ідеальний і відсутній диференціальний вплив на його елементи (СS1 = СS2 і GS1 = GS2), 

при К1 = 0 і К2 = 1 мостове коло опиняється у зрівноваженому стані, II SS


21   і 

струм різниці 1SI  на його виході дорівнює нулю. Відповідно, дорівнює нулю 

вихідна напруга (U вих) ПСН, напруга на виході АД і цифровий код NΔG на виході 

АЦП. У стані рівноваги: 
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. При К1 = 0 і К2 = 1 

одержуємо рівняння: 
CGCG SSSS jj 2211

1111


 .  

При виконанні вимірювань змінюється (як правило, збільшується) активна 

складова провідності робочого елемента GS2 перетворювача при збереженні 

незмінною активної провідності GS 1 референсного елемента: GGG SSS 222  . 
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Струм 2SI  при цьому здобуває значення 2SI  :  
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При диференціальних вимірюваннях ΔGS2 звичайно не перевищує декількох 

відсотків від величини GS2 , а ємність СS2 і робоча частота ω такі, що відношення 
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 не перевищує одиниці. У цих умовах нелінійність залежності I S2 від 

ΔGS2 не перевищує (1 – 2)%, що дозволяє нею знехтувати. Звідси: 
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Тут вираз 
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 є масштабним коефіцієнтом, що практично постійний для 

використовуваного перетворювача в конкретних умовах вимірювань. 

З виразу (7.6) витікає, що відношення приросту амплітуди сигналу на виході 

мостового вимірювального кола до амплітуди тестового сигналу відповідає 

відносному приросту електропровідності робочого елементу перетворювача. Таким 

чином, якщо мостове коло у вихідному стані врівноважене, то після впливу на 

диференціальний перетворювач можна визначити величину зміни інформативного 

параметра – електропровідності GS 2  по величині амплітуди сигналу нерівноваги, що 

виникає. З виразу (7.6) також видно, що навіть при досить значній зміні 

співвідношення активної і реактивної складових імпедансу кондуктометричного 

перетворювача приріст модуля вихідного сигналу моста змінюється в невеликих 

межах. Так, при зміні тангенса фазового кута у 2 рази (від 0,7 до 1,4), що іноді може 

мати місце на практиці, чутливість приладу зміниться тільки на 40 %. 
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Однак на практиці дуже складно домогтися ідеального збігу параметрів СS і GS 

робочого і референсного елементів диференціального перетворювача. Виникаючий 

внаслідок цього початковий розбаланс моста може істотно перевищувати 

інформативну зміну його вихідного сигналу. Тому потрібно попереднє 

зрівноважування мостового вимірювального кола перед початком вимірювання. 

Воно може здійснюватися за допомогою блоку зрівноважування БУ і дільників 

напруги К1, К2 (рис. 7.7) методом безмодуляційного екстремального регулювання з 

використанням інформації про зміну амплітуди сигналу нерівноваги моста [17]. 

Почерговим регулюванням дільників К1 і К2 (щораз до досягнення мінімальної 

напруги на виході детектора АД) система за кілька ітерацій приходить до рівноваги, 

коли SI  практично дорівнює нулю. 

Відзначимо, що стан рівноваги моста може бути досягнутий при будь-яких 

співвідношеннях параметрів диференціальних елементів датчика. По закінченні 

зрівноважування (досягненні 0U вих
 ) загальмовують блок зрівноважування БУ, 

провадять біохімічний вплив на комірку S2, а потім по модулю вихідної напруги, що 

з'явилася, U вих
 , через код GN , відраховують величину 2SG . 

На рис. 7.8 представлено інший варіант побудови вимірювача різниці 

електропровідності. Він дозволяє у начальному стані моста зрівноважити його 

спочатку за допомогою дільника напруги К1 по реактивній складовій імпедансу (при 

подачі на синхронний детектор СД квадратурного з UГ опорного сигналу UОКВ), а 

потім по активній складовій імпедансу регулюванням К2 (при подачі на синхронний 

детектор синфазного з UГ опорного сигналу UОСФ) так, як це робилося в пристрої  на 

рис. 7.5 [16]. Після біохімічного впливу на робочий перетворювач СS1, GS1 

доурівноважують міст по активній складовій імпедансу, регулюючи К2 при 

опорному сигналі UОСФ на синхронному детекторі, який синфазний з UГ, щоб 

компенсувати появу U вих
  за рахунок зміни GS2. Для цього до складу пристрою 

введений ще один керований дільник напруги К3 і другий суматор ∑2, які 

дозволяють у невеликих межах регулювати напругу, що подається на референсний 

елемент диференціального перетворювача, по складовій, синфазній з напругою 
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генератора. При необхідності (якщо параметри СS і GS істотно відрізняються), 

можливе уточнення рівноваги моста у вихідному стані шляхом регулювання К3.  

 

    

 

Рисунок 7.8. Вимірювальний канал з визначенням модуля ΔIS доурівноваженням 

 

Процес вимірювання проаналізуємо через струми гілок моста і на його виході: 
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внесенням аналіту в буферний розчин: 
1 2 2S S

G K G і умова його рівноваги після 

реакції аналіту з мембраною робочого сенсора, результатом якої є локальна зміна 

електропровідності 
1S

G : 1 3 1S S
G K G  . 

Член (1 )jtg в виразі (7.7) пов'язаний з поворотом вектора 
S

I  по 

відношенню до вектора UГ. Цей поворот впливає тільки на чутливість системи 

зрівноваження і не позначається на результатах вимірювань. 

Відносна зміна коду управління NΔG дільником К3 відповідає величині 

відносної зміни електропровідності GS1. Тому для визначення абсолютного значення 

збільшення електропровідності розчину потрібно знати значення GS1. Як буде 

показано нижче, цю інформацію можна отримати при діагностиці параметрів 

диференціального датчика безпосередньо в процесі вимірювань. 

 

7.3 Диференційна кондуктометрична біосенсорна система с автоматичною 

діагностикою  придатності датчиків  

 

Досвід практичних розробок кондуктометричних біосенсорних систем для 

оперативних вимірювань показав, що створені компенсаційно-мостові кола з 

компенсацією напруги на приелектродних областях кондуктометричних 

перетворювачів оптимальним чином поєднують простоту і досить хороші 

метрологічні характеристики. Такі вимірювальні кола легко інтегруються з 

уніфікованими імітансометричними базовими модулями, принципи побудови яких 

розглянуті в цій роботі. На рис. 7.9 зображена спрощена схема диференційного 

кондуктометричного каналу на основі базового вимірювально-керуючого модуля 

(БВКМ), схеми якого представлені на рис. 2.11 та 5.4, і вимірювального кола на рис. 

7.5. Генератор Г, синхронний детектор СД і АЦП є елементами базового модуля. 

Активний (робочий) і пасивний (референсний) перетворювачі датчика представлені 

еквівалентними RC-ланцюжками CSA, RSA і CSP, RSP. Вимірювальне коло з 

компенсацією напруг на ємностях датчика (ВП) містить гілки активного і пасивного 

перетворювачів (ГА і ГР), включені між генератором і перетворювачем струм-
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напруга (ПСН), вихід якого підключений до СД. Фазообертач в ГА реалізований як 

інтегратор (Інт), а МП2 в ГР виконує функції масштабного перетворювача і 

інвертора. За такою схемою були реалізовані перші портативні кондуктометричні 

біосенсорні прилади, які отримали практичне застосування. 

 

 

 

Рисунок 7.9.  Спрощена схема диференційного кондуктометричного каналу. 

 

Розглянуті вище кондуктометричні мостові схеми, в тому числі описану тут, 

необхідно точно балансувати перед виконанням вимірювань, що важко виконувати 

вручну. Тому для забезпечення прийнятних експлуатаційних характеристик 

приладів необхідно розробити способи та засоби для автоматичного врівноваження 

мостового кола. Ще одна проблема, яку потрібно вирішити для їх впровадження – 

визначення параметрів еквівалентної схеми заміщення перетворювачів. Це 

необхідно для контролю придатності датчиків в процесі експлуатації вимірювальних 

систем. Відсутність об'єктивного контролю електричних параметрів датчиків також 

ускладнює повірку та метрологічну атестацію біосенсорних систем на їх основі. 

З метою вирішення зазначених проблем був розроблений варіант описаної 

мостової схеми і відповідний алгоритм її роботи, які дозволяють за допомогою 

мікропроцесорного контролера БВКМ балансувати міст регулюванням масштабних 

перетворювачів і використовувати результати балансування для контролю 

відповідності електричних параметрів сенсорів встановленим нормам безпосередньо 

при вимірюваннях [22]. На рис. 7.10 представлена спрощена функціональна схема 
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кондуктометричного приладу з режимами  вимірювань змін електропровідності 

розчинів і самодіагностики, що полягає у визначенні параметрів схеми заміщення 

активного перетворювача і їх відмінності від параметрів пасивного перетворювача. 

Цифровий генератор Г, синхронний детектор СД з перемикачем ПП 

вимірюваних параметрів сигналів, АЦП, джерело опорної напруги U0 з подільником 

напруги D0, мікропроцесорний контролер МПК, а також операційний підсилювач 

ОУ з цифро-аналоговим перетворювачем ЦАП1 є блоками базового модуля, а 

вторинний перетворювач ВП сигналів сенсорів є змінним блоком (адаптером), який 

встановлюється в базовий модуль. 

 

            

 

Рисунок 7.10. Диференційний кондуктометричний канал з самодіагностикою

  

Принцип дії ВП в диференціальному режимі вимірювань збережений тим же, 

що і в схемі на рис. 7.9. Перед вимірюванням балансують компенсаційно-мостове 

коло. Для цього, за допомогою інтегратора Інт, ЦАП1 і суматора  перетворюють 

напругу UГ в напругу USA, що забезпечує синфазність UГ з струмом ISA в активному 

перетворювачі при розірваній гілці пасивного перетворювача. Потім замикають 

останню і остаточно балансують мостову схему по модулю синфазної з UГ складової 

вихідного струму ΔIS .  
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Для точного і каліброваного регулювання квадратурної до UГ складової 

напруги USA застосований цифро-аналоговий перетворювач ЦАП1 з операційним 

підсилювачем ОУ, наявний в складі БВКМ МХР-3 і керований мікроконтролером. 

Якщо вибрати елементи інтегратора такими, щоб його вихідна напруга по модулю 

дорівнювала UГ, то тангенс фазового кута напруги USA буде визначатися кодом 

управління ЦАП1 (Рег.1). Таким чином, в процесі компенсації напруги на ємності 

активного перетворювача може бути визначений його tgφ. Одночасно можна 

визначити і параметр RSA датчика. Напруга на цьому елементі схеми заміщення після 

компенсації напруги на ємності однакова з UГ, а величина струму ISA пов'язана через 

опір R0 ПСН з величиною вихідного сигналу Uвих адаптера, який вимірюється за 

допомогою АЦП. З цього випливає співвідношення: Uвих/UГ = R0/RSA. Оскільки 

амплітуда Uг і коефіцієнт перетворення АЦП задаються одним джерелом опорної 

напруги U0, величина RSA може бути визначена виразом: N0R0/N(RSA), де N(RSA) –

результат перетворення в АЦП напруги Uвих, а N0 – постійна величина, що дорівнює 

коду АЦП, який відповідає перетворенню напруги UГ. Її значення можна отримати 

розрахунковим шляхом або при первинному калібруванні приладу, включивши 

замість активного перетворювача резистор з опором R0. При необхідності за 

параметрами tgφ і RSA схеми заміщення активного перетворювача можна 

розрахувати і його ємність CSA. 

Для каліброваного регулювання напруги USР в масштабному перетворювачі 

МП застосований ще один цифро-аналоговий перетворювач ЦАП2. У процесі 

компенсації напруги на ємності активного перетворювача пасивний перетворювач 

відключається установкою нульового коду байта управління. Для балансування 

мостового кола по синфазній з UГ складовій вихідного сигналу регулюється 

коефіцієнт передачі МП (РЕГ.2) зміною коду управління ЦАП2. Оскільки 

відмінності RSP від RSA можуть бути як позитивними, так і негативними, початковий 

коефіцієнт передачі МП, рівний 1, встановлюється при коді управління 11000000 за 

допомогою додаткових резисторів. При цьому діапазон регулювання напруги USP 

щодо USA має достатню величину - приблизно +/- 40%. Як і в розглянутій раніше 
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схемі, в результаті балансування моста при ідентичності або малих відмінностях 

параметрів перетворювачів досягається (практично) нульова величина синфазної з 

Uг складової IS і може залишатися не скомпенсована квадратурна складова 

невеликої величини, що не впливає на результат вимірювань. 

Запропонована схема адаптера дозволяє в процесі компенсації напруг на 

ємностях сенсорів визначити параметри еквівалентної послідовної схеми заміщення 

активного перетворювача. Після повного балансування моста можна також 

визначити відмінності від них відповідних параметрів пасивного перетворювача. 

Тангенс різниці фазових кутів перетворювачів φA і φP може бути визначений через 

результат вимірювання квадратурної складової залишкового сигналу нерівноваги 

моста (різниця векторів ISA і ISP). Співвідношення коду управління ЦАП2 вузла МП 

після досягнення балансу моста до його початкового значення визначає 

співвідношення активних опорів референсного і робочого перетворювачів. 

 

7.4 Забезпечення метрологічної надійності кондуктометричних 

біосенсорних систем 

 

7.4.1 Проблема  метрологічної надійності кондуктометричних 

біосенсорних систем с диференційними датчиками  

 

Під метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки прийнято 

розуміти збереження ними метрологічної справності, тобто такого стану, в якому 

все метрологічні характеристики відповідають встановленим нормам [23, 24]. У разі 

створення принципово нової техніки ставиться дещо інше завдання - забезпечити 

виконання необхідних функцій, потрібну точність і швидкодію приладів в заданих 

умовах вимірювань. При цьому, як правило, можливі методи вимірювань і джерела 

похибок, вплив останніх на одержувані результати попередньо відомі не повністю і 

в досить загальному вигляді. Самі норми, що зв'язують сукупність метрологічних 

параметрів і умов вимірювань при цьому ще не можуть бути встановлені. Дана 

ситуація має місце і при створенні біосенсорних систем, зокрема 
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кондуктометричних. Тому в дослідженнях, результати яких викладаються нижче, 

розглядалися не самі характеристики надійності, а необхідні передумови для їх 

забезпечення при вдосконаленні основних метрологічних параметрів 

вимірювальних систем. 

Для цілого ряду сенсорних систем характерна вимога високої чутливості в 

умовах вимірювань з великою кількістю нестабільних неінформативних параметрів. 

При цьому інформативні зміни вихідного сигналу вимірювального каналу бувають 

значно менше їх випадкових варіацій через різні завади. Така проблема виникає при 

вирішенні практичних завдань в технічних системах спеціального призначення, 

системах контролю і діагностики, де висока ціна як помилкового виявлення, так і 

пропуску важливих змін інформативного параметра. Зокрема, цілий комплекс 

складних питань доводиться вирішувати при автоматизації вимірювальних процесів 

в кондуктометричних біосенсорних системах [25], що обговорюється нижче. 

Використання диференціального методу вимірювань є дуже ефективним 

способом поліпшення селективності високочутливих приладів, в т.ч. і 

кондуктометричних. Однак його переваги досягаються лише при високій 

ідентичності параметрів первинних перетворювачів диференціальної пари, оскільки 

тільки в цьому випадку забезпечується надійне придушення впливу 

неінформативних параметрів середовища. 

Зазначені обставини вимагають, щоб при розробці високочутливих систем 

враховувався можливий вплив на результати вимірювань неідентичності і 

нестабільності електричних параметрів диференціального датчика. Дане питання є 

окремим випадком більш загальної проблеми – поліпшення придушення синфазних 

завад, яка в тій чи іншій мірі проявляється в будь-який вимірювальної системі з 

диференціальними сигналами. Однак особливо актуальне воно при проектуванні 

кондуктометричних систем з двохелектродними датчиками, оскільки в таких 

пристроях вплив неінформативних параметрів особливо великий. 

Проблеми, пов'язані з неідентичністю і нестабільністю електричних 

параметрів диференціального біосенсорного датчика, мають першопричиною 

складний характер фізико-хімічних процесів, що відбуваються в 
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кондуктометричному перетворювачі при зануренні в розчин електроліту [5, 11, 26, 

27]. Ці процеси проявляються як зміни опору розчину всередині і поза мембраною 

(Rм і Rрозч), ємності гребінчастої структури перетворювача (Сгеом), контактних 

площадок (Сконт) і оксидів електродів (Сокисл), а також у вигляді приелектродних 

імпедансів (Zпов), які показані на рис. 7.11 [5]. Величина Zпов визначається ємністю 

приелектродного подвійного шару, імпедансом Варбурга та іншими процесами, які 

моделюються активними опорами. 

 

C конт

С м-р С м-р

R розч

Z пов

Z пов

С окисл

С окисл

R м

С геом

Підкладинка

Метал

Мембрана                     

 

Рисунок 7.11. Схематичне зображення 

сенсора.         
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Рисунок 7. 12. Схема заміщення 

сенсора.                                  

    

Для практичного застосування з використанням диференціальних методів 

вимірювань ця електрична модель може бути спрощена до елементів, зображених у 

лівій частині рис. 7.11: Rм, Сокисл, Zпов, Сгеом. В області досить низьких частот, де 

провідність розчину в мембрані (1/Rм) значно перевищує величину Сгеом, також 

можна зневажити Сгеом. При цьому електрична схема заміщення 

кондуктометричного перетворювача набуває виду, що представлений на рис. 7.12 

[5]: Zдиф – дифузійний імпеданс Варбурга, Rп – опір переносу зарядів, Rрозч – опір 

розчину, що включає Rм, Спш - ємність приелектродного подвійного шару.   

Суть проблеми в тому, що інформативний параметр Rрозч, пов'язаний з 

концентрацією розчину, навіть при цій спрощеній моделі виміряти дуже важко. Для 

цього необхідно визначити параметри її двохелементної RC-схеми заміщення на 

декількох частотах, а потім скласти і вирішити систему рівнянь [28]. На практиці 
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звичайно ігнорують всі параметри схеми заміщення, крім Rрозч і Спш, 

використовуючи тестову напругу досить високої частоти (до 100 кГц) і визначають 

за допомогою фазочутливого детектора ту складову струму в сенсорі, що синфазна з 

цією напругою. При цьому вважається, що на робочій частоті ємнісний опір Спш і 

Сокисл малий, тому Zдиф і Rп виявляються зашунтованими, і струм через 

перетворювач досить точно визначається величиною Rрозч.        

Однак в реальних датчиках вказана вище умова не виконується. Розрахунки і 

експерименти з розчинами різної концентрації при використанні датчиків, що мають 

різну топологію, показують, що в прийнятному для практичного використання 

діапазоні частот тангенс фазового кута tgφ перетворювача може змінюватися в 

межах від 0,1 до 1 і навіть більше [13, 29]. При цьому активні і ємнісні опори 

приелектродної області істотно впливають на отримане значення Rрозч, причому цей 

вплив сильно залежить від значень tgφ. Наслідком є нестабільність функції 

перетворення сенсора і зниження ефективності диференційного методу вимірювань, 

оскільки вона залежить від ідентичності параметрів застосовуваної пари сенсорів. 

Викладені в попередніх підрозділах результати досліджень диференційних 

кондуктометричних каналів були присвячених принциповому питанню: розробці 

методів і засобів вимірювань, що забезпечують достатню чутливість біосенсорних 

систем і зменшення її залежності від величини приелектродної ємності 

кондуктометричного перетворювача, представленого спрощеною 2-х елементною 

RC-моделлю. Також виходили з того, що RC-параметри його схеми заміщення 

практично ідентичні для елементів диференційної пари. Ці припущення 

грунтуються на дослідженнях частотних характеристик, виконаних на тому етапі 

робіт для партій спеціально виготовлених для цього сенсорів [13]. Однак досвід 

експлуатації таких перетворювачів показав, що на практиці умови для коректності 

зазначених припущень часто не дотримуються. Нижче розглядаються проблеми, які 

обмежують метрологічну надійність диференціальних кондуктометричних систем і 

можливі шляхи їх подолання. Детально результати цих досліджень на реальних 

приладах [30] викладено в [22, 31 - 35]. 
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7.4.2 Експериментальні дослідження мікроелектронних датчиків для  

кондуктометричних біосенсорних систем 

 

Датчики, що використовуються в біосенсорних системах, складаються з двох 

ідентичних кондуктометричних перетворювачів, кожен з яких представляє собою 

зустрічно-штирьову гребінку з розмірами активної області 1,45 × 1,95 мм. На рис. 

7.13 представлена конструкція датчиків з електродами з нікелю або нержавіючої 

сталі. Крок зустрічно-штирьової гребінки становить 100 мкм, ширина штиря 50 мкм 

при міжелектродній відстані 50 мкм. Застосовуються також датчики із золотими та 

платиновими електродами з шириною і межелектродною відстанню 20 мкм. Такі 

геометричні параметри вибиралися для забезпечення повної і стабільної передачі 

ефекту біохімічної реакції з селективної мембрани на чутливі електроди сенсора. 

Фотографія датчиків, встановлених в утримувачі, представлена на рис. 7.14, а 

позначення основних параметрів їх двухелементной електричної моделі при 

зануренні в розчин (послідовний RC-ланцюжок) наведені в таблиці 7.1. 

Метрологічні дослідження проводилися в кілька етапів за допомогою 

універсального моста змінного струму Р5083 при тестових сигналах не більше 0,1В. 

Датчики поміщалися в 5мМ калій-фосфатний буферний розчин (KH2PO4-NaOH, рН 

7.4), який інтенсивно перемішувався за допомогою електромагнітної мішалки. 

А. Досліджувалися частотні характеристики параметрів послідовної 

двоелементної RC-схеми заміщення: RS (ƒ); CS (ƒ); tgφ (ƒ) в діапазоні частот від 1 до 

100 кГц для кожного із спарених перетворювачів диференційних датчиків. Були 

досліджені декілька серій по 10 зразків нововиготовлених датчиків з золотими і 

нікелевими електродами [35]. Метою було визначити відповідність їх характеристик 

прийнятій моделі, оптимальні вимірювальні частоти, ступінь ідентичності 

відповідних один одному параметрів перетворювачів однієї диференціальної пари, 

оцінити технологічні можливості забезпечення ідентичності їх характеристик, а 

також визначити необхідні межі регулювання параметрів мостової схеми при її 

балансуванні в умовах застосування датчиків, що серійно виготовляються. 
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Рисунок 7.13. Конструкція 

кондуктометричного перетворювача 

Рисунок 7.14. Диференційні 

кондуктометричні датчики 

 

                                                                                                    Таблиця 7.1 

Активний 

опір лівого 

пере-

творювача 

Ємність 

лівого 

пере-

творювача 

Тангенс 

фазового кута 

лівого 

перетворювача 

Активний 

опір правого 

пе-

ретворювача 

Ємність 

правого 

пере-

творювача 

Tангенс 

фазового кута 

правого 

перетворювача 

Rs(л) Cs(л) tg(л) = 

1/Rs(л)Cs(л) 

Rs(п) Cs(п) tg(п) = 

1/Rs(п)Cs(п) 

 

Характерні частотні залежності параметрів і їх зміни в процесі використання 

сенсорів, отримані в кількох серіях вимірювань, показані на рис. 7.15, 7.16 та 7.17 

відповідно. Більш повні дані наведені в додатку З. Аналіз цих залежностей показує, 

що в діапазоні частот 10 – 50 кГц перетворювачі можуть представлятися 

послідовною двоелементною схемою заміщення (залежність tgφ(ƒ) падаюча).  

   

Рисунок 7.15. Частотні характеристики датчиків з золотими електродами 
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Рисунок 7.16. Частотні характеристики датчиків з нікелевими електродами 

                      

         

  

Рисунок 7.17. Зміни параметрів схеми заміщення після початку експлуатації 

На частотах вище 50 кГц tgφ золотих датчиків зменшується значно 

повільніше, ніж у нікелевих, що можна пояснити більш значним впливом 

паралельної ємності Сгеом, величина якої більше через менші міжелектродні 

відстані. Для обох видів датчиків оптимальним представляється частотний діапазон 

від 20 до 50 – 70 кГц, в якому їх схема заміщення найбільш наближена до 
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двоелементною послідовної. На більш високих частотах збільшується внесок 

ємності Сгеом в реактивну складову імітанса і значення tgφ спадає повільніше, а при 

низьких концентраціях розчинів воно може навіть зростати, що характерно для 

паралельної RC-схеми заміщення. Частота переходу від переважно послідовної до 

переважно паралельної схеми заміщення залежить від Rрозч, тобто від концентрації 

розчину [13, 29]. 

Б. Були досліджені зміни параметрів еквівалентної схеми заміщення декількох 

партій виготовлених кондуктометричних перетворювачів після початку їх 

експлуатації. Типові результати цих досліджень для 2 датчиків з електродами з 

нікелю у вигляді діаграм представлені на рис. 7.17. Вони показують, що ново- 

виготовлені датчики мають досить близькі характеристики пари перетворювачів при 

tgφ не більше 0,2 на частоті 30 кГц, що забезпечує досить високу і стабільну 

чутливість вимірювального кола [16, 19, 36]. 

Однак при експлуатації датчиків відбувається істотна і неоднакова зміна 

приелектродних ємностей перетворювачів, що призводить до збільшення і значних 

розбіжностей значень їх tgφ, а отже, також RS(л) і RS(п). Результати тестування 

датчиків з золотими електродами такі самі, але значення tgφ і зміни значень R і C в 

цьому випадку були значно більше (рис. 7.18). Ці обставини ускладнюють 

калібрування вимірювального каналу і стабільність результатів вимірювань. Було 

досліджено джерела змін параметрів датчиків і шляхи їх усунення.  

В. Дані експериментів (рис. 7.19, 20) приводять до висновку, що зміни 

параметрів кондуктометричних перетворювачів пов'язані з утворенням на ділянках 

електродів окисної плівки, яка створює ємності Сокисл, включені послідовно з Спш, 

що на порядок зменшує еквівалентну ємність цієї частини поверхні.  
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Рисунок 7.18. Розкид значень RS 10-ти 

датчиків після тестувань  

 

Рисунок 7.19. Зміни RS, CS

очистках електродів 

  

Рисунок 7.20. Зміни параметрів датчиків при тривалих вимірюваннях і 

періодичному очищенні поверхонь електродів 
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Це підтверджується ефектом від очистки електродів серветкою з етиловим 

спиртом, що забезпечує відновлення вихідних параметрів схеми заміщення 

перетворювачів. Однак в інтервалах між очищеннями відбувається поступове (і 

значне) зменшення CS, збільшення tgφ і відповідна зміна RS, що показано на рис. 

7.19. На рис. 7.20 представлені зміни параметрів датчиків при вимірах протягом 2-х 

днів (правору – для датчика з нікелевими електродами, зліва – з золотими). З 

урахуванням отриманих результатів слід дещо уточнити наведену вище 

еквівалентну схему двохелектродного перетворювача (рис. 7.12): Сокисл повинна 

бути включена послідовно з ємністю приелектродного шару в гілку, паралельну Zдіф 

і Rп. 

Результати спільних досліджень з Інститутом молекулярної біології і генетики 

НАН України показують, що нанесення селективних мембран захищає поверхні 

перетворювачів і зменшує розглянуті зміни їх RC-параметрів. Також перспективним 

є застосування хімічно більш стійких електродів, що утворюють подвійний 

електричний шар з більшою ємністю. Зокрема, крім платини, деякі дослідження 

дозволяють вважати перспективним матеріалом нержавіючу сталь [37]. 

Ще одним шляхом зменшення впливу приелектродних явищ на визначення 

Rрозч може бути перехід від двоелементної RC-моделі перетворювача до 

трьохелементної. Визначивши параметри двоелементної схеми на двох  частотах, 

можна обчислити значення активного опору в гілці Zдіф і Rп (рис. 7.12), а потім 

скорегувати викликану їм похибку визначення справжнього значення Rрозч [38]. 

  

7.4.3 Дослідження характеристик перетворення диференціальних 

кондуктометричних каналів 

 

Наведені вище результати досліджень параметрів RC-схем заміщення 

кондуктометричних перетворювачів біосенсорів ставлять питання про їх вплив на 

функцію перетворення вимірювального каналу і її інваріантність до 

неінформативних параметрів досліджуваного об'єкта. З метою з'ясування цього 
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питання були виконані дві серії експериментів із застосуванням диференційного 

кондуктометра з компенсацією напруг на ємностях сенсора (рис. 7.5, 7.10) [33]. У 

першій серії експериментів досліджувалися відгуки вимірювального каналу на 

тестову зміну активної провідності еквівалента, що становить 1% від її 

номінального значення, рівного 1мСм, при різних відхиленнях параметрів R, C і 

тангенса фазового кута tgφ перетворювачів від їх номінальних значень. Для цього 

використовувався електричний еквівалент (імітатор) диференціального 

кондуктометричного датчика, схема якого представлена на рис. 7.21. У другій серії 

експериментів досліджувалася чутливість вимірювального каналу з використанням 

реальних кондуктометричних датчиків (рис. 7.22). У них визначалися 

диференціальним методом зміни різниці концентрацій в двох рівних об'ємах 

зразкового калій-фосфатного розчину (KH2PO4-NaOH, рН 7.4) з концентрацією 

5мМ/л при додаванні в один з них дозованої кількості дистильованої води. 

Вимірювальна частота становила 37 кГц, номінальний tg φ еквівалента датчика (при 

розімкнутих ключах) – 0,8, tgφ сенсорів реального датчика був 0,7 ± 0,05. 

 

   Рисунок 7.21. Електричний еквівалент           Рисунок 7.22. Дослідження  

диференційного кондуктометричного датчика.      чутливості на зразкових розчинах.  

                                    

Розглянуті в підрозділі 7.2 методи вимірювання дозволяють підвищити і 

стабілізувати чутливість кондуктометричного каналу в широкому діапазоні значень 

tgφ перетворювачів датчика. При ідентичності tgφ робочого і референсного сенсорів 

досягається повне придушення впливу фонових параметрів середовища на 
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результати вимірювань. Однак при їх відмінностях чутливість моста по робочому і 

референсному сенсорам є різною і стабільна тільки для того сенсора, який включено 

при компенсації падіння напруги на приелектродній ємності. Повного придушення 

впливу фонових чинників при цьому не відбувається. Векторні діаграми напруг і 

струмів в перетворювачах для такого випадку представлена на рис. 7.23. 

Перед компенсацією напруги на ємності, напруга генератора та напруги на 

опорі і ємності робочого сенсора створюють трикутник АВА1С1, а напруги на 

елементах схеми заміщення референсного сенсора – відповідно АВР11С1 чи АВР12С1 

залежно від різниці tgφ цих сенсорів. Після компенсації ці трикутники 

переміщуються в положення АВА2С2 та АВР21С2 чи АВР22С2 (рис. 7.23 а). При 

однакових впливах на робочий та референсний сенсори, їх відгуки до і після 

компенсації напруги на ємності відображені векторами I. Як видно з діаграми на 

рис. 7.23 б, чутливість по інформативному параметру відгуку (проекція I на вісь 

абсцис) для референсного сенсора може бути меншою або більшою за чутливість 

робочого сенсора в залежності від знаку різниці їх фазових кутів. Компенсація 

напруги на ємності цю різницю суттєво зменшує, що покращує диференційність 

вимірювань, але повної диференційності не досягається. 

 

 а 

б 

 

Рисунок 7.23 Векторні діаграми напруг і струмів при неідентичних сенсорах 
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Таким чином, при дії синфазних завад на виході синхронного детектора 

з'явиться не повністю придушена диференціальною схемою і синхронним 

детектором зміна (AP) синфазної з UГ складової вихідного сигналу моста IS, що 

є хибним відгуком (адитивною похибкою визначення концентрації аналіту). 

Кількісно величина зазначеної похибки може бути визначена з характеристик 

чутливості вимірювального каналу біосенсорної системи по робочому і 

референсному перетворювачам диференційного датчика [39]:  

 

1

1
A G A

A

I U G
jtg

  


,  
1

1
P G P

P

I U G
jtg

  


; де UG – напруга генератора.  

     

         Результати експериментальних досліджень відгуків вимірювального каналу 

при різних відхиленнях параметрів R, C і tgφ перетворювачів від їх номінальних 

значень, які виконувалися за допомогою еквівалента диференціального 

кондуктометричного датчика (рис. 7.21), представлені у вигляді оброблених відгуків 

на рис. 7.24 і 7.25 [33]. 

На рис. 7.24 приведені серії відгуків, отриманих при однакових змінах tgφ 

еквівалентів робочого і референсного перетворювачів. Перша пара відгуків на 

кожній діаграмі отримана при номінальних значеннях параметрів еквівалентів після 

балансування мостової схеми. У кожній з двох наступних трійок парних відгуків на 

першій діаграмі tgφ збільшувався відповідно на 10, 20, і 30% за рахунок зменшення 

активного опору еквівалентів, а на другий діаграмі tgφ зменшувався відповідно на 

10, 25, і 35% за рахунок збільшення їх ємності. Другий, третій і четвертий відгуки 

діаграм отримані без компенсації напруги на ємностях еквівалентів, а три наступні - 

з виконанням такої компенсації. Отримані зміни величин відгуків добре 

узгоджуються з наведеними раніше результатами аналітичної оцінки чутливості 

мостової схеми при ідентичних параметрах перетворювачів. 

На рис. 7.25 представлені серії відгуків, отриманих при почерговій зміні tgφ 

еквівалентів перетворювачів з виконанням компенсації падінь напруг на їх 

ємностях. Перша пара відгуків лівої діаграми отримана при номінальних значеннях 
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параметрів еквівалентів (tgφ = 0,8). Наступні три четвірки відгуків на лівій діаграмі 

отримані при збільшенні tgφ відповідно на 10, 20, і 30% за рахунок зменшення 

активного опору еквівалентів, а три четвірки відгуків на правій діаграмі - при 

зменшенні tgφ на 10, 25, і 35% відповідно за рахунок збільшення ємності.  

 

     

Рисунок 7.24. Серії відгуків вимірювального пристрою, отримані при 

збільшенні (зліва) і зменшенні (праворуч) tgφ еквівалентів перетворювачів без 

компенсації напруги на реактивності (перші 4 відгуку в серії) і після такої 

компенсації (3 останніх відгуку в серії). 

      

Рисунок 7.25. Відгуки  каналу при почерговій зміні tgφ перетворювачів. 

Аналіз цих діаграм показує, що чутливість сенсорної системи на тому з 

перетворювачів, параметри якого залишаються такими ж, як при компенсації 

напруги на ємності, є постійною (близько 407 одиниць відліку) і не залежить від 

відмінностей параметрів другого перетворювача. Чутливість схеми по другому 



301 

перетворювачу істотно залежить від того, наскільки змінився його tgφ. Графічно 

залежності чутливості схеми по обох перетворювачах від відмінності їх tgφ 

представлені на рис. 7.26 в одиницях дискретності відліку збільшення вихідного 

сигналу моста, при зміні інформативного параметра перетворювача на 1%.  

Результати експериментів на еквівалентах датчика повністю відповідають 

результатам аналізу чутливості мостової схеми при різних параметрах сенсорів, що 

ілюструються векторними діаграмами на рис. 7.23 і результатам, викладеним в [19]. 

Принципово важливий висновок полягає в тому, що чутливість по робочому сенсору 

практично не залежить від відмінностей параметрів пари сенсорів. На рис. 7.26 

видно, що варіації чутливості по робочому перетворювачу не перевищують 2 - 3%. 

Адекватність використаних еквівалентів реальним сенсорам і відповідність 

оцінок чутливості тестовою варіацією провідності еквівалента і чутливості каналу з 

реальними сенсорами до відповідних змін концентрації розчину перевірялася в серії 

експериментів на пристрої, зображеному на рис. 7.12.  

Після балансування мостової схеми в кожну з кювет по черзі додавали за 

допомогою самплера дистильовану воду (1% об'єму), що змінювало концентрацію 

розчину на –1%. Виміри проводилися з двома парами сенсорів з золотими 

електродами. Величини відгуків умовно активних перетворювачів становили 450 

одиниць відліку для першої пари і 420 для другої пари. Відгуки пасивних сенсорів 

становили відповідно 445 і 395 од. при випадковій складової похибки ±3%. 

Результати експериментів демонструють достатню кореляцію оцінок 

чутливості диференціального кондуктометричного каналу за допомогою 

електричних еквівалентів сенсорів і зразкових розчинів і показують, що відносна 

роздільна здатність дослідженої кондуктометричної системи зі зміни концентрації 

розчину може бути не гірше 0,01%. При використанні датчиків з допустимим 

розкидом значень параметрів еквівалентної схеми сенсорів 10% відтворюваність 

результатів вимірювань може перебувати в межах ±(5-10)%. За допомогою 

калібрування наскрізного вимірювального каналу по зразковим розчинам похибка 

вимірювань може бути доведена приблизно до ± 3%. 
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Рисунок 7.26. Чутливості схеми по референсному (лівому) і робочому 

(правому) перетворювачам при змінах співвідношення їх tgφ 

 

7.4.4 Підвищення стійкості диференційного кондуктометричного каналу 

до дії синфазних завад 

 

Вище було показано, що при розбіжностях RC-параметрів кондуктометричних 

перетворювачів в існуючих диференціальних вимірювальних колах неможливо 

досягти повної компенсації падіння напруги на ємності референсного 

перетворювача і, отже, однакових напруг на їх активних опорах. Це призводить до 

появи адитивної похибки при змінах фонових параметрів розчинів в процесі 

вимірювань, що обмежує метрологічну надійність біосенсорних систем. 

В роботі [34] запропоновано вдосконалену диференційну кондуктометричну 

систему з автоматичним балансуванням і діагностикою параметрів сенсорів на базі 

принципів, описаних в [16, 22], та реалізованих на основі уніфікованого модуля [40], 

в якій досить простими засобами досягається зменшення впливу неідентичності RC-

параметрів і фазових кутів перетворювачів на ступінь придушення неінформативних 

синфазних впливів. Структура її вимірювального кола представлена на рис. 7.27. 

У вдосконаленому варіанті вимірювального кола  масштабний перетворювач – 

інвертор напруги активного перетворювача (МП2 на рис. 7.9,10) замінений 
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суматором на операційному підсилювачі. За допомогою елементів R1, R2 напруга 

USA інвертується без зміни модуля в основну складову напруги USP. До цієї 

складової за допомогою цифро-аналогового перетворювача DAC2 (елементи RC, 

RV), який входить до складу суматора, додається квадратурна до UG складова зі 

знаком "+" або "-", амплітуда якої пропорційна відхиленню коду управління DAC2 

(в "+" або в "-") від деякого значення, відповідного нульовому значенню сигналу, що 

додається (воно встановлюється резистором R3). Таким значенням обраний 8-

розрядний код 11000000, що дозволяє змінювати квадратурну складову USP на ±40% 

і, таким чином, остаточно балансувати міст по квадратурної складової струму в 

широкому діапазоні відмінностей параметрів перетворювачів датчика при 

незначному ускладненні схеми. Реєстрація балансу моста в даному варіанті приладу 

проводиться не по синфазній, а по квадратурній складовій струму ΔΙS. Важливо, що 

при такому способі балансування моста напруги на активних складових імпедансів 

перетворювачів виявляються ідентичними і рівними напрузі генератора UG. Це 

забезпечує рівність амплітуд збільшень струмів активної і пасивної гілок моста при 

впливі пасивної синфазної завади.  

   

 

 

Рисунок 7.27. Удосконалене компенсаційно-мосте коло. 

 

Векторні діаграми, що пояснюють процеси балансування моста і одержувані 

прирости струмів в гілках вдосконаленого моста при наявності синфазної завади 
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представлені на рис.  7.28 а, б (для випадків збільшення СSP і зменшення RSP). 

 

           

Рисунок 7.28 а. Векторна діаграма 

урівноваження удосконаленого 

мостового кола при збільшенні CSP. 

Рисунок 7.28 б. Векторна діаграма 

урівноваження удосконаленого 

мостового кола при зменшенні RSP. 

На цих діаграмах вектор ОВ відображає на комплексній площині напругу 

генератора живлення мостового кола. Робоча частота генератора 36,5 кГц. Зазначені 

значення RC-параметрів датчика типові для застосовуваних на практиці пристроїв. 

Вектори ОАА и ОАР, ААВ и АРВ відповідають напругам на активних (UR) і 

реактивних (UС) складових імпедансів перетворювачів диференціального датчика, 

якщо до них прикладено однакові по модулю і протилежні по фазі напруги |USА| 

=|USР| = |UG|. На наведених діаграмах напруги і струми референсного 

перетворювача показано з протилежним знаком для кращої наочності.  

На першому етапі балансування моста до напруги UG додається квадратурна 

складова, яка відображається вектором ВС. У показаному положенні ця складова 

компенсує напругу ( )1

CAU  на ємності робочого перетворювача. При цьому струм в 

робочому перетворювачі (I
1

А) і напруга на його активному опорі U
1

RA синфазні з UG, 

а значення їх модулів умовно прийняті за 1. 
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На початку другого етапу балансування моста напруги на робочому (UА) і 

референсному (UР) перетворювачах однакові по модулю (зображуються вектором 

ОС). Напруги на активних і реактивних складових імпедансів перетворювачів 

відображаються векторами ОВ
1

А і ОВ
1

Р, 
1

AB C  і
1

PB C  відповідно. Струм в 

референсному перетворювачі має синфазну 
СФ1

PI  і квадратурну 
КВ1

PI складові. При 

підсумовуванні цього струму і струму 1

АΙ  утворюється струм нерівноваги моста ΔΙS. 

Доурівноваження моста по квадратурній складовій відображається зміною 

вектора напруги, прикладеного до референсного перетворювача датчика зі стану 1

PU  

в стан 
2

PU  (кінець вектору переміщується з точки С в точку D). При цьому кінець 

вектора напруги на активному опорі пасивного перетворювача переміщується з 

точки 
1

PB  в точку
2

PB , що збігається з точкою В. Модуль даного вектора 
2

RPU  в 

цьому випадку стає рівним модулю вектору 
1,2

RAU . У разі, коли RA = RР, а 
A PC C , на 

виході моста досягається нульове значення ΔІS. Якщо ж ,A P A PR R C C  , на виході 

моста є синфазний з UG струм 
СФ2

PI , про що згадувалося вище. В обох випадках 

амплітуди збільшення струмів ∆ІA і –∆ІP при однакових змінах активної провідності 

перетворювачів виявляються приблизно рівними (оскільки різниця фазових кутів 

перетворювачів диференціального датчика φA і φP невелика), а фази збільшень цих 

струмів відрізняються на кут, що дорівнює різниці зазначених кутів. 

Таким чином, різниця інформативних параметрів збільшень струмів 

перетворювачів (проекції векторів збільшень струмів на вісь Rе) стає мінімально 

можливою і залежить від різниці φA і φP. З рис. 7.28 слідує, що з урахуванням 

приблизної рівності модулів векторів збільшень струмів (ΔІA = ΔІP = ΔІ) величина 

проекції різниці ΔІАP цих векторів на вісь Re визначається виразом: 

( ) sin
2

A P
AP A PI I tg

 
 


      . Коефіцієнт придушення синфазної завади КСФ 

визначається співвідношенням ∆ІАP/∆ІАPcosφA: 
1

( ) sin
2 cos

A P
СФ A P

A

K tg
 

 



    . 

Враховуючи малу різницю φA и φP , можна записати: ( )СФ A P AK tg tg     . 
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Розглянемо математичні вирази для напруг і струмів в удосконаленому 

мостовому колі (рис. 7.27) в процесі його балансування. Напруги на активному 

(робочому) і пасивному (референсном) перетворювачах диференціального датчика: 

 

1

2 1
1 2

1 3

2 2
1 2

1

2 2 2 2
1 2

1 1 1

2 2
1 2

1

1
( ) (

3
(1 ) ( )

4

3
( )

4

3
( ).

4

A G G

G G G G

C C

G

C C

G G

c

G G G

C

U U jU K

R K
U U jU K R jU jU

R R R R

R K
U jK jR

R R R

R R R R
U jU K K

R R R R

R R
U jU K jU K

R R



 

     


 
     

 

    

   

 

Тут RC - постійний опір DAC, К1 - коефіцієнт передачі DAC1, K2 - коефіцієнт 

передачі DAC2. У початковому стані DAC2 RV = RC + R7 + R8. Код управління RV 

при цьому дорівнює 192 (в двійковому коді 11000000), а значення К2 складає 

192/256=3/4. Член (
3

2
4

K  ) в останньому виразі представляє собою зміну 

коефіцієнта передачі DAC2 (ΔК2) при доврівноваженні моста. Остаточно: 

                            

10 10
1 2

9

P G G G

C

R R
U U jU jU

R R
    

.                                 (7.8) 

У виразі (7.8) член 2
2G

C

R
jU

R
  являє собою зміну квадратурної до GU  напруги, 

необхідної для компенсації зміни напруги на ,SPC  викликаної зміною 

співвідношення ємнісного та активного опорів пасивного перетворювача. 

При 1 2 CR R R   і за умови, що ,SP SAR R const  а 
SPC  змінюється ( )SP SAC C , 

складова напруги PU  в (7.8) 2
2G

C

R
jU

R
  дорівнює різниці напруг на ємностях SAC  і 

SPC  при однакових фазах струмів в гілках активного і пасивного перетворювачів, а 
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отже і напруг на RSA і RSP. При цьому модулі напруг на RSA і RSP виявляються 

рівними, тобто ΔК2 є різниця tgφР – tgφA. Струми в гілках активного і пасивного 

перетворювачів в цьому випадку рівні через те, що SA SPR R   і SA SPU U .  

Струм в гілці активного (робочого) перетворювача: 

 

1
1 1

11 1 1
( ) (1 )

1 1 1
(1 )

A G G G G

A SA
SA SA

SA SA SA

jK
I U jK U U jK U

jtg R
R R j

j C C R



 


      


 

 

 

При K1 = tgφА струм IА синфазний з GU , а за модулем дорівнює
G

SA

U

R
, тобто 

напруга на RSА дорівнює GU . Струм в гілці пасивного (референсного) 

перетворювача: 1 2
1 2

1 ( )1 1
(1 )

1 1
P G G

P SP
SP

SP

j K K
I U jK j K U

jtg R
R

j C





 
      




. 

В результаті регулювання ΔК2 при 
1 2 PK K tg   струм PI  стає синфазним с 

GU  (балансування різниці квадратурних складових струмів гілок), а за модулем PI  

дорівнює G

SP

U

R
, тобто напруга на SPR  дорівнює GU . За умови  SP SAC C const , а SPR  

змінюється ( ),SP SAR R  складова напруги PU  в виразі (7.8) 2
2G

C

R
jU K

R
  дорівнює 

різниці напруг на ємностях SAC  і SPC  при однакових фазах напруг на SAR  і SPR  після 

регулювань K1 і К2 (фази струмів в гілках однакові). Напруги на SAR  і SPR   при 

цьому збігаються по фазі і модулю, як і в попередньому випадку, однак амплітуда 

струму пасивної гілки змінюється:  1 2 11 ( ) 11 1

1 1
P A G

p SP A SA

j K K jK
I I U

jtg R jtg R 

   
     

   
. 

Після основного (К1) і додаткового (ΔК2) регулювань вихідний сигнал моста SI :

1 1
( )S P A G

SP SA

I I I U
R R

     . 
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Таким чином, вихідний незбалансований струм моста є синфазним з GU  і 

пропорційним різниці активних провідностей в гілках перетворювачів (GSp – GSa). 

При діагностиці параметрів активного перетворювача отримують значення 

tgφА по коду К1 і значення RSА шляхом вимірювання синфазної з GU  складової 

струму AI . Після додаткового регулювання ΔК2 отримують значення (tgφА – tgφP) за 

кодом ΔК2. Оскільки 
1

SA

SA

G
R

  відомо, то знаючи  SI и GU , можна обчислити (RSP –  

RSA), що більш зручно для оцінки придатності датчика.  

При підвищених відмінностях опорів RSA і RSP, на виході мостового кола після 

його балансування може залишатися значна синфазна c UG складова струму ΔΙS. 

Вона може бути збалансована синфазним або протифазним з UG струмом додаткової 

гілки моста, що містить зразковий резистор і регульований масштабний 

перетворювач з коефіцієнтом передачі від 0 до ±(0,3 ... 0,4). Однак, наявність цієї 

складової не впливає на величину інформативного вихідного сигналу моста навіть 

при досить високих значеннях tgφА і різниць (tgφР – tgφА), (RSP – RSA). Тому 

додаткове балансування за синфазною складовою не обов'язкове і може бути 

замінене цифровим обнулінням значень відліку вихідного сигналу моста. 

Результати експериментальних досліджень за допомогою електричного 

еквівалента диференціального датчика (рис.7.21) при високих значеннях tgφ (0,8) 

представлені на рис. 7.29. На діаграмі «а» показані відгуки на почергові і одночасні 

зміни на 1% RSA і RSP, отримані на виході вимірювального каналу з балансуванням 

моста по модулю імпедансу датчика (рис. 7.10) при однакових і таких, що 

відрізняються, параметрах схем заміщення перетворювачів. На рис. 7.29 б показані 

такі ж відгуки для вдосконаленого вимірювального каналу, зображеного на рис. 

7.27. Значення відгуків, отриманих при рівних одночасних впливах (адитивна 

похибка) в першому випадку лежать в межах 20 - 40% відгуку на інформативний 

вплив такої ж величини, а в другому випадку – в межах 10 - 18%. На рис. 7.29 в для 

порівняння наведена аналогічна діаграма відгуків, отриманих за допомогою того ж 

самого еквіваленту диференціального датчика на стаціонарній кондуктометричній 
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установці, що складається із стандартного, досить дорогого і громіздкого 

обладнання [5]. Мостова схема цієї установки не має компенсації падіння напруги 

на ємностях схеми заміщення кондуктометричних перетворювачів Робоча частота – 

100 кГц, tgφ еквівалента на цій частоті значно нижче, близько 0,3. 

Розглянуті вище принцип роботи диференційного кондуктометра дозволяють 

зменшити похибку від змін фонової провідності розчину приблизно в 2 рази. Цього, 

а б в 

Рисунок 7.29 Відгуки перетворювачів диференціального датчика і непридушена 

синфазна завада: а) для моста за схемою рис. 7.10; б) для моста за схемою рис. 7.27; 

в) для стаціонарної кондуктометричної установки. 

 

однак, не завжди достатньо для отримання достовірних результатів при можливому 

на практиці погіршенні параметрів датчиків. Джерелом похибки, що залишається, є 

різниця tgφ векторів збільшення вихідного струму моста при однакових змінах 

електропровідності в зазначених перетворювачах. Ідея вирішення цієї проблеми 

полягає в тому, що різницю tgφ можна визначити при балансуванні моста, а потім 

встановити його в стан квазірівноваги [41], при якому досягається рівність амплітуд 

і протилежність фаз збільшень струмів в гілках моста після синфазного впливу на 

сенсори. У роботах [42, 43] обґрунтовано новий, адаптивний метод виконання 

диференціальних кондуктометричних вимірювань, який реалізує цю ідею, та дано 

опис відповідної структури мостового вторинного перетворювача і способів 

установки його в необхідний стан. Для реалізації запропонованого методу 
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вимірювань можна використовувати описану вище мостову схему (рис. 7.27), в якій 

напруга USP додатково регулюється по модулю чи по фазі функціональним 

перетворювачем з коефіцієнтом передачі К3. Також можливе використання 

мостового кола з урівноваженням за модулем і фазою [44, 45]. Реалізації процесу 

вимірювання за цими варіантами пояснюються векторними діаграмами на рис. 7.30. 

Перед внесенням аналіту балансують мостове коло. В варіанті на рис. 7.30 а 

перший етап балансування полягає в компенсації падіння напруги на ємності 

робочого (активного) перетворювача СA, внаслідок чого вектори напруг на робочому 

і референсному сенсорах AU  і  PU  встановлюються в стан 1

АU  і 
1

P-U , а напруги на їх 

активних опорах в стан 
1

RAU  і 
1

RP-U  відповідно. В другому варіанті такий стан 
1

АU  і 

1

P-U  досягається поворотом UG відносно опорних напруг синхронного детектора. 

На наступних етапах балансування моста переміщення векторів позначені 

стрілками з номерами. На другому етапі досягають нульового значення 

квадратурної складової SΙ  за допомогою регулювання 2K . При цьому вектор 

напруги на активному опорі референсного перетворювача займає положення 
2

RPU , а 

міст виявляється повністю збалансованим. Якщо в такому його стані відбудуться 

однакові зміни RA і RP (така дія синфазної завади), зміни струмів в перетворювачах 

будуть відрізнятися і відповідати векторам SAΔΙ  і 
2

SPΔΙ . Для повного придушення 

синфазної завади, на третьому етапі балансування моста додатково повертають 

вектор 
2

P-Ι  на кут A P   по відношенню до вектора GU . При цьому напруга на 

активній складовій перетворювача SPZ  стає рівною 
3

RPU , а струм в ньому рівним 
3

PΙ . 

У цьому стані моста збільшення векторів струмів сенсорів при однакових змінах 

провідності розчину в них однакові за модулем і протилежні за фазою. Перший  

можливий варіант цього третього регулювання реалізується додатковим елементом 

уравноваження КЗ у вигляді фазообертача: 3.1

jK e   , де A P      (рис. 7.30 б). 

Інший варіант третього етапу балансування моста може бути здійснений двома 

регулюваннями. 
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Рисунок 7.30 Векторні діаграми встановлення квазірівноважного стану моста 

 

Перше з них є продовженням регулювання квадратурної складової PU  на 

другому етапі (регулювання 2 ). В результаті його вектор PU  зміщується з 

положення OD  в положення OD , а вектор напруги на RSP набуває стан 2

RPU . Це 

змінює модуль RPU  по відношенню до RAU , що призводить до відмінностей модулів 

SAΙ  і SPΙ  при дії синфазної завади. Усунути цю відмінність можна другим 

регулюванням (3 ) за допомогою K3, виконаного у вигляді масштабного 

перетворювача з коефіцієнтом передачі 3.2 31K K   (що простіше, ніж 

фазообертач). Величини регулювань можуть бути розраховані за значеннями  A , P

, зміни 2K  на другому етапі і параметрів векторів на представленій діаграмі.   

На рис. 7.30 б представлена діаграма врівноваження розглянутим методом з 

балансуванням струмів в гілках по модулю і фазі, що запропоновано в [44, 45]. Як 

видно з діаграми, при такій реалізації квазирівноваги моста процес балансування 
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істотно спрощується, що свідчить про перспективність цього технічного рішення. 

 

7.4.5 Нормування характеристик перетворення диференційних 

кондуктометричних каналів 

 

Вище було показано, що функція перетворення розроблених диференційних 

кондуктометричних схем може бути нормована (множенням на 1+ 2tg ) в широкому 

діапазоні значень квадратурного неінформативно параметра сенсорів (ємності). 

Однак цей метод забезпечує високу точність тільки для датчиків з 2-х елементною 

схемою заміщення. У той же час при реалізації біосенсорних систем часто 

доводиться застосовувати датчики, в яких перетворювач повинен бути 

представлений 3-х елементною послідовно-паралельною схемою заміщення, що 

містить опір розчину RР і приелектродну ємність СП, включені послідовно, а також 

опір RП, що враховує втрати в приелектродній області, який включено паралельно 

СП. На частотах вище 50 кГц може знадобитися включення 4-го елемента – ємності 

між електродами СГ (підрозділ 7.4.1, рис. 7.11, 7.12).  

При 3-х елементній схемі перетворювача активну складову його 2-х 

параметрового імпедансу можна представити послідовним з'єднанням RP і RПЕ – 

еквівалентного активного опору, яке отримують перерахунком RП з паралельної з СП 

в послідовну схему заміщення. Еквівалентна ємність СПЕ приймається рівною СП. 

Умовою еквівалентності є тотожність tg  приелектродного імпедансу при 

паралельній і послідовній схемах заміщення: Пtg = 1/ Э ЭR C R С     , де   – 

робоча частота. Звідси 2 21/Э ПR R C  . Значення RПЕ можна отримати, 

використовуючи розрахункове значення RР, і результат вимірювання PR R   на 

частоті, приблизно в 30 разів нижче робочої, або Э РR R   на високій частоті, де 

виконується умова ПЭ1/R C    і Э PR R  . При 3-х елементній схемі заміщення 

UG прикладено до суми опорів РЭR R  , а PG включено паралельно RP (рис. 7.31 б). 

При цьому змінюється чутливість приладу. У спрощеній формі це можна врахувати 

множенням значення вихідного сигналу моста на коефіцієнт ПЭ Р( ) /R R R . При його 
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розрахунках слід враховувати, що RПЕ і СПЕ реального перетворювача є еквіваленти 

двох опорів RП і двох ємностей СП (на потенційному і на струмовому електроді).  

Для експериментальних досліджень особливостей метрологічних 

характеристик кондуктометричної системи при роботі з диференційними 

кондуктометричними датчиками, які представляються трьохелементної схемою 

заміщення, був виготовлений їх електричний еквівалент. Для того, щоб забезпечити 

відповідність його схеми схемам заміщення датчиків, які використовуються на 

практиці, були досліджені частотні характеристики цих датчиків і визначено 

середньостатистичні параметри їх 3-х елементних схем заміщення відповідно до 

вищевикладених підходів. Для більшої відповідності цих схем на частотах вище 50 

кГц, були розраховані і додатково включені в схему еквівалента ємності СГ (Сгеом). 

Ця схема і її 2-х елементний еквівалент показані на рис. 7.31 а та 7.31 б відповідно.     

 

3,3 кОм пR

5 4 нФ п, 4  C 180 пФ С

1 RкОм р  

 

 

а 

 
б 

 

Рисунок 7.31. Електричний еквівалент кондуктометричного перетворювача 

 

 Частотні залежності еквівалентних параметрів Rs, Cs, tgφ за двоелементною 

схемою заміщення електричного еквівалента і гребінчастих кондуктометричних 

перетворювачів з електродами з Ni і Au (див. підрозділ 7.4.2) наведені на рис. 7.32.  

Схожість отриманих  характеристик на частотах 30 – 100 кГц свідчить про 

схожість схем заміщення і можливість використання такого еквіваленту для 

дослідження властивостей кондуктометричної системи в даному діапазоні частот. 

Для перевірки наведених вище результатів теоретичного аналізу впливу 

параметрів схеми заміщення кондуктометричних перетворювачів диференційного 
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Рисунок 7.32. Частотні характеристики еквівалента та реальних сенсорів. 

 

датчика на чутливість біосенсорної системи були виконані дослідження на фізичних 

моделях. Визначалися чутливості приладу до однакових змін активної 

електропровідності в активному і в пасивному перетворювачах датчика почергово, а 

також одночасно в обох. Це дозволяє визначити ще один дуже важливий параметр 

диференційної біосенсорної системи: ступінь придушення синфазних завад, які 

діють на перетворювачі, зокрема зміни фонової електропровідності розчину. 

Дослідження проводилися з приладом, описаним в [22] і електричним 

еквівалентом кондуктометричного датчика, що представлено на рис. 7.31. Активна і 

реактивна складові імітанса еквівалента пасивного перетворювача можуть мінятися 

шляхом збільшення (зменшення) активної електропровідності, що імітує фонову 

електропровідність розчину, і/або приелектродної ємності приблизно на ±25% (див. 

підрозділ 7.4.3, рис. 7.21). Це дозволяє моделювати гранично допустимі (теоретично 

можливі) зміни відповідних параметрів кондуктометричних перетворювачів. Крім 

того, активна провідність еквівалентів як активного, так і пасивного перетворювачів 

змінюється на 10 мкСм для моделювання інформативних впливів на сенсори. 

Результати визначення величин відгуків вимірювальної системи на 

еквіваленти 1% зміни електропровідності розчину представлені на рис. 7.33. 
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Штрихованими стовпцями зображені відгуки від роздільних, а чорними стовпцями 

від одночасних однакових впливі на еквіваленти робочого і референсного 

перетворювачів. Останні відгуки показують результат впливу синфазної завади, 

рівень якої дорівнює корисному сигналу. Робоча частота вимірювань була 66 кГц. 

Вимірювальною системою виконувалася стабілізація чутливості і корекція величини 

відгуку активного перетворювача відповідно значень його tgφ. 
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Рисунок 7.33. Відгуки на зміни провідності робочого і референсного сенсорів.  

 

З представлених діаграм видно, що зміна тангенса фазового кута елементів 

еквівалента диференційного датчика при двоелементній RC-схемі не змінює 

чутливості до впливу на активний перетворювач (перші 4 пари стовпців). При 

трьохелементній схемі еквівалента перетворювачів чутливість до впливу на 

активний перетворювач також не залежить від тангенса фазового кута, однак 

виявляється нижче. При даних параметрах схеми еквівалента це зниження становить 

близько 10% і може бути скориговано запропонованим вище способом. 

Сукупність корекцій відгуків кондуктометричної біосенсорной системи за 

значеннями тангенса фазового кута перетворювачів і активного опору в їх 
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приелектродних областях дозволяє нормувати величину відгуків з похибкою 

приблизно 3% і, таким чином, отримувати досить стабільний результат вимірювання 

змін електропровідності розчинів в одиницях електропровідності при значних 

варіаціях RC-параметрів схем заміщення перетворювачів диференціального датчика. 

 

7.5. Метрологічні дослідження кондуктометричної біосенсорної системи 

 

Метою робіт, зміст яких викладається в цьому підрозділі, є визначення 

характеристик кондуктометричної біосенсорної системи, від яких залежить точність 

результатів вимірювань [46].  

Функція перетворення біосенсорної системи в цілому складається з функцій 

перетворення біохімічного перетворювача (концентрація аналіту – зміна питомої 

електропровідності буферного розчину), функцій перетворення активного та 

пасивного кондуктометричних перетворювачів диференційного датчика 

(перетворення локальних значень питомої електропровідності в мембранах в 

значення активних складових вихідних імітансів перетворювачів) та функції 

перетворення різниці цих активних складових в цифровий код, що є результатом 

вимірювання. Остання з вказаних функцій перетворення є функцією перетворення 

електронного вимірювального каналу кондуктометричної системи. Відповідно до 

цього, метрологічні дослідження доцільно розділити на три частини:  

- дослідження електронного каналу, метрологічною базою яких є зразкові 

еквіваленти вихідних імітансів диференційного кондуктометричного датчика; 

- дослідження наскрізного диференційного кондуктометричного каналу за 

допомогою зразкових буферних розчинів; 

-  дослідження наскрізної характеристики перетворення біосенсорної системи 

з селективними мембранами за допомогою зразкових розчинів речовин – аналітів. 

Через те, що функції перетворення селективних мембран індивідуальні для їх 

конкретних зразків і можуть змінюватись з часом, останнє із вказаних досліджень 

виконується для калібровки біосенсорної системи при її експлуатації.  

Для оцінки похибок як в точках калібровки, так і на інших ділянках наскрізної 
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характеристики перетворення, що вимагається при сертифікації приладів, необхідно 

встановити складові цих похибок, до яких належать випадкові похибки внаслідок дії 

різного роду завад, та систематичні похибки, пов’язані з нелінійністю функції 

перетворення окремих частин вимірювального каналу і всього каналу в цілому. 

Через те, що встановити окремо функції перетворення селективної мембрани та 

диференційного кондуктометричного датчика неможливо, за результати 

метрологічних досліджень вимірювального каналу кондуктометричної біосенсорної 

системи доцільно прийняти результати їх перших двох частин. 

 

7.5.1 Дослідження основних метрологічних характеристик електронного 

вимірювального каналу кондуктометричної системи на еквівалентах сенсорів 

 

Особливістю біосенсорних вимірювань є їх висока чутливість і велика 

кількість неінформативних параметрів, що впливають на форму відгуку. Тому 

попередньо були встановлені випадкові похибки, що визначають швидкодію і 

розрізнювальну здатність кондуктометричного каналу. Узагальнюючі висновки 

досліджень шумових характеристик наступні: 

1. При частоті дискретизації 16 відліків в сек. оптимальним є усереднення від 

8 до 16 отриманих значень, що забезпечує дисперсію результатів не гірше 2 одиниць 

дискретності відліків; при цьому поріг чутливості вимірювального каналу в 

одиницях різниці електропровідностей двох перетворювачів диференційного 

датчика становить приблизно 0,01 мкСм. 

2. На протязі приблизно 100 вимірювань, що відповідає інтервалу часу до 30 

хвилин (що достатньо для виконання вимірювання), змін середніх значень 

результатів вимірювань, які перевищують рівень шумів, не відмічено. Це 

підтверджує стабільність показів (відсутність практично значимих дрейфів).  

За допомогою описаного вище еквівалента диференційних 

кондуктометричних датчиків було досліджено лінійність характеристики 

перетворення кондуктометричного каналу і вплив на цю характеристику значень 

тангенсу фазового кута сенсорів. Одночасно досліджувались метрологічні 
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характеристики визначення діагностичних параметрів кондуктометричних 

перетворювачів. Докладно використовуване обладнання та результати  цих 

досліджень для трьох приладів наведені в Додатку З. Похибки визначення 

параметрів схеми заміщення датчика становлять (не більше): 

- при визначенні опору активного перетворювача: ±1,5%; 

- при визначенні тангенса фазового кута: ±0,025; 

- при визначенні співвідношень опорів робочого і референсного сенсорів: ±10
-2

; 

- при визначенні тангенса різниці фазових кутів сенсорів: 0,01. 

За допомогою еквівалента диференційного датчика, що описано в Додатку З, 

була досліджена лінійність функції перетворення змін активної провідності 

робочого перетворювача при малих змінах цієї провідності. Результати вказаних 

досліджень представлені в  графічному вигляді на рис. 7. 34. 

 

 

 

Рисунок 7.34 Лінійність функції перетворення при малих змінах провідності. 

 

На діаграмі представлені характеристики перетворення для зразкових 

еквівалентів з тангенсом фазового кута 0,25 і 0,5. Для оцінки нелінійності на графіки 

накладені прямі штрихові лінії. Для отримання значень змін провідності в 

мікросіменсах була виконана калібровка характеристик за допомогою еталонного 

еквівалента з провідністю 10 мкСм. З представлених графіків видно помітне 
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зниження крутизни характеристики при значенні тангенсу 0,5, що відповідає виразу 

(7.5) і може коректуватися. Приведена похибка від нелінійності функції 

перетворення в діапазоні змін провідності активного перетворювача 0,33% – 3% від 

номінального значення не перевищує відповідно 3% і 5% для значень tgφ 0,25 і 0,5.  

За допомогою зразкового еквіваленту, описаного в підрозділі 7.4.3, рис. 7.21,  

були досліджені характеристики перетворення змін активної провідності робочого 

перетворювача в діапазоні 30% від його номінальної провідності. Результати цих 

досліджень в графічній формі (в умовних одиницях) представлені на рис.7.35.  

Верхній графік відповідає близькому до нульового значенню тангенса 

фазового кута, наступний – значенню тангенса 0,57. Нижній графік відповідає 

значенню тангенса 0,8. Приведена похибка від нелінійності функції перетворення в 

широкому діапазоні змін провідності активного перетворювача (від 1% до 30% від 

номінального значення) становить відповідно 10% і 15% для значень тангенсу 

фазового кута 0,57 і 0,8. При нульовому значенні tgφ нелінійність практично 

відсутня. З отриманих результатів витікає, що доцільно працювати при зміні 

провідностей не більше 10% при значеннях tgφ не більше 0,5.  

 Вказана нелінійність виникає внаслідок суттєвої зміни електропровідності 

розчину і відповідної зміни tgφ після внесення аналіту, що виходить за рамки 

припущень при отриманні виразу (7.5). Але вона може  бути  значно зменшена 

додатковою математичною обробкою результатів з урахуванням вказаної зміни tgφ. 

 

7.5.2 Дослідження наскрізної характеристики перетворення  

кондуктометричної системи  

 

Для отримання наскрізної характеристики перетворення зміни концентрації розчину 

на робочому (активному) перетворювачі використано методику, аналогічну 

описаній в підрозділі 7.4.3. Результати цих досліджень представлено на рис. 7.36. 

Використовувалось по одному перетворювачу з двох ідентичних датчиків, які 

занурювались в дві кювети з однаковими розчинами KH2PO4-NaOH, рН 7.4 з 

концентрацією 5 мМ/л. Концентрація розчину в робочій кюветі дозовано 

змінювалась. Температурне поле вирівнювалась пасивним термостатом.  
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Рисунок 7.35 Характеристики перетворення змін активної провідності при 

значеннях таких змін до 30% від номінальної провідності перетворювача 

 

    а 

            

 

                                        б 

Рисунок 7.36.  Наскрізна характеристика перетворення диференційного 

кондуктометричного каналу при малих і значних змінах різниці електропровідності. 

Характеристику при малих змінах концентрації розчину представлено на рис. 

7.36 а, а при її значних змінах – на рис. 36 б. В першому випадку приведена похибка 
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від нелінійності характеристики не перевищує 3%. 

З другої діаграми видно, що при двократній зміні електропровідності розчину 

нелінійність характеристики перетворення може досягати (5 – 10)% в залежності від 

апроксимації характеристики прямою лінією тим чи іншим чином, відповідно до 

розташування точок калібровки. Як вже вказувалось, ця нелінійність пов’язана зі 

значним підвищенням tgφ перетворювачів за рахунок збільшення 

електропровідності розчину при внесенні аналіту і  похибка від такої нелінійності 

може коректуватися при наявності діагностики параметрів датчиків.  

 

7.6 Висновки за розділом. 

 

 Виконано комплекс досліджень з теоретичних основ побудови і практичних 

розробок вимірювальних каналів для біосенсорних систем кондуктометричного 

типу на основі уніфікованих базових імітансометричних засобів. Вперше створені 

прості, метрологічно надійні, серійнопридатні і конкурентоздатні прилади для 

практичного застосування. Основні результати робіт полягають в наступному. 

1. З застосуванням векторних та математичних моделей мостових кіл з 

диференційними двохелектродними кондуктометричними датчиками вперше 

пояснена фізична природа і кількісно визначена залежність чутливості моста від 

значень тангенсу фазового кута первинних перетворювачів при відповідності їх 

еквівалентної RC-схеми заміщення двохелементній, послідовній. Показано, що в 

кондуктометричних каналах з фазочутливими детекторами при наближенні 

тангенсу фазового кута до 1 чутливість знижується до нуля.    

2. Вперше запропоновано два методи суттєвого підвищення та стабілізації 

чутливості диференційних кондуктометричних каналів при широкому діапазоні 

змін фазового  кута сенсорів: шляхом компенсації падіння напруги на ємностях 

сенсорів та використанням в якості інформативного сигналу приросту модуля 

напруги на виході моста. Показано, що зменшення чутливості при їх застосуванні в 

умовах практичного використання може не перевищувати 20%.  

3. Розроблені принципово нові методи виконання вимірювань та структури 
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диференційних кондуктометричних каналів із зрівноваженими мостовими колами з 

діагностикою параметрів датчиків, що забезпечують високу стабільність функції 

перетворення, її корекцію і нормування по значеннях параметрів робочого сенсора. 

4. Експериментально досліджені параметри схем заміщень сенсорів основних 

типів диференційних кондуктометричних датчиків біосенсорних систем, межі їх 

змін при експлуатації і відповідні зміни чутливості мостової схеми. Відпрацьовані 

схеми і алгоритми роботи, досліджені метрологічні характеристики вимірювальних 

каналів на основі уніфікованого базового модуля, визначено умови і розроблено 

необхідні засоби для забезпечення метрологічної надійності біосенсорних систем. В 

експериментальних зразках приладів досягнута реальна чутливість 0,02 мкСим (при 

співвідношенні сигнал/завада, що дорівнює 1) і відтворюваність результатів ±3% в 

типових умовах біохімічних досліджень.   

5. Вперше теоретично та експериментально досліджені адитивні похибки 

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. Показана можливість подальшого їх зменшення 

приведенням мостового кола в квазірівноважний стан з балансуванням фаз 

неінформативних складових сигналів відгуків робочого і референсного сенсорів.   
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РОЗДІЛ 8 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

8.1 Вимірювання фізичних величин за допомогою ємнісних сенсорів  

 

8.1.1 Канал вимірювання неелектричних величин 

 

Вимірювання і контроль значень параметрів векторів сил або їх деякої 

сукупності являють собою одну із широко поширених технічних задач при 

реалізації багатьох сучасних технологічних процесів, при лабораторних 

дослідженнях. Важливими окремими випадками є діагностика технічного стану 

потужних машин і механізмів, контроль міцності споруд і конструкцій в енергетиці, 

облік кількості і контроль якості палива, технологічних речовин по їхній вазі і 

густини, а також багато чого іншого [1 – 4]. У цій області вимірювань традиційно 

використовуються пристрої на основі тензометричних і струнних датчиків [1, 4], що 

в багатьох випадках не забезпечують необхідних функціональних та метрологічних 

характеристик. Подальший прогрес вимірювальної техніки в згаданих областях 

може базуватися на застосуванні електромеханічних перетворювачів сили на основі 

диференціальних ємнісних датчиків і компенсаційно-мостових вимірювальних кіл [5 

– 9]. Їх перевагами є висока відносна чутливість (приріст ємності в діапазоні змін 

величини, що вимірюється, досягає 10 – 20%), надійність і стійкість до зовнішніх 

впливів (удари і вібрації, високі температури, магнітні й електричні поля). 

Існуючі первинні перетворювачі сили в електричні величини представляють 

собою поєднання механічного пружного та електронного чутливого елементів. 

Принцип побудови перетворювачів неелектричної фізичної величини в електричну 

ємність, добре відомі [9 – 11]. Порівняно мала поширеність ємнісних датчиків сили 

в порівнянні, наприклад, із тензорезистивними пояснюється насамперед відсутністю 

простих і дешевих схемотехнічних рішень точних вторинних перетворювачів 

вихідних параметрів ємнісного датчика в активний електричний сигнал і далі в 

цифровий код. На рис. 8.1 зображено вимірювальний канал для багатосенсорної 
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системи контролю зусиль пресування осереддя статорів потужних 

електрогенераторів, трансформаторів, тощо  на основі ємнісних датчиків [12]. 

Основою системи, зображеної на рис. 8.1, є базовий апаратно-програмний 

вимірювальний модуль М3500Р на інтегральних цифро-аналогових і аналого-

цифрових перетворювачах, побудований на принципах, викладених в розділах 2 та 5 

(рис. 2.11, 5.4), з поєднанням методів зрівноважування і прямого перетворення 

вимірювальних сигналів. Система включає датчики D1...D4 з первинними 

перетворювачами сили в зміну часткових ємностей датчика, та  вторинні електронні 

перетворювачі ВП1…ВП4, які по черзі підключаються до базового вимірювального 

блоку за допомогою комутатора. При цьому підключений датчик і вторинний 

перетворювач разом з елементами базового модуля утворюють компенсаційно-

мостове вимірювальне коло, що діє на принципах, викладених в підрозділі 6.1.2. 

 

  
 

 

Рисунок 8.1 Багатоканальна система контролю зусиль з ємнісними сенсорами 

 

Базовий вимірювальний блок М3500Р та його наступні модифікації МХР-2, 

МХР-3 можуть використовуватися з найрізноманітнішими диференційними 

імітансними перетворювачами фізичних величин, що включені в мостове коло, які 

зводяться до схем, представлених в розділі 6. Крім ємнісних, можуть 
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використовуватися також і тензометричні датчики. Кількість каналів вимірювання, 

що переключаються комутатором К, обмежено лише припустимим часом їхнього 

сканування (в залежності від умов, тривалість вимірювання по одному каналу 

становить 0,1…1 сек.). Результати даної розробки були використані при створенні 

серії портативних електронних вагів з основними похибками вимірювання 0,001г; 

0,01г; 0,1г (1995 – 1997 рр.), які на той час не поступалися кращим зарубіжним 

аналогам за сукупністю характеристик і неодноразово демонструвалися на 

престижних міжнародних виставках (Hannover-Messe, СeBIT, EXPO-2000) [13]. 

За допомогою ємнісних сенсорів можливе вимірювання і інших фізичних 

величин. В роботі [14] викладено принципи побудови портативного вимірювального 

приладу для експрес-контролю вологості твердих, сипких и гранульованих 

матеріалів на основі ємнісного сенсора та уніфікованого модуля М3500Р. 

Особливістю цієї задачі є те, що інформативним параметром сенсора є ємність, яка 

змінюється за рахунок зміни діелектричної проникності досліджуваного матеріалу 

при змінах його вологості. При цьому, однак, значно змінюється також тангенс кута 

втрат – неінформативний параметр сенсора, що може спотворювати отримані дані. 

Розроблений прилад дозволяє виконувати калібрування вимірювального каналу по 

крутизні перетворення інформативного параметру сенсора з урахуванням впливу 

його неінформативного параметру. Фотографії експериментальних зразків приладів 

з ємнісними датчиками зусиль, ваги, вологості речовин та кутових переміщень 

наведені на рис. 8.2, а детальна інформація представлена в Додатку В.   

Для оперативного контролю ряду взаємопов’язаних з температурою 

технологічних параметрів (тиск, вологість повітря, вологість деревини та інших 

волокнистих матеріалів кондуктометричним методом) було розроблено серію 

недорогих, енергоекономічних портативних приладів (серія МХ-2001Т), в яких 

передбачено використання як ємнісних, так і резистивних сенсорів на основі 

термометрів опору (RTD), а також п’єзорезисторних елементів (рис. 8.3). 
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Рисунок 8.2. Портативні ваги (а, б); уніфікований термогігрометр з RTD-сенсором 

температури та ємнісним датчиком вологості сипких речовин (в); вимірювач кута 

повороту (г) 
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Рисунок 8.3. Портативні прилади для оперативного контролю: тиску і температури 

(а), вологості повітря і температури (б), вологості деревини і температури (в), 

різниці температур з розрізнювальною здатністю 0,001 К 
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8.1.2 Канал контролю тангенса кута втрат електроізоляції  

 

Контроль якості електроізоляції є одною з найважливіших задач для 

гарантування надійності роботи електроустановок. Зокрема, актуальні постійний 

моніторинг стану діелектричних рідин (електротехнічного масла) та якості листових 

ізоляційних матеріалів (папір, плівки) в процесі їх виробництва, які можуть 

здійснюватися ємнісними сенсорами, що визначають тангенс кута втрат.   

Контроль тангенса кута втрат елементів електротехнічного устаткування і 

застосовуваних в них електроізоляційних матеріалів здійснюється на промисловій 

частоті 50 Гц і при типових умовах їхньої експлуатації, тобто при досить високих 

напругах від кількох сотень до кількох тисяч вольт іспитових сигналів. Задовільний 

контроль якості електроізоляції забезпечується, якщо розрізнювальна здатність 

вимірювальних пристроїв за tg має величину порядку 10
-5

, а похибку вимірювання 

не гірше 10
-4

. Реалізація таких високих параметрів в автоматичних приладах є дуже 

складною технічною задачею, над якою працюють провідні в галузі метрологічного 

обладнання для електроенергетики фірми [15]. Одна з перших спроб створення такої 

апаратури була здійснена при розробці вимірювача тангенса кута втрат 

конденсаторного паперу з контролем температури датчиків (1990 – 1991 рр.) для 

використання у складі установки контролю якості продукції в технологічному 

процесі [16]. В її основу було покладено комбінування методів зрівноважування і 

прямого перетворення параметрів комплексного опору, яке було розглянуте в 

розділі 4. В запропонованому рішенні об'єкт виміру включається в мостове коло з 

елементами зрівноваження обмеженої дискретності (8 – 10 двійкових розрядів) на 

основі інтегрального ЦАП. Після зрівноважування цього вимірювального кола 

здійснюється пряме перетворення його залишкового вихідного сигналу з 

розкладанням на складові, відповідні активному і реактивному параметрам 

комплексного опору досліджуваного об'єкту. Шляхом складання результатів 

зрівноважування і прямого перетворення отримуються високодискретні (до 

двадцяти двійкових розрядів) значення параметрів комплексного опору об'єкта 

виміру. Ще однією особливістю визначення tg електроізоляції є необхідність 
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контролю теплового режиму об'єкту в процесі виміру, оскільки фактор втрат 

багатьох діелектриків залежить від температури, яка в енергетичних об'єктах може 

коливатися на багато десятків градусів. Функціональна схема розробленого 

пристрою показана на  рис. 8.4. 

 

 

 

Рисунок 8.4. Вимірювальний блок каналу контролю кута втрат 

 

Вона включає: високовольтний блок живлення вимірювального кола (БЖВК) 

із перемикачем вихідної напруги К; блок вимірювальних перетворювачів з 

операційним пристроєм ОП1, вимірювальним перетворювачем температури ВПТ, 

дільником напруги ДН, формувачем опорних напруг ФОН для синхронного 

детектора СД, що включає фазообертач на 90 і підсилювач - обмежувач Обм; об'єкт 

виміру CX, GX з датчиком температури ДT; базовий вимірювальний модуль, 

розглянутий в розділах 2 та 5. Об'єкт виміру ОВ – виріб (наприклад, конденсатор), 

або датчик з двома електродами (пластини), між якими розміщують досліджуваний 

діелектрик. На цьому датчику укріплений також датчик температури об'єкту  

Вимірювач tg працює наступним чином. У БЖВК із напруги мережі 

формується сигнал промислової частоти Uх необхідної напруги (100, 200, 300, 400 і 
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500 В), що додатково фільтрується від вищих гармонік за допомогою фільтра 

низьких частот, що входить до складу БЖВК. Тестовий сигнал Uх, поступає на ОВ і 

через ДН на ФОН. У ФОН відбувається формування двох опорних сигналів форми 

"меандр", необхідних для роботи синхронного детектора СД. Один із цих сигналів 

(𝑈сф
0 ) – синфазний, а іншій – 𝑈кв

0 , квадратурний до тестової напруги Uх. У пристрої 

ОП1 сигнал з об'єкта перетворюється в напругу /

XU , яка порівнюється з вихідною 

напругою ДН шляхом зрівноваження мостового кола, що включає ЦАП з 

підсилювачем ОП2 базового модуля. Синфазна та квадратурна до Uх складові 

залишкового сигналу нерівноваги виділяються і вимірюються за допомогою СД і 

АЦП. При вимірюваннях коефіцієнт підсилення операційного пристрою з ЦАП 

регулюється системою управління (резистором R0) при зміні величини іспитової 

напруги і при порозрядному зрівноважуванні мостового кола (від старших розрядів 

до молодшого) відповідно до алгоритму виміру. Керування роботою пристрою 

здійснюється мікропроцесорним контролером базового модуля. Процес вимірювань 

відбувається в два етапи, які детально описані в розділі 4. Отримані результати 

відображаються на цифровому індикаторі приладу та передаються в центральний 

комп'ютер системи. Діапазон ємності датчика tg становить 100 – 2000 пФ, загальна 

похибка вимірювання tg не більше 0,0002. Фотографія одного з виготовлених 

зразків вимірювача tg конденсаторного паперу представлена на рис. 8.5. Матеріали 

з його впровадження наведені у додатку Б.   

  

 Рисунок 8.5 Вимірювач тангенса кута втрат конденсаторного паперу 



336 

  8.2 Використання результатів досліджень в розробках засобів контролю 

фізичних величин промислово-технологічного та медичного призначення  

 

В період 1997 – 2004 рр. було виконано низку розробок в рамках Державних 

науково-технічних програм: «Розробка методики та апаратури для диференційної 

діагностики різних видів дизгідрій мозку і інших біологічних тканин» (проект 

02.09/02323 «Нейрозонд») згідно договору №2/1075-97 від 01 серпня 1997 р.; 

«Розробка комплексу апаратури та програмного забезпечення для постійного 

групового моніторингу життєво-важливих показників нейрохірургічних і 

кардіологічних хворих» (проект 3.4.1.А «Нейро – 2») згідно договору №ДП46/2003 

від 09 червня 2003 р.; «Розробка мобільного вимірювально-інформаційного 

комплексу для контролю та діагностики технічного стану електротехнічного 

обладнання потужних генеруючих та споживаючих об'єктів.» (проект 5.1.18.Б. 

«Енерготест») згідно договору №ДП/45-2003 від 09 червня 2003 р. Замовником 

розробок виступало Міністерство освіти і науки України (раніше Міністерство 

науки і технологій України). Виконавцем проектів був Український центр науково- 

технічної діяльності, досліджень і соціальних ініціатив (УкрЦЕНДДСІ) НАН 

України. Роботи виконувались за участі автора спільним тимчасовим творчим 

колективом зі співробітників Інституту електродинаміки НАН України, Інституту 

нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України, Інституту серцево-судинної 

хірургії ім. М.М. Амосова АМН України, НВЦ «Міський електричний транспорт», 

м. Київ під керівництвом провідних вчених цих установ: академіка НАН України 

Ф.Б. Гриневича, чл.-кор. АМН України Є.Г. Педаченко, проф., д.м.н. В.В. 

Лазоришинця, проф., д.м.н. Т.М. Сергієнка.     

При виконанні науково-технічних проектів «Нейрозонд» і «Нейро-2», які 

включали розробки комп’ютеризованих засобів реєстрації внутрішньочерепного і 

артеріального тиску та температури органів людини при хірургічних операціях і в 

постопераційний період, були використані варіанти базового вимірювального 

модуля М3500Р1 та М3500Р2. В ході робіт були розроблені необхідні датчики: 

мініатюрні термозонди на базі RTD-перетворювачів HEL-700 фірми HONEYWELL і 
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системи зняття, передачі та перетворення тиску  на базі п’єзорезистивних сенсорів 

тиску типів СД-І-40 кПа БГІ (ТУ У 16282650.004-96) фірми РОСТ (м. Київ), або 

26PC SMT фірми HONEYWELL, або серії МЗХ 2ХХХ фірми MOTOROLA. Для 

перетворення вихідних сигналів чутливих елементів (терморезистора та 

тензоперетворювача) були розроблені уніфіковані вторинні перетворювачі, що 

встановлюються в базовий модуль в якості адаптера сенсорів (додаток Д).  

Серед основних питань, що вирішувались в ході досліджень і розробок, було 

забезпечення вимог електробезпеки при використанні апаратури, досягнення 

високої чутливості, завадостійкості та достатньої стабільності вимірювального 

каналу, низьких випадкових і температурних похибок при малих рівнях тестових 

сигналів на чутливих елементах сенсорів, інваріантності до паразитних параметрів 

тонких з’єднувальних кабелів [17 – 20]. Для термозондів та систем передачі тиску на 

тензоперетворювачі крім того актуальним було забезпечення стерилізації і 

компенсації впливу змін температур об’єкту контролю та довкілля. Для вирішення 

цих питань були розроблені уніфіковані вторинні перетворювачі для сенсорів, 

принципово нові конструкції та технології виготовлення термозондів, а також 

систем зняття та передачі тиску (СПТ) з інтерфейсом між стерильною і 

нестерильною частинами, що дозволяє їх легке розділення і з’єднання, застосування 

одноразових компонентів та стерилізацію постійно використовуваних частин за 

стандартними методиками [19]. Фотографії розроблених приладів та датчиків 

представлені на рис. 8.6, а  їх технічні характеристики – в додатку Є.   

 

 
 

а 

 
  

б 

 
 

в 
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Рисунок 8.6. Системні вимірювачі тиску та температури (а,б), термозонд для 

операцій з гіпотермією органів (в), тестування чутливості, стабільності та 

динамічних властивостей вимірювача внутрішньочерепного тиску (г). 
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Згідно умов виконання проектів експериментальні зразки створених 

вимірювальних засобів були передані в Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова 

АМН України, в Інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова АМН 

України, та в Донецький державний медичний університет, де вони проходили 

практичну апробацію при розробках нових методів лікування [19]. Матеріали 

результатів виконання і впровадження вказаних проектів представлені в додатку Д.   

В рамках виконання науково-технічного проекту «Енерготест» були 

розроблені принципи побудови та виготовлені експериментальні зразки 

інформаційно-вимірювальних комплексів (ІВК) для завдань моніторингу, технічної 

діагностики та керування технологічними процесами. 

Блок-схема експериментального зразка портативного ІВК з джерелами 

інформативних сигналів, що може використовуватись, зокрема, для діагностики на 

транспорті,  зображена на рис. 8.7. У виготовленому зразку застосовано сенсори 

фізичних величин, які найчастіше використовуються при реалізації методів 

діагностики потужного енергогенеруючого та енергоспоживаючого устаткування. 

До цих фізичних величин відносяться температура, тиск, вологість газів, 

прискорення, параметри вібрацій, зусилля, зміщення, електричний струм, 

електрична напруга, електричний опір, інтенсивність теплового потоку. Сприйняття 

та перетворення цих фізичних величин на електричні сигнали здійснюється 

стандартними або спеціалізованими первинними перетворювачами (S): 

термометрами опору, тензорезисторними та п’єзорезисторними мостами, ємнісними 

та диференційними ємнісними перетворювачами, реостатними перетворювачами, 

дільниками напруги та шунтами, перетворювачами струм/напруга, тепловий 

потік/напруга. Для цих первинних перетворювачів були створені уніфіковані 

вторинні вимірювальні перетворювачі (ВВП), які встановлюються в уніфікований 

базовий модуль і перетворюють вихідний інформативний параметр датчика на 

нормовану електричну напругу. До складу виготовленого зразка входять 4 канали 

визначення статичних та повільно-змінних параметрів на базі двох базових 

вимірювальних модулів (БВМ) М3500Р2 та одного каналу для реєстрації 

швидкозмінних параметрів на базі уніфікованого вимірювального модуля з 
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підвищеною чутливістю і швидкодією МХР-3, які реалізовано у вигляді 3-х  

периферійних терміналів Т1, 2, 3  мережевого комплексу.  

Канал реєстрації швидкозмінних параметрів (термінал Т3) розраховано на 

підключення до сенсорів, інформативний вихідний сигнал яких представляє собою 

нормалізовані миттєві значення електричної напруги. Це можуть бути сенсори 

вібрації (акселерометри) Sv, сенсори різних величин реостатного 

(потенціометричного) типу SR/R, шунти та датчики Хола для вимірювання 

електричного струму і т. ін. Вихідні  сигнали таких сенсорів подаються на 

аналоговий вхід базового вимірювального модуля МХР-3-1Е18/-2 в аналоговому 

вигляді безпосередньо або, при використанні датчика з цифровим виходом – через 

додатковий субмодуль (БВСМ) SME18/-2. В останньому варіанті цей канал 

представляє собою дворівневий модуль МХР4. Він використовується в тих 

випадках, коли необхідно сформувати масиви даних вимірювань з високою 

частотою виборок, яка не дозволяє передавати їх через системний інтерфейс в 

режимі реального часу. Такі масиви передаються на верхній рівень ІВК в певний 

момент циклу сканування терміналів за спеціальним протоколом. 

 

 

 

Рисунок 8.7. Блок-схема портативного ІВК для діагностики на транспорті 
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Канали реєстрації статичних та повільно-змінних параметрів розраховано на 

використання імпедансних сенсорів, що працюють на сигналах постійного або 

змінного струмів. Перший термінал комплексу оснащений сенсором тиску (SP) і 

системою передачі тиску з розділом робочих середовищ (СПТ), а також сенсором 

температури (ST). В якості датчику тиску використовуються п’єзорезисторні 

датчики виробництва ВАТ "Кристал"  (м. Київ), або фірми HONEYWELL, і датчики 

температури фірми HONEYWELL. При необхідності в цьому терміналі можуть бути 

встановлені інші уніфіковані ВВП і підключені інші імпедансні сенсори (вологості, 

ваги, зусиль, повільно-змінних прискорень, опору ізоляції, тощо) . 

Другий термінал системи призначений для вирішення актуальних завдань 

контролю температури рухомих частин устаткування (роторів, валів, коліс та ін..), а 

також таких, що перебувають під високою робочою напругою безконтактним 

методом. Для цього один канал цього терміналу укомплектовано оригінальним 

сенсором теплового потоку (SФ), що працює на принципі вимірювання різниці 

температур за допомогою тонкоплівкових термометрів опору. Другий канал 

призначений для точного визначення базової температури сенсора теплового 

потоку, відносно якої вимірюється температура об’єкту контролю. Термінали 

живляться від вбудованих акумуляторів або через адаптер від мережі 220 В. 

Базові вимірювальні модулі комплексу підключені через оптронні вузли 

гальванічної розв’язки до магістралі системного інтерфейсу (МСІ) за стандартом 

RS-232C. Ця магістраль поєднує периферійні термінали і центральну систему 

управління комплексу (ЦСУ). Центральна система управління складається з 

портативного спеціалізованого комп’ютера (ПСК) та блоку мережевого інтерфейсу 

(БВІ) з оптичною гальванічною розв’язкою, які зв’язані через "Com–port" 

комп’ютера з використанням стандарту RS-232C. Живлення ЦСУ здійснюється від 

акумулятора або від адаптера мережі 220 В. 

Фотографії виготовлених апаратно-програмних комплексів представлені на 

рис. 8.8, а їх технічні характеристики – в Додатку Є. Матеріали результатів 

виконання проекту «Енерготест» та їх впровадження представлені в Додатках Б, В. 
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Рисунок 8.8: а) мобільний ІВК для багатопараметрового моніторингу 

технічного стану устаткування (температура, тиск, теплові потоки, параметри 

вібрацій); б) ІВК керування трьома сушильними камерами за параметрами вологості 

та температури повітря; в) демонстраційний стенд ІВК з 5-ма уніфікованими 

каналами, що укомплектовані датчиками вологості та температури повітря, тиску та 

температури, кута повороту, зусилля (ваги), а також датчиком Холла. 
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8.3 Біосенсорні системи з імітансометричними електронними каналами 

 

Ключовими задачами при створенні серійнопридатних біосенсорних систем, в 

тому числі на основі імпедансних датчиків, є розробка простих і надійних 

інформаційно-вимірювальних каналів, що забезпечують високочутливе визначення 

інформативного параметра біохімічної реакції, нормалізацію і калібрування їх 

характеристики перетворення, придушення впливу завад і неінформативних 

параметрів, а також забезпечення реєстрації і представлення результатів 

вимірювання в зручній для подальшого використання формі. Загальні результати 

досліджень і розробок в цьому напрямку викладено в роботах [21, 22].  

 

8.3.1 Калориметричний біосенсорний комплекс 

 

Термобіосенсорні системи базуються на визначенні теплових ефектів  

(ентальпії) біохімічних реакцій. Найбільш метрологічно обгрунтованим для цього є 

калориметричний метод. Як показують дослідження, найкращі метрологічні 

характеристики калориметричної біосенсорної системи вдається одержати, 

використовуючи як інформативний параметр сконцентрований тепловий потік з 

реакторної кювети, що перетворюється в електричний сигнал диференціальним 

термосенсором з двох мікротермосенсорів, розділених прокладкою. Необхідна 

висока чутливість вимірювального каналу при незначному впливі сенсора на об’єкт 

вимірювання досягається застосуванням тонкоплівкових RTD – перетворювачів з 

мостовим вимірювальним колом змінного струму (розділ 6). Конструкція 

розробленої біосенсорної комірки зображена на рис. 8.9 [23]. 

Калориметрична комірка являє собою триступінчастий пасивний термостат, 

усередині якого встановлено реакторний пристрій [24]. Цей пристрій складається з 

кювети, у яку поміщають біоселективну речовину, що аналізує, (реагент 2) і 

мікрошприц, що містить пробу досліджуваної речовини (реагент 1). Реактор, 

оточений з бокових сторін теплоізоляцією, розміщений у внутрішньому металевому 

стакані  термостату з отвором для установки в кюветі мікрошприца. Кювета 

контактує з корпусом термостата тільки через термосенсор. При вимірюваннях 
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аналіт витримують в шприці до встановлення в реакторі теплової рівноваги, а потім 

вприскують в кювету. В результаті реакції в кюветі виділяється теплова енергія, що 

створює тепловий потік на корпус термостату через диференційний датчик, в якому 

в результаті цього виникає різниця опорів мікротермосенсорів, що вимірюється 

мостовим колом електронного каналу. Загальна структура калориметричного 

біосенсорного комплексу зображена на рис. 8.10. Вимірювальний канал реалізовано 

на основі уніфікованого імітансометричного базового модуля М3500Р1. 

Для усунення впливу контактних потенціалів, дрейфів параметрів 

електронних вузлів вимірювального кола та ряду інших завад живлення мостового 

кола здійснюється змінною напругою від генератора тестового сигналу (ГТС). На 

виході мостового кола вимірювальний сигнал випрямляється синхронним 

детектором (СД), а потім перетворюється в цифрову форму аналого-цифровим 

перетворювачем (АЦП). Надалі результат перетворення обробляється за допомогою 

мікропроцесорного контролера вимірювального модуля (МПК) і передається в 

пристрій, що реєструє (персональний комп'ютер ПК).  

Детальний розгляд принципів дії, схемотехніки та конструкції 

термобіосенсорного комплексу, результати метрологічних досліджень і апробації 

для вирішення практичних завдань подано в роботах [21, 25 – 28]. Дослідженнями 

доведена висока інваріантність вимірювальної системи до впливу саморозігріву 

датчика (адитивна похибка еквівалентна не більш як 1 – 2 мДж). Також розроблені 

методи і засоби калібрування калориметричної системи, та необхідні для її 

практичного застосування програмні засоби представлення і реєстрації результатів 

вимірювань. Відповідні матеріали наведені в Додатку Ж. 

Дослідження і розробка термобіосенсоного комплексу проводилися в рамках 

Проекту "Розробка базисних електронних інформаційно-вимірювальних систем 

термобіосенсорів" ("Біосенсор") комплексної програми фундаментальних 

досліджень НАН України «Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій» в 

2003 – 2006 рр. На рис. 8.11 представлено фотографії термобіосенсорної системи (а) 

і диференційного термосенсора у внутрішньому корпусі термостату (б). 
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Рисунок 8.9 Конструкція калориметричної комірки 

 

 

Рисунок 8.10. Структурна схема калориметричного комплексу. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 8.11. Термобіосенсорна системи (а) і диференційний термосенсор у 

внутрішньому корпусі термостату (б) 
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В результаті робіт були виготовлені експериментальні зразки 

калориметричних комплексів, які використовуються для наукових досліджень в 

Інституті біохімії НАН України ім. О.В. Палладіна. Їх характеристики наведені в 

додатку К. Ці прилади не мають аналогів і на час створення значно перевершували 

відомі у світі термобіосенсорні системи за чутливістю та іншими показниками.  

 

8.3.2 Кондуктометричні біосенсорні вимірювальні системи  

 

В рамках науково-технічної програми НАН України “Сенсорні системи для 

медико-екологічних та промислово-технологічних потреб“ (2007 – 2012 рр.), згідно 

проекту «Кондуктометрична біосенсорна система для аналізу сахаридів у харчовій 

промисловості» ("Біосенсор-2"), спільно з Інститутом молекулярної біології і 

генетики НАН України, при участі ДП «НВЦ Енергоімпульс» Інституту 

електродинаміки НАН України були розроблені і виготовлені експериментальні 

зразки біосенсорної кондуктометричної системи в кількох варіантах виконання. 

Чотирьохканальна кондуктометрична біосенсорна система призначена для 

одночасного визначення вмісту сахаридів (сахароза, глюкоза, фруктоза, мальтоза) у 

продуктах харчування та в сировині. Вона розрахована на використання в 

технологічному процесі для багатократних однотипних вимірювань. Одноканальний 

та чотирьохканальний варіанти такої системи, що призначені для наукових 

досліджень і відпрацювання методик вимірювань, розраховані на використання в 

різних умовах для вирішення широкого кола завдань. Вони мають функції 

автоматичного налаштування та контролю придатності датчиків [29 – 31].    

На рис. 8.12 схематично представлено біосенсорну вимірювальну система з 

персональним комп’ютером (ПК). Система містить штатив із закріпленим у ньому 

блоком утримувачів (БУС) від 1-го до 4-х кондуктометричних біосенсорів (КБС), що 

занурені в кювету з буферним розчином, куди додається досліджувана речовина. 

Магнітна мішалка (ММ) забезпечує однорідність розчину при вимірюваннях. 

Вимірювальний канал, що живиться від блоку живлення (БЖ), представлений двома 

модулями: базовим вимірювально-керуючим модулем (БВМ) типу МХР-3 та 

модулем вторинних перетворювачів (МВП) у вигляді окремого модуля або 
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субмодуля, вбудованого в БВМ.  

 

 

 

Рисунок 8.12. 4-х канальна кондуктометрична біосенсорна система 

 

Блок-схема вимірювального каналу системи в узагальненому вигляді наведена 

на рис. 8.13. Модуль МВП містить від одного до чотирьох вторинних 

перетворювачів ВП1 – ВП4. Кожний із вторинних перетворювачів являє собою 

компенсаційно-мостове коло, до якого включений один із диференційних сенсорів  

S1 – S4, і яке може зрівноважуватись по параметрам імітанса CS та RS вручну 

(потенціометрами) або автоматично (цифро-аналоговими перетворювачами). 

Мостові кола ВП живляться від цифрового генератора синусоїдальної напруги Г, що 

знаходиться в модулі БВМ. На виході кожного із ВП діє напруга, що залежить від 

різниці вихідних провідностей в парі кондуктометричних перетворювачів, 

підключених до нього. За допомогою електронного ключа (К1) вихідні напруги ВП 

по черзі підключаються до входу модуля БВМ. У складі останнього є синхронний 

детектор (СД), який призначений для виділення з комплексної за характером 

вихідної напруги ВП двох складових: синфазної (СФ) по відношенню до напруги 

генератора, що пропорційна інформативній (активній) складовій вимірюваної 

різниці провідностей, та квадратурної (КВ), яка є неінформативною. Ці складові, в 

залежності від положення ключа, що визначає фазу опорної напруги СД, по черзі 
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надходять на вхід інтегруючого АЦП і у вигляді цифрового коду передаються в 

мікроконтролер (МК) для подальшої обробки. МК формує тактові імпульси для 

генератора, логічні сигнали для керування процесом вимірювання, а також здійснює 

обмін даними з комп’ютером через інтерфейс (типу RS-232c) і з оператором через 

клавіатуру Кл. та дисплей Д. До складу БВМ також входить цифро-аналоговий 

перетворювач ЦАП, який, при автоматичному балансуванні ВП під управлінням 

МК, формує сигнал компенсації неінформативної складової вихідної напруги ВП. 

Автоматичне балансування ВП за другою складовою його вихідного сигналу 

здійснюється за допомогою ЦАП, що входить до складу ВП.    

 

 

Рисунок 8.13 Вимірювальний канал 4-х сенсорної кондуктометричної системи  

 

Алгоритм роботи системи складається із двох етапів. На першому етапі КБС 

розміщують у буферному розчині без досліджуваної речовини. По черзі 

врівноважують кожний ВП по вказаним вище складовим вихідної напруги. На 

другому етапі в буферний розчин додають досліджувану речовину, що містить набір 

сахаридів, концентрацію яких необхідно визначити. У результаті біохімічних 

реакцій в селективних мембранах, на виходах ВП з'являються напруги розбалансу. 

Синфазні складові кожної з цих напруг, що пропорційні концентрації відповідного 

сахариду, у вигляді цифрового коду через порт інтерфейсу RS-232с надходять у ПК 

біосенсорної системи. На рис. 8.14 представлено фотографії кондуктометричних 

біосенсорних систем в чотирьохканальному (а) та в одноканальному (б) варіантах. 
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Рисунок 8.14. Кондуктометричні біосенсорні системи в чотирьохканальному 

(а) та в одноканальному (б) варіантах 

 

В процесі виконання проекту, згідно умов Програми були виготовлені серії 

зразків таких приладів, які використовуються в якості обладнання для досліджень, в 

тому числі за кордоном (Франція), куди вони були поставлені за комерційними 

контрактами. В ДП «Укрметтестстандарт» була затверджена Програма і методика 

метрологічної атестації приладів та одержано свідоцтво про державну метрологічну 

атестацію експериментального зразка. Детальні технічні характеристики, матеріали 

та документи з впровадження та апробації кондуктометричних біосенсорних систем 

наведені в Додатках Б, З. Результати спільних робіт з розробок і патентування 

кондуктометричних біосенсорних систем та матеріали досліджень з їх 

використанням, що були отримані в Інституті молекулярної біології і генетики НАН 

України та при участі зарубіжних спеціалістів, викладені, зокрема, в [32 – 36]. 

 

8.3.3 Інші біосенсорні системи на базі уніфікованих базових модулів 

 

В рамках проектів науково-технічної програми НАН України “Сенсорні 

системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб“ (2007 – 

2012рр.) спільно з Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України, 

Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Інститутом колоїдної хімії та 

хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Інститутом біоколоїдної хімії ім. 
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Ф.Д. Овчаренка НАН України були виконані дослідження та розробки біосенсорних 

систем, що використовують явища окисно-відновлювальних реакцій в 

електрохімічних комірках, явища адсорбції молекул аналіту на імпрегнованих 

мембранах та явища біолюмінесценції. Всі ці розробки були здійснені на основі 

модифікацій уніфікованих базових модулів М3500Р1,2 та їх модернізованого 

варіанту МХР-2. Для реалізації диференційних методів вимірювань в адсорбційних і 

люмінесцентних біосенсорних системах використовувались компенсаційно-мостові 

вимірювальні кола змінного струму з відповідно ємнісними та фоторезисторними 

сенсорами. Принципи їх побудови та способи застосування та характеристики 

розглядаються в [37 – 53]. Матеріали та документи з впровадження та апробації 

створених біосенсорних систем наведені в Додатку К.    

 

Структура та функціональна схема електронного вимірювального 

комплексу амперометричної системи 

Розроблений мультисенсорний амперометричний комплекс [47, 48] 

схематично зображений на рис. 8.15 а, а фотографія наведена на рис. 8.15 б. Основні 

технічні характеристики наведені в таблиці 8.2. До складу вимірювальної системи 

входять блок утримувача сенсорів БУС з планарним амперометричним 

мультисенсором АМС, що кріпиться на штативі і з'єднується кабелем з 

вимірювальним блоком БВ, портативний персональний комп'ютер ПК і магнітна 

мішалка ММ. Мультисенсор занурюється в досліджуваний розчин, який 

знаходиться в реакторній кюветі, що встановлюється на мішалку. Вимірювальний 

блок складається з 2-х уніфікованих частин – базового модуля МХР-2 та 

встановленого в ньому субмодуля потенціостата, через який підключається 

мультисенсор. Вимірювальний блок з'єднується з комп'ютером за допомогою 

інтерфейсного кабелю через COM-port або USB-port. Живлення ВБ здійснюється від 

блока живлення – мережевого адаптера 220/9 В або від вбудованого акумулятора. 

Програма верхнього рівня для обробки даних вимірювання та управління 

вимірювальним комплексом надається користувачеві на дискеті й інсталюється в 

персональному комп'ютері. 
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Рисунок 8.15. Мультисенсорний амперометричний комплекс 

 

                                                                                                      Таблиця 8.2. 

 Склад апаратури Багатоелектродна електрохімічна комірка зі 

штативом, електронний вимірювальний модуль 

з блоком потенціостату, магнітна мішалка, 

персональний комп’ютер 

Параметр, що вимірюється Струм електрохімічної реакції (4 канали) при 

контролі потенціалу розчину 

Чутливість, діапазон 

вимірювань 

10 пікоампер, 0 – 20 мікроампер (4 декадних 

піддіапазони) 

Режими вимірювання Статичний, циклічна вольтамперометрія 

Діапазон потенціалу розчину (0 – 2) В 

Загальна маса (без комп’ютера) 1 кг 

 

 

Блок-схема амперометричної вимірювальної системи представлена на рис. 

8.16 [21, 22]. До її складу входять трьохелектродна електрохімічна вимірювальна 

комірка (Е/ХК) на основі мультисенсора з 4-ма робочими електродами, 

уніфікований базовий модуль (УБМ) з встановленим до нього потенціостатом і ПК. 

За допомогою потенціостату підтримуються необхідні потенціали електродів Е/Х 
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комірки, а також знімаються і перетворюються її вихідні струмові сигнали. УБМ 

виконує основні функції вимірювальної апаратури, що вже розглядалися. 

 

 

 

Рисунок 8.16. Блок-схема амперометричної вимірювальної системи. 

 

Основним елементом потенціостату є операційний підсилювач ОП, у колі 

зворотного зв'язку якого включена вимірювальна комірка. Ця комірка має три види 

електродів – чотири робочих (РЕ), допоміжний (ДЕ) та електрод порівняння (ЕП). За 

допомогою ЕП визначається потенціал Е в досліджуваному розчині поблизу РЕ, 

тому в колі ЕП струм повинен бути практично відсутнім. З цією метою в схему 

потенціостату введений повторювач напруги із вхідними струмами, меншими ніж 1 

pА. Вихідний струм потенціостату розділяється на струми Ix через РЕ, і при цьому 

потенціали РЕ повинні бути близькими до 0. Для зняття цих струмів з дотриманням 

зазначеного режиму застосовуються перетворювачі струм-напруга ПСН на основі 

прецизійного операційного підсилювача з великим коефіцієнтом підсилення. Такий 

перетворювач підключено до кожного з робочих електродів. У колі зворотного 
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зв'язку ПСН включений регульований резистор R1, що визначає його коефіцієнт 

перетворення Ix/Ux і, отже, діапазон вимірюваних струмів. За допомогою 

комутатора каналів К до виходу потенціостату підключається вихід одного з ПСН. 

Для перемикання діапазонів вимірювання використовуються сигнали управління 

СУ.  

Значення Uх перетворюється в цифровий код за допомогою АЦП і передається 

контролером МПК у персональний комп'ютер комплексу для подальшої обробки і 

реєстрації. Величина струму Іx у трьохелектродній комірці повністю визначається 

електрохімічними процесами на РЕ, які, у свою чергу, залежать від потенціалу 

розчину (потенціал ЕП відносно потенціалу РЕ). Точність завдання цих потенціалів 

залежить від напруг зсуву операційних підсилювачів потенціостата, що також 

необхідно враховувати при виборі елементної бази і при розробці детальних 

принципових схем цього пристрою. Потенціал ЕП у даній схемі жорстко пов'язаний 

з керуючою напругою Uупр (вони рівні, якщо R2 = R3). Величина Uупр формується 

цифро-аналоговим перетворювачем блоку УБМ. Керування значенням Uупр 

здійснюється за допомогою ПК програмою верхнього рівня через МПК блоку УБМ.  

Для підвищення чутливості, розрізнювальної здатності і селективності був 

також розроблений варіант амперометричного аналізатора з диференційним 

режимом вимірювань на базі уніфікованого вимірювального модуля МХР-3Б. В 

цьому пристрої може визначатися різниця струмів реакцій з чутливістю 1 пА в двох 

парах каналів з попереднім балансуванням відгуків на однакові (синфазні) впливи 

на робочих електродах цих пар [49]. 

Виготовлені експериментальні зразки мультисенсорного амперометричного 

комплексу використовуються в Інституті молекулярної біології і генетики НАН 

України в якості наукового обладнання для відпрацювання біоселективних 

перетворювачів і методів практичного застосування біосенсорних систем. 

Результати порівняльних досліджень розробленого приладу з аналогом провідної 

зарубіжної фірми «PalmSens» наведені в [50]. 
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Прилад з ємнісним сенсором для реалізації адсорбційного методу 

визначення органічних забруднень з використанням імпрегнованих мембран 

На основі розробленого в цій роботі  вимірювального перетворювача для 

каналів із ємнісними диференційними датчиками та уніфікованого модуля 

МХ3500Р2 був створений портативний прилад для застосування в біосенсорних 

системах, в яких інформативним параметром є зміна діелектричної проникності 

тонких мембран [21, 37, 38]. Його принцип дії заснований на кількісному визначенні 

адсорбції молекул аналіту по відмінності діелектричної проникності двох половин 

композиційної імпрегнованої мембрани, на одній з яких проведена селективна 

сорбція досліджуваної речовини (див. підрозділ 6.1.2.). Такі відмінності можуть 

бути зареєстровані з відносною розрізнювальною здатністю приблизно 0,01% за 

допомогою плоского диференційного конденсатора, підключеного до моста 

змінного струму. При вимірюваннях мембрана розміщується на електродах 

конденсатора. Загальна блок-схема вимірювального пристрою представлена на рис. 

8.17, а його фотографія з датчиком на рис. 8.18. Основою схеми є мостове 

вимірювальне коло МВК, дві гілки якого утворені ємностями диференційного 

конденсатора Сд1 та Сд2 та включеними послідовно з ними вузлами базового 

модуля – інвертором (ІНВ) та керованим дільником напруги (КДН). Диференційний 

вимірювальний конденсатор виконується у вигляді планарних електродів на 

паралельно розташованих підкладинках, між якими розміщується мембрана. 

Експериментальний зразок розробленого вимірювального пристрою 

використовується в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського 

НАН України при розробках методів оперативного контролю стану водних ресурсів. 

Отримані за його допомогою результати опубліковані в [39, 40]. 
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Рисунок 8.17 Загальна блок-схема ємнісного вимірювача адсорбції. 

 

 

Рисунок 8.18 Вимірювач рівня адсорбції. 

 

Люменометричні прилади   

На основі базового вимірювального модуля МХ3500Р1 були також реалізовані 

прилади для високочутливого вимірювання світлового випромінювання, що має 

місце при деяких біохімічних процесах (біолюмінесценція) [41 – 46]. В залежності 

від призначення, в якості сенсорів використовувались фоторезистори, фотодіоди, 

фотоелектронні помножувачі в інтегрованому виконанні. Загальна функціональна 

схема вимірювальної системи зображена на рис. 8.19. 

Конструктивно біолюмінометр складається з двох блоків: блока 

фотоелектронного перетворювача ФЕП та уніфікованого вимірювального модулю 

УВМ [46]. Спектральна чутливість застосованого ФЕП має максимум у спектрі 

довжин хвиль, які відповідають діапазону біолюмінесценції. Вихідним сигналом 

ФЕП є струм. Його темнове значення лежить у межах від 0 до декількох десятих 

долей наноампера. Струм перетворюється в напругу блоком ПС/Н на операційному 
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підсилювачі з дуже малими вхідними струмами зміщення. УВМ має стандартний 

інтерфейс RS232c для підключення до персонального комп’ютеру. До 

біолюмінометру додається уніфіковане програмне забезпечення верхнього рівня.  

Виготовлені в рамках проектів Програми НАН України зразки 

люменометричних систем використовувались при розробках методів та засобів 

екологічного контролю довкілля в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна та Інституті 

біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України [45]. Фотографія 

люменометричного комплексу представлена на рис. 8.20.  

 

 

 

Рисунок 8.19. Функціональна схема біолюмінесцентної вимірювальної системи. 

 

 

   
  

 

Рисунок 8.20. Біолюмінесцентна вимірювальна система. 
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Поліпараметричні біосенсорні системи 

Вибірковість біосенсорних систем обмежена дією багатьох побічних чинників, 

які можуть створювати ефекти, однорідні з інформативним ефектом біохімічної 

реакції. Тому просте підвищення  чутливості вимірювального каналу не приводить 

до необмеженого підвищення розрізнювальної здатності системи в цілому. В зв’язку 

з цим для підвищення вибірковості біосенсорів доцільно використовувати не один, а 

два чи більше параметрів ефектів біохімічної реакції, що в багатьох випадках 

практично можливо [51, 52]. 

Наприклад, можливо реєструвати виділення електромагнітної енергії як в 

тепловому, так і в світловому діапазонах або виділення тепла (світла) та зміну 

електропровідності розчинів або інші комбінації фізичних величин. Враховуючи, що 

одночасне співпадіння однорідних завад по комбінації параметрів, що реєструються, 

малоймовірне, можливо досягти суттєвого підвищення розрізнювальної здатності 

здійсненням кореляційної обробки відгуків на біохімічну реакцію, отриманих від 

двох різнорідних чутливих елементів одного мікроелектронного датчика. В 

результаті досліджень було показано, що на основі створених базових уніфікованих 

засобів можливо реалізувати поліпараметричну вимірювальну систему, розраховану 

на використання термометричного та амперметричного методів.  Блок-схема такої 

системи зображена на рис. 8.21. 

 

 

 

Рисунок 8.21. Блок-схема поліпараметричної вимірювальної системи 
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Система виконана як вимірювальний термінал комп’ютерного комплексу, і 

складається з блоку перетворення та базового модуля. До блоку перетворення 

входять: планарний тонкоплівковий датчик з диференційним термосенсором St та 

електрохімічною коміркою ЕХВК, мостове вимірювальне коло МВК та вимірювач 

струму ВС в якості вторинних перетворювачів сигналів датчика, а також комутатори 

К1 і К2 для переключення режимів роботи поліпараметричної системи.  

Особливість функціонування базового модуля в такій системі полягає в тому, 

що в кожному такті по черзі вимірюються зміни температури і струму. В першому 

напівтакті вихід ЦАП забезпечує синусоїдальний сигнал зрівноваження МВК, а в 

другому – сигнал постійного струму для керування напругою на електродах ЕХВК. 

Сукупність отриманих пар відліків інформативних сигналів передається в 

персональний комп’ютер для інтелектуальної обробки.  

Основні результати розробок біосенсорних систем на основі уніфікованих 

імітансометричних каналів, які виконувались в рамках комплексних програм НАН 

України, їх короткий опис і основні технічні характеристики викладені в матеріалах 

роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки (2011р.) і 

опубліковані в [22, 53]. Додаткові матеріали розробок надано в Додатках З, К.  

 

8.4 Висновки до розділу 8 

 

1. Побудова вимірювального каналу вимірювально-інформаційної системи 

основі компенсаційно-мостових кіл відкриває широкі можливості для її оптимальної 

інтеграції з різноманітними датчиками, вихідні параметри яких представлені 

пасивними електричними величинами. Створені принципи побудови та структури 

спеціалізованих і багатофункціональних мостових вимірювальних перетворювачів, 

методи і засоби підвищення їх точності та чутливості, способи швидкого 

зрівноваження при комплексних інформативних сигналах забезпечують вирішення 

найрізноманітніших завдань з визначення фізичних величин. 

2. Структурні і алгоритмічні рішення з уніфікації апаратно-програмного 

комплексу вимірювального каналу, використання принципу відкритості його 

архітектури дозволяють покращити серійноздатність сенсорних систем, суттєво 
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зменшити ціну їх промислових зразків, а також витрати часу і коштів на виконання 

розробок. Розроблені базові апаратні і програмні модулі забезпечують реалізацію як 

портативних, автономних приладів, так і багатопараметрових вимірювально-

інформаційних систем для промислових потреб, наукових досліджень, екоконтролю, 

технічної і медичної  діагностики.   

3. Прикладні розробки компенсаційно-мостових перетворювачів з 

резистивними та ємнісними датчиками довели можливість успішного вирішення на 

їх основі численних завдань моніторингу та оперативних вимірювань в енергетиці 

та на транспорті, в сферах технологічного і екологічного контролю, медико-

біологічних досліджень і біотехнологій.  

 4. Вивчення особливих властивостей мостових кіл з диференційними 

мікродатчиками температури і електропровідності рідин, розробка нових методів 

визначення малих змін цих величин при мінімальних розмірах об’єктів досліджень 

дозволили створити нові сенсорні системи термометричного і кондуктометричного 

типів з більш як на порядок підвищеною чутливістю і стабільністю у порівнянні з 

існуючими аналогами. 

5. Показана можливість реалізації на базі створених уніфікованих 

імітансометричних засобів широкого класу недорогих, портативних біосенсорних 

систем для оперативного контролю з різноманітними інформативними параметрами, 

зокрема комплексів з термометричними, кондуктометричними, амперометричними, 

ємнісними, фотометричними перетворювачами, а також комбінованих 

(поліпараметричних) біосенсорних систем. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отримані в дисертаційній роботі результати є вирішенням актуальної науково-

технічної проблеми створення більш 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 

каналів дають розвиток науковим основам створення 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. 
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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 обгрунтовують визначення параметрів імітансу всіх можливих видів у всьому 

діапазоні їх актуальних значень та дозволяють оцінити можливі похибки 

створюваних приладів. 

4. Розвинуті в роботі метод вимірювань, оснований на комбінації 

зрівноважування і прямого перетворення параметрів імітансу, та нові принципи 

побудови багаторозрядної компенсаційно-мостової вимірювальної системи з 

двоконтурним порівнянням інформативних і референсних сигналів і тестовим 

узгодженням шкал перетворення контурів можуть оптимальним чином поєднувати 

широкий діапазон вимірювання з достатньою швидкодією та розрізнювальною 

здатністю за рахунок адаптації вибору розрядностей перетворення в контурах  
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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 імпедансними 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 нелінійності 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, які 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;  
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- розроблені принципово нові структури диференційних кондуктометричних 

каналів із урівноваженими мостовими колами з 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 неідентичності сенсорів, 

запропоновано методи і розроблено рекомендації для їх зменшення, реалізовані 

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

– 4х 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 

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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УНІФІКОВАНИЙ КОМПЛЕКС БАЗОВИХ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
 

    Комплекс призначений для побудови складних багатоканальних і багатопараметрових інформаційно-

вимірювальних систем для керування 

технологічними процесами,  технічної і медичної 

діагностики, моніторингу природних і штучних 

об'єктів. Засоби комплексу можуть також 

використовуватися для створення різноманітної 

наукової апаратури, зокрема, в галузях медицини і 

біотехнологій. 

   До складу комплексу входять уніфіковані 

апаратно-програмні вимірювальні модулі, які є 

основою для периферійних терміналів мережевих 

інформаційно-вимірювальних і керуючих систем, а 

також персональний комп'ютер зі спеціальним 

програмним пакетом верхнього рівня, що 

забезпечує збір, обробку і накопичення даних, 

формування і передачу в термінали команд керування, взаємодії з оператором і терміналами. 

      Переваги: 

 широкі функціональні можливості, що дозволяють реалізовувати різноманітні методи вимірювання і 
обробки отриманих даних; 

 використання вимірювальних сигналів як постійного, так і змінного струму; 
 можливість підключення більшості існуючих типів датчиків; 
 висока чутливість і точність вимірювальних каналів; 
 мережева структура комплексу забезпечує контроль численних, в тому числі і віддалених об'єктів; 
 можливість реєстрації масивів значень швидкоплинних параметрів у реальному масштабі часу; 
 можливість підключення користувачем додаткового прикладного програмного забезпечення; 
 низька вартість реалізованих інформаційно-вимірювальних комплексів при можливості досягнення 

унікальних технічних характеристик. 
 

          Основні технічні характеристики: 
 

Тип базового вимірювального 
перетворювача 

Мостове вимірювальне коло з 10-12розрядним 
зрівноважуванням і 4-позиційним масштабуванням сигналів.   

Вимірювальні сигнали 
Напруга постійного струму або синусоїдальна з частотою  
від 0 до 100 кГц. 

Канал обробки вихідного сигналу 
вимірювального перетворювача 

12- чи 18-розрядний АЦП   
(із синхронним детектором на змінному струмі). 

Вхідні аналогові інформативні 
параметри 

 напруга постійного струму;  

 постійний струм;  

 опір на постійному струмі; 

 параметри комплексного опору на змінному струмі. 

Вхідні логічні сигнали Напруга постійного струму (8 сигналів). 

Вихідні аналогові керуючі сигнали 
Напруга постійного струму або синусоїдальна з частотою  
від 0 до 100 кГц  (1 сигнал). 

Вихідні логічні керуючі сигнали Напруга постійного струму (8 сигналів). 

Число каналів, що комутуються  До 4-х. 

Основні функції програмного 
забезпечення 

 Адресне сканування терміналів;  

 обмін даними між центральним комп'ютером комплексу і 
терміналами; 

 установка  нуля, крутизни і лінійності характеристики 
перетворення; 

 допусковий контроль результатів вимірювання;  

 графічне представлення результатів вимірювання; 

 нагромадження результатів у пам'яті; 

 обмін даними з прикладними програмами-клієнтами. 
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       УНІВЕРСАЛЬНІ  БАЗОВІ  ВИМІРЮВАЛЬНІ  МОДУЛІ 
   

      Призначені для перетворення інформативних 
параметрів датчиків різних фізичних величин 
(температура, тиск, вологість, сила, вага і т.ін.) у цифровий 
код, що передається в систему обробки інформації 
(персональний комп’ютер) через стандартний інтерфейс.  
    

      Переваги:  
 універсальність застосування для розв'язання різних 

завдань;  
 висока точність і дискретність перетворення 

вимірюваних параметрів (0,02%  0,1%); 
 низький рівень тестового сигналу на датчику; 
 малі габарити, простота і низька вартість;  
 мале енергоспоживання, можливість живлення від внутрішньої батареї;  
 здатність працювати з датчиками, вихідні параметри яких мають комплексний характер.  

 

      Галузі застосування:  

 наукові і медично-біологічні дослідження;  

 системи збору даних і моніторингу;  

 вимірювальні комплекси різного призначення;  

 технічна діагностика. 
 
 

     БАЗОВІ ІМПЕДАНСОМЕТРИЧНІ АПАРАТНО – ПРОГРАМНІ КОМПЛЕКСИ  

ДЛЯ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ 

 

       До складу комплексів входять: 

 вимірювальні комірки (біоелектронні датчики), що є комбінацією біоселективного елементу, який 
перетворює біохімічну інформацію у фізичний вихідний сигнал електромагнітної природи, і електронного 
чутливого елементу, що перетворює цей сигнал в активні електричні величини (струм, напруга) або 
параметри електричного імпедансу (активна і/або реактивна електропровідність); 

 вторинні вимірювальні перетворювачі (адаптери вимірювального каналу); 
 базовий електронний вимірювальний модуль з гнучким уніфікованим вимірювальним каналом,  

працюючий з сигналами постійного або змінного струму, перетворюючий інформативні сигнали і 

керуючий процесом виміру; 

 персональні комп'ютери, що здійснюють обробку і реєстрацію отриманої інформації. 
                              

     Реалізовані термометричні, амперометричні, 

кондуктометричні, ємнісні фотометричні 

(люменометричні) біосенсорні системи з 

біоелектронними датчиками, що використовують 

відповідно теплові, електрохімічні, адсорбційні, оптичні 

ефекти біохімічних реакцій. 
 

    Призначення:  експрес-аналіз при діагностиці 

захворювань, моніторинг довкілля, визначення 

параметрів  біохімічних процесів, контроль якості 

продуктів харчування і складу різних речовин  

біологічного походження.  

   Сфери застосування: медицина, ветеринарія, біотехнологія, харчова промисловість, екологічний 

контроль, наукові дослідження. 
 

     Розроблені комплекси використовуються в якості наукового обладнання в інститутах НАН 

України та в наукових установах ЄС. 
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      АПАРАТУРА ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОПЕРАТИВНИХ ВИМІРЮВАНЬ 
ТЕМПЕРАТУРИ, ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ ТА ВМІСТУ ВОЛОГИ В ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛАХ 

 

Комплект апаратури складається з: 

 2-канального вимірювача-регулятора АЦТ-Б, який може працювати з LiCl- датчиком температури та 

вологості повітря типу ДВ-1К, ДВМ, або з іншими датчиками на основі термометрів опору (Pt, Cu); 

 вимірювача вологості матеріалів МС2001Т (деревина, папір, картон, тканини тощо); 

 портативного вимірювача вологості та температури повітря МН2001Т для оперативного контролю. 

Апаратура дозволяє контролювати кліматичні параметри в технологічних камерах, в складських, 

житлових і виробничих приміщеннях, в музеях тощо. Прилад МН2001Т може використовуватись для 

визначення кондиції матеріалів та продукції при зберіганні, стану конструкцій, матеріальних та художніх 

цінностей, визначати вихідні дані для технологічних процесів висушування або навпаки, зволожування. 

Зразки пропонованого комплекту контрольно-вимірювальних засобів пройшли дослідну перевірку 

протягом тривалого часу в виробничих умовах, показавши при цьому надійність, стабільність характеристик, 

зручність в користуванні та легку адаптацію до вирішення широкого кола завдань і різних умов експлуатації. 
 

    1. ДВОКАНАЛЬНИЙ  РЕГУЛЯТОР АЦТ-Б 

Призначений для точного виміру і підтримки у встановлених межах температури та вологості 
повітря в приміщеннях і технологічних установках. 

                                        Переваги: 
 на відміну від аналогів має більш високі метрологічні й 
експлуатаційні характеристики, що забезпечується 
використанням точного і надійного літій-хлористого датчика 
температури і вологості (типу ДВ-1К, ДВМ); 
 велика дистанційність підключення датчика; 
 точний цифровий відлік і точна цифрова установка 
підтримуваних параметрів; 
 гальванічна ізоляція кіл керування виконавчими 
пристроями. 

 Основні технічні характеристики: 

 
    2.  ВИМІРЮВАЧІ  ВОЛОГОСТІ МАТЕРІАЛІВ 

Вимірювачі вологості МС2000 і МС2001Т призначені для визначення 

вмісту вологи в різних матеріалах (деревина, тканина, папір, шкіра й інші ). 

Можуть бути використані для контролю стану матеріалів, що зберігаються або 

обробляються,  у тому числі для контролю процесів у сушильних камерах.          

Переваги: 

 застосовано оригінальну вимірювальну схему, що забезпечує велику 
дистанційність підключення датчиків; 
 особлива, зручна в користуванні, конструкція голчастого датчика і кабеля; 
 широкий діапазон і висока точність вимірювання, особливо при малих вологостях 

матеріалу. 
 

                                       Основні технічні характеристики: 

Модифікація приладу МС2001Т містить також канал вимірювання температури. 
 

     

Діапазон вимірювання  і регулювання: 

- температури, С 

-  вологості повітря,   (при  t С ÷ 60С) 

 

- 80,0...  200 

20  98 

 Основна похибка вимірювання: 

- температури, С 

- вологості повітря, % 

 

0,2 

1,5                    

Довжина сполучних кабелів до датчиків, м до 100 
 Маса, кг (без датчика і кабелів) 

0,4 
 

Розміри, мм 15020080    

Діапазон  вимірювання вологості  

(при  t 20С), % 
6  100  Живлення батарея типу 

"Крона" 

Основна похибка вимірювання, % ≤ 1,0                     Розміри, мм 1309025 

Довжина сполучного кабелю, м до 20  Маса, кг (без датчика) 0,25 

Струм споживання, mА 2,5    
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 3. ПОРТАТИВНИЙ ВИМІРЮВАЧ  ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ МН2001Т 

 

  Вимірювач призначений для оперативного контролю температури і вологості повітря в житлових і 

виробничих приміщеннях.  При дотриманні обмежень на умови експлуатації датчика - також для контролю 

температури і вологості в технологічних установках. 
 

 Склад: 

 датчик температури типу ТСМ або ТСП; 

 датчик вологості повітря (вихідним параметром є ємність);   

 вимірювальний перетворювач ємності та опору в цифровий код; 

 сполучні кабелі. 
                  

   Переваги: 

 застосовані в приладі оригінальні вимірювальні кола  забезпечують 
простоту конструкції і високу    точність вимірювання; 

 можливість дистанційного підключення датчиків; 
 низька вартість, простота у використанні і висока надійність 

апаратури. 
 

                                  Основні технічні характеристики: 
 

 
 

         ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ  ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРИ МР 2001Т 
 

    

    Прилад призначений для оперативного контролю тиску і температури в 
різних технологічних установках і машинах, а також для використання в 
медицині.     Вимірювач складається  з кремнієвого п’єзорезисторного 
датчика тиску, тонкоплівкового платинового або нікелевого датчика 
температури зі сполучними кабелями вимірювального модуля. 

 
  Переваги: висока точність і стабільність завдяки застосуванню 
оригінальної високочутливої  вимірювальної  схеми з каналом 
температурної  компенсації.                             

 
                                   

Основні технічні характеристики: 
 

 
   Діапазони вимірювання тиску і температури визначаються характеристиками датчиків, що застосовуються. 
              

 
 
 
 
 
 

Діапазон  вимірювання вологості  
(залежить від типу датчика) 

10  99  Основна похибка вимірювання 
вологості, %  

3                    

Діапазон вимірювання температури, 

C (для датчику типу ТСМ) 

50 ÷ 180 
 

 Основна похибка вимірювання 

температури, С 

0,2 

     

Основна похибка вимірювання 
тиску 

± 2%  Напруга живлення, В 9 

Основна похибка вимірювання 
температури  

± 0,2% 
 

 Струм споживання, mА 3 

Швидкодія до 10 відліків / сек.  Розміри, мм 1208035 

Шкала приладу 
± 1999 одиниць 
відліку 

 
Маса, кг  0,2 
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                ПОРТАТИВНІ  ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ СЕРІЙ ЭД  І  MS 
 

Призначені для оперативного 
контролю маси виробів, точного фасування 
продукції та дозування компонентів 
сумішей, визначення питомої ваги і кількості 
рідини, чисельності однотипних виробів, 
виконання інших технологічних операцій. 

Ваги побудовані на використанні 
диференційного ємнісного датчика і 
мостового електронного перетворювача. 

Ваги серії MS відрізняються наявністю мікропроцесорного контролера 
з багатофункціональним програмним забезпеченням і можливістю 
підключення до персонального комп'ютера. 
 
Переваги:  
 

 прилади базуються на нових, 
оригінальних і ефективних  
методах вимірювань; 

 реалізовані вищі метрологічні 
характеристики у порівнянні з 
аналогами; 

 ваги дозволяють проводити 
вимірювання з похибкою 0,1%, 
роздільною здатністю  від 0,001г до 1г при діапазонах зважування від 
3г до 3кГ; 

 досягнута висока технологічність конструкції і низька собівартість; 

 малі габарити і енергоспоживання; 

 можливість підключення додаткових зовнішніх датчиків для 
розширення діапазону  вимірювань та сфер застосування. 

 
 
Галузі застосування: промисловість, сільське господарство, торгівля, сфера  
обслуговування, у лабораторіях і домашньому господарстві. 
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Демонстрація розроблених приладів і вимірювальних систем на провідних 

національних і міжнародних виставках 

 

 
 

Імітансометричні модулі з сенсорами в експозиції України на всесвітній виставці 

ЕХРО-2000 в Гановері 

 

 
Експериментальні зразки біосенсорних систем та прилади оперативного 

контролю на виставці «Барвиста Україна» 
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ДОДАТОК Д 

 

ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ І 

МОНІТОРИНГУ В НЕЙРОХІРУРГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ 

Інститут електродинаміки НАН України, Інститут нейрохірургії АМН України ім. А.П. 

Ромоданова, Інститут серцево-судинної хірургії АМН України ім. М.М. Амосова 

 

Контроль за результатами інтенсивної терапії хворих, що перенесли черепно - мозкову травму або 

хірургічну операцію на головному мозку здійснюється шляхом клінічного спостереження за загальним і 

неврологічним статусом хворого, періодичним вимірюванням внутрішньочерепного і артеріального 

тиску, дослідженнями кардіограми або електроенцефалограми мозку і більш складними 

інструментальними дослідженнями. Останнім часом в клінічну практику входить постійний моніторинг 

найбільш життєво-важливих фізіологічних показників. 

Для нейрохірургічних хворих, з загрозою розвитку в посттравматичному і 

післяопераційному періоді вторинних внутрішньочерепних кровотеч, набряку і набухання мозку, 

такими показниками є: внутрішньочерепний тиск (інтегральний показник об'ємних співвідношень 

в порожнині черепа); складові електричного імпедансу R і C, що дають інформацію про ступінь 

вираженості набряку і набухання мозку; температура мозку, що відображає стан енергетичних 

процесів і мозковий кровоток, що характеризує стан судин і кровонаповнення мозку. 

В рамках проектів ДНТП розроблений апаратно - програмний комплекс, який призначений 

для вимірювання і безперервної реєстрації внутрішньочерепного тиску, а також складових 

імпедансу з безпосереднім введенням вимірювальної інформації в комп'ютер для спостереження і 

подальшої запрограмованої обробки даних.  

Вимірювання внутрішньочерепного тиску проводиться за допомогою поміщеного 

екстрадурально балончика, з'єднаного трубкою з датчиком тиску, сигнал якого вимірюється та 

обробляється в електронному каналі і подається на цифровий індикатор і в комп'ютер.  

Для вимірювання та реєстрації складових імпедансу вводяться інтрацеребрально електроди 

(2 - 4) поблизу і на віддалі від вогнища ушкодження мозку, які підключаються до блоку 

вимірювання параметрів імпедансу R, C. Величина опору дає інформацію про вираженість 

набряку, а еквівалентна ємність - про вираженість набухання мозку. 

За допомогою голок або катетерів, приєднаних до датчика тиску, можливо вимірювання 

артеріального, венозного і ликворного тисків. 

Розроблений комплекс дозволяє реєструвати також ряд інших величин при наявності 

відповідних датчиків, надійно проводити динамічний контроль порушених функцій і адекватну, 

контрольовану інтенсивну терапію. 
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Конструктивно комплекс являє собою систему універсальних базових вимірювальних 

модулів, пов'язаних загальною шиною послідовного інтерфейсу RS-232c з персональним 

комп'ютером. Системна програма збору даних дозволяє адресно запитувати інформацію від будь-

якого з модулів і видавати в цей модуль команди управління. Кожен з модулів може бути 

спеціалізований для знімання тих чи інших фізіологічних показників за допомогою різних 

датчиків. Система моніторингу може включати до 256 модулів, об'єднаних в єдину мережу і 

віддалених від центрального комп'ютера на відстані до декількох сотень метрів. 

Розроблено програми для збору і зберігання бази даних різних фізіологічних показників, 

безпосереднього спостереження змін показників на екрані монітора у вигляді ілюстративних 

кривих, графіків і діаграм, статистичної та графічної обробки обраних з пам'яті комп'ютера 

показників. 

  Комплекс призначений для моніторингу та наукового узагальнення клінічних та 

експериментальна даних в нейрохірургії, для реанімації та інтенсивної терапії будь-яких груп 

хворих хірургічного профілю.  

  

 

 

 

Периферійний термінал моніторингового комплексу з пристроєм для зняття 

значень внутрішньочерепного тиску 
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 Застосування моніторингового комплексу для реєстрації 

внутрішньочерепного тиску в клініці Донецького медичного університету 

 

Застосування міокардіального температурного датчика в клініці 

Інституту ССХ АМН України ім. М.М. Амосова для контролю температури 

міокарда при гіпотермічних операціях. 

 

Зниження температури міокарда з 37°С до 16°С - 18°С в сполученні з 

діастолічної зупинкою і декомпресією шлуночків дозволяє зменшити споживання 

кисню міокардом приблизно на 97% і значно зменшити ризики ускладнень при 

тривалих операціях. 

На базі відділення хірургії уроджених пороків серця у дітей раннього віку 

була зроблена клінічна апробація розроблених в Інституті електродинаміки НАН 

України міокардіальних температурних датчиків. 
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 Вимірювальний температурний сенсор являє собою мікроелектронний чип в 

силіконовій оболонці. Пристрій, що реєструє - це електронний вимірювальний 

модуль з цифровим індикатором. 

  

 

 

Принципова схема блока вторинних перетворювачів для адаптації датчиків 

температури та тиску з корекцією температурних похибок до базового 

вимірювального модуля моніторингової системи 
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ДОДАТОК Є 

 

 

 

 

 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАЗОВИЙ АПАРАТНО - ПРОГРАМНИЙ 

КОМПЛЕКС З ВІДКРИТОЮ АРХІТЕКТУРОЮ ДЛЯ МОНІТОРИНГОВИХ, 

ДІАГНОСТИЧНИХ І КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ 

Технічні характеристики, рекламні матеріали 
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    Національна Академія 

 наук України 
                 

            National Ukrainian 

         Academy of Sciences 

              Інститут 

                

електродинаміки 

                       Institute of 

                      

Electrodynamics 

Універсальний базовий апаратно-програмний комплекс із   відкритою 

архітектурою для моніторингових, діагностичних і керуючих систем 

 

 

 

                     Склад 

Комплекс являє собою 

інформаційно-вимірювальну систему, 

що складається з центрального і 

просторово віддалених універсальних 

вимірювальних модулів, з'єднаних через 

інтерфейс у єдину інформаційну мережу 

під управлінням базової програми збору, 

обробки і передачі даних. 

 

  Основна характеристика 

Засоби комплексу реалізують 

новітні інформаційні технології і при 

цьому охоплюють весь цикл руху і 

перетворення інформації в 

автоматизованих системах від 

визначення стану об'єкта або процесу за 

багатьма різноманітними параметрами, 

через передачу отриманих даних, їх 

первинне і комплексне опрацювання, 

накопичення та аналіз, прийняття 

керуючих рішень і формування сигналів 

управління об'єктами контуру. 

 

                            

 

 



465 

                                               Призначення 

Базова структура комплексу дозволяє створити широкий спектр спеціалізованих 

моніторингових, діагностичних і керуючих інформаційно-вимірювальних систем, зокрема: 

для комплексного контролю стану хворих і керованої терапії в різних галузях медицини; 

для оптимізації параметрів складних технологічних процесів, забезпечення високої якості 

продукції, зменшення енерговитрат; 

для контролю стану споруд і устаткування в енергетиці, машинобудуванні, на об'єктах 

комунальної і соціальної інфраструктури (енергопостачання, водопостачання та інш.); 

для контролю якості й оптимізації режимів при зберіганні продукції(склади, елеватори); 

для дистанційного контролю стану середовища (тепличні господарства, екологічний 

контроль); 

для реєстрації різних параметрів об'єктів і процесів при наукових дослідженнях. 

                                                       Переваги 

Основні властивості комплексу: 

Можливість використання периферійних модулів як автономних контрольно-

вимірювальних пристроїв; 

Висока гнучкість структури і функціональних можливостей базових модулів; 

Відносна простота і доступність у використанні базового системного програмного 

забезпечення; 

Відкритість архітектури, як апаратної, так і програмної складової базового комплексу; 

Комплекс дозволяє централізувати і цілком ефективно автоматизувати управління 

складними lоб'єктами і процесами; 

Забезпечується значне зниження вартості апаратури та  її обслуговування. 

                                         Галузь застосування 

Потенційними об'єктами впровадження комплексу є:  

виробничі підприємства; 

наукові установи; 

об'єкти інфраструктури і сфера обслуговування, насамперед медицина ; 

галузь охорони навколишнього середовища та в інших галузях, де  потрібне                                                          

комплексне опрацювання великої кількості вимірювальної інформації. 

 

                          Основні характеристики базового модуля: 

число каналів вимірювання кожного модуля становить від 1 до 4; 

розрізнювальна здатність вимірювального каналу - від 0,01 до 0.1%; 

лінійність функції перетворення - не гірше 0,1%; 
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рівень вимірювального сигналу на датчику - від -0,01 до 1 В; 

характер вимірювального сигналу - постійна напруга або синусоїдальна напруга з частотою 

від 20 Гц до 20 кГц. 

          Базовий вимірювально - керуючий модуль також дозволяє: 

визначення стану 8 вхідних логічних сигналів з рівнем від 3 до 15 В;  

видачу до 8 вихідних логічних сигналів керування зовнішніми пристроями з рівнем 5 В; 

видачу одного аналогового керуючого сигналу постійного або змінного струму з рівнем до 

1 В; 

         Базовий програмний пакет центрального комп’ютера забезпечує: 

активізацію та адресне опитування (сканування)визначених периферійних модулів;  

прийом від модулів вимірювальної інформації; 

попередню обробку вимірювальної інформації по кожному каналу; 

порівняння результатів вимірювання з довільними пороговими значеннями і фіксація 

перевищення порогових значень; 

передача в модуль сигналів керування за результатами вищевказаних порівнянь ; 

запис в спеціальний файл з метою документування і наступного аналізу результатів 

вимірювання за всіма активізованими модулями; 

формування спеціального буферу поточних даних по всіх активованих каналах для 

комплексної обробки сукупності результатів вимірювання з можливістю доступу до нього від 

інших паралельно працюючих програм; 

 

             Довідки: Україна, 03057, м. Київ-57, проспект Перемоги, 56. 
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ДОДАТОК Ж 

Експериментальні дослідження відгуків термовимірювальної системи  

на виділення тепла в калориметрі 

 

Досліджено відгуки вимірювальної системи на виділення тепла в реакторі 

калориметра за допомогою мініатюрного електричного нагрівача.  

В кюветі реактора знаходиться нейтральний компонент хімічної реакції  

(дистильована вода), а замість пристрою подачі аналіту встановлено мініатюрний 

електричний нагрівач Rн, що зв'язаний тонкими проводами з регульованим 

джерелом електричного струму (рис. Ж.1). Моделювалась хімічна реакція з 

еквівалентною потужністю тепловиділення 0,0625, 0,25 і 1 мВт. Повна енергія 

еквівалента хімічної реакції визначалася часом замикання ключа tр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 

 

Вивчалася реакція системи на «чистий» тепловий ефект, без збуджень 

теплового поля, пов'язаних з механічним впливом на реактор і переміщенням у 

ньому реагентів. Часові діаграми вихідного сигналу калориметра, який 

пропорційний зміні температури в реакторі ΔТ при різних потужностях і 

тривалостях дії еквівалента реакції, представлені на рис. Ж.2.  
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Рис. Ж.2 

 

Виміряне значення енергії Wвим реакції в калориметрі може бути визначене як 

інтеграл зміни теплового потоку, що пройшов через датчик калориметра за час від 

початку виділення тепла до відновлення теплової рівноваги в калориметрі. Значення 

цього інтеграла може бути обчислене як площа під кривою зміни теплового потоку. 

При тривалості реакцій суттєво менших за постійну часу розсіювання тепла в 

калориметрі енергія реакції може бути визначена через максимальну зміну 

температури в реакторі (пікове значення теплового потоку через датчик).  
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На рис. Ж.3 представлено залежності виміряної енергії еквівалента реакції від 

тривалостей дії еквівалентів реакції при їх різній потужності.  

 

Рисунок Ж.3 

 

На рис. Ж.4 побудовані залежності виміряної потужності еквівалента реакції, 

які отримані через максимальний приріст теплового потоку, від підведеної до 

нагрівача енергії. Регулювання енергії проводилося зміною часу замикання ключа.  

 

Рисунок Ж.4 

 

На рис. Ж.5 побудовані залежності виміряної енергії еквівалента реакції від  
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підведеної до нагрівача енергії, отримані через інтегрування змін теплового 

потоку. 

Рис. Ж.5 

 

При тривалій дії еквівалента реакції в реакторі калориметра встановлюється 

новий стан теплової рівноваги з підвищенням температури ΔТвст, при якому 

тепловий потік від нагрівача дорівнює приросту теплового потоку, що протікає 

через датчик калориметра. Його приріст, пропорційний ΔТвст, характеризує 

потужність джерела тепла в реакторі (рис. Ж.6). 
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Для імітації реальних хімічних реакцій використовувалось змішування 

дистильованої води (компонент К1) з розчином етилового спирту (компонент К2) 

при концентраціях 10, 20 і 30 %. Приклади відгуків вимірювальної системи таку 

імітацію реакцій представлені на рис. Ж.7. 

 

Рисунок Ж.7 

 

Для визначення похибок вимірювань з реальними реакціями досліджувались 

типові відгуки вимірювального каналу на процес змішування дистильованої води з 

водою та відгуки на натискання штока шприца при відсутності в ньому реагенту. 

Результати експериментів представлені на Рис. Ж.8. 
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ДОДАТОК З 

 

 

 

 

 

КОНДУКТОМЕТРИЧНА БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА  

Технічні характеристики, результати досліджень метрологічних 

характеристик сенсорів та електронного вимірювального каналу, апаратура 

метрологічного забезпечення,  документи метрологічної атестації, результати 

апробації  
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Результати визначення електричних параметрів диференціальних  

кондуктометричних датчиків в діапазоні частот 1 – 100 кГц 

Таблиця З. 1 

f(кГц) 

Левый датчик Правый датчик    

Rs Cs*10^-9 tgφ Rs Cs*10^-9 tgφ 

 

Датчик 

№ 3, Au  

1 3.481e3 27.704 -1.6501 3.607e3 26.638 -1.6561    

2 2.6442e3 21.059 -1.4291 2.7356e3 20.222 -1.4385    

5 1.4899e3 14.631 -1.4601 1.5256e3 14.049 -1.4857    

10 992.7 12.433 -1.2896 1.0095e3 11.961 -1.3183    

15 848.9 11.741 -1.0652 861.2 11.299 -1.0903    

20 786.81 11,4936 -0.88035 797.06 11.0551 -0.90301    

25 755.3 11.1384 -0.75712 764.53 10.742 -0.77482    

30 735.76 10,89 -0.66231 744.65 10,5213 -0.67705    

40 713.09 10.517 -0.53052 720.91 10.185 -0.54157    

50 700.36 10.226 -0.4444 707.56 9.939 -0.49262    

70 684.58 9.754 -0.34048 692.25 9.473 -0.34558    

100 672.73 9,150 -0.25854 679.13 9.024 -0.26154    

 

 
 

 

Рисунок З.1  
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Таблиця З.2 

 

f(кГц) 

Левый датчик Правый датчик   

Rs Cs*10^-9 tgφ Rs Cs*10^-9 tgφ 

 

Датчик № 4,       

Au 

1 2.9996e3 31,0 -1.7112 3.341e3 26.294 -1.8115   

2 2.0669e3 23.805 -1.6176 2.4747e3 20.538 -1.5662   

5 1.1347e3 18.223 -1.5397 1.4107e3 15,040 -1.5002   

10 833.3 16.394 -1.1652 989.7 13.103 -1.2274   

15 753.5 15.693 -0.89686 870,0 12.424 -0.98095   

20 719.14 15.3899 -0.71913 818.03 12.1536 -0.80043   

25 700.44 14.8975 -0.60999 790.54 11,8021 -0.6823   

30 688.15 14.579 -0.52804 773.18 11,5408 -0.59453   

40 672.83 14.013 -0.42154 752.38 11,130 -0.47514   

50 662.01 13.576 -0.35349 739.97 10.771 -0.39875   

70 651.49 12,570 -0.2762 725.07 10.168 -0.30642   

100 640.41 11,660 -0.21313 711.38 9.639 -0.23241   

  

 

 

 

Рисунок З.2  
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Таблиця З.3 

 

f(кГц) 

Левый датчик Правый датчик   

Rs Cs*10^-9 tgφ Rs Cs*10^-9 tgφ 

 

Датчик 

№ 5, Au 

1 3.461e3 30,05 -1.5291 3.951e3 28.448 -1.4156   

2 2.47e3 22.487 -1.4329 2.9677e3 20.867 -1.2849   

5 1.3808e3 16.344 -1.4104 1.6852e3 14.204 -1.3297   

10 985.5 14.315 -1.1282 1.1497e3 12.012 -1.1529   

15 876.9 13.609 -0.88851 995.4 11.306 -0.94196   

20 830.67 13.3753 -0.71653 929.17 11.0494 -0.77574   

25 806.56 12,9710 -0.6087 894.81 10,6969 -0.66534   

30 791.08 12.637 -0.53064 873.34 10,4461 -0.58161   

40 772.86 12.176 -0.42281 848.62 10.076 -0.46576   

50 762.02 11.784 -0.35464 834.39 9.777 -0.39043   

70 747.04 11.252 -0.27215 817.22 9.258 -0.30098   

100 735.14 10.452 -0.20713 802.99 8.683 -0.22824   

 

  

 

Рисунок З.3 
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Таблиця З.4 

 

f(кГц) 
Левый датчик Правый датчик  

Датчик  

№1, Ni  

Rs Cs tgφ Rs Cs tgφ  

1 5.37 12.6 2.34 6.6 11 2.17  

2 3.74 10.5 2 4.67 9.4 1.8  

5 2.5 8.7 1.46 3.1 7.3 1.42   

10 1.98 7.5 1.07 2.29 6 1.15   

20 1.69 6.6 0.71 1.82 5.37 0.82   

30 1.58 5.8 0.58 1.66 4.62 0.69   

50 1.49 5 0.43 1.53 4 0.52   

100 1.41 3.86 0.29 1.42 3.2 0.34   

 

 
 

 

 

Рисунок З.4 
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Таблиця З.5 

 

f(кГц) 
Левый датчик Правый датчик  

Датчик 

№2, Ni  

Rs Cs tgφ Rs Cs tgφ  

1 5.33 14.1 2.1 5.38 12.8 2.32  

2 3.87 11.7 1.76 3.82 10.5 1.97  

5 2.64 9.14 1.32 2.58 8.5 1.45   

10 2.06 7.66 1.01 2 7.2 1.1   

20 1.72 6.62 0.7 1.69 6.33 0.75   

30 1.6 5.8 0.57 1.57 5.42 0.62   

50 1.51 4.87 0.43 1.47 4.61 0.46   

100 1.41 3.65 0.3 1.38 3.52 0.33   

 

 

 

 

Рисунок З.5 
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Таблиця З.6 

 

f(кГц) 
Левый датчик Правый датчик  

Датчик 

№8, Ni  

Rs Cs tgφ Rs Cs tgφ  

1 4.43 26.1 1.37 12.6 6.2 2  

2 3.32 20.2 1.18 8.68 5.28 1.75  

5 2.36 15 0.9 5.55 4.1 1.41   

10 1.94 12.2 0.67 4.13 3.11 1.24   

20 1.68 10.3 0.46 2.7 3.54 0.84   

30 1.586 8.77 0.382 2.41 2.65 0.82   

50 1.5 7.24 0.293 2.08 1.9 0.79   

100 1.42 5.4 0.208 1.72 1.39 0.66   

 

  

 

 

Рисунок З.6 
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Електричний еквівалент біосенсора для дослідження основних 

метрологічних характеристик електронного вимірювального каналу 

диференційної кондуктометричної системи  

 

Для метрологічних досліджень електронного вимірювального каналу 

кондуктометричної системи були виготовлені RC-еквіваленти диференційних 

кондуктометричних датчиків у вигляді набору ідентичних двохелементних RC-

ланцюжків, параметри яких можна змінювати у всьому діапазоні можливих значень 

відповідних параметрів реальних кондуктометричних перетворювачів, що можуть 

використовуватись при прийнятих на практиці концентраціях буферних рочинів. 

Принципова схема одного з цих еквівалентів наведена на Рис. З.8. Параметри 

вихідного імпедансу наведені в таблиці 1. Фотографія еквіваленту представлена на 

Рис. З.7. Еквівалент дозволяє моделювати активні опори пар перетворювачів 

диференційної кондуктометричної комірки величиною 0,5 кОм, 1,5 кОм і 5 кОм 

(номінальні значення) з тангенсами фазового кута 0; 0,2; 0,25; 0,5; 1,0 на частоті 37 

кГц. В будь-якій конфігурації цього еквівалента значення відповідних параметрів 

двох ланцюжків диференційної пари співпадають з точністю не гірше 0,2 – 0,3%. 

Опір ланцюжка, що відповідає активному перетворювачу біосенсора, може 

змінюватись на 0,33%; на 1,0; на 3%. Відхилення дійсних значень від номіналу: для 

опору – не більше 1%, для тангенсу фазового кута не більше 0,005, для змін опорів - 

не більше 0,2%. 

 

Рисунок З.7 
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Рисунок З.8. 

                                                                            Таблиця З.7. 

частота 36,5 

кГц 

 tgφ = 0 tgφ = 

0,2 

tgφ = 

0,25 

tgφ = 

0,5 

tgφ = 1 

0,5 кОм 

прав, пасс. 

Rд 500,25 500,34 500,6 501,2 501,76 

tgφд 0,0019 0,1994 0,2501 0,496 0,996 

0,5 кОм 

лев, акт. 

Rд 500,25 500,58 501,18 501,4 502,1 

tgφд 0,0019 0,1993 0,2499 0,4951 0,9978 

1,5 кОм 

прав, пасс. 

Rд 1,5012 1,503 1,5047 1,5033 1,5056 

tgφд 0,007 0,1999 0,2492 0,5007 1,001 

1,5 кОм 

лев, акт. 

Rд 1,5015 1,5026 1,504 1,5055 1,5087 

tgφд 0,0093 0,1992 0,2491 0,5013 1,001 

5 кОм 

прав, пасс. 

Rд 4,991 4,9963 4,997 5,007 5,03 

tgφд -0,0022 0,1998 0,2486 0,4983 0,995 

5 кОм 

лев, акт. 

Rд 4,9916 4,9972 4,998 5,013 5,048 

tgφд 0,003 0,201 0,2496 0,5003 0,994 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 3-x ЗРАЗКІВ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ 

КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ 

Rд, tg Ra, tgа – дійсні та виміряні значення активного опору та тангенсу фазового кута еквівалентів 

перетворювачів диференційного кондуктометричного датчика; δRa, % відносна похибкавимірювань опору; Rp/Rад, 

Rp/Rа  – дійсне і виміряне значення співвідношення опорів пасивного і активного перетворювачів; tg(р  – а)д;  tg(р  – 

а) – дійсна і виміряна різниця тангенсів фазових кутів пасивного і активного перетворювачів.   
                                                                                                                                                                                    Таблиця З.8.  Прилад №8 

𝑡𝑔𝜑д 𝑡𝑔𝜑а 𝛥𝑡𝑔𝜑а Rд Ra δRa, 

% 

𝑅𝑝

𝑅𝑎д
 

𝑅𝑝

𝑅𝑎
 𝛿

𝑅𝑝

𝑅𝑎
, % 

𝑡𝑔(𝜑𝑝 − 𝜑𝑎)д 𝑡𝑔(𝜑𝑝 −𝜑𝑎) ∆𝑡𝑔(𝜑𝑝 − 𝜑𝑎) Відгук, у.о. 

(δRa = 1%) 

0,002 0 -0,002 500,25 502,9 0,53 1 0,995 -0,5 0 -0,003 -0,003 1616 

0,1993 0,186 -0,013 500,58 501,9 0,26 1 0,995 -0,5 -0,0001 -0,0025 -0,0024 1580 

0,2499 0,24 -0,0099 501,18 501,3 0,02 0,999 0,994 -0,5 -0,0002 -0,0002 -0,0024 1560 

0,4951 0,49 -0,0051 501,4 499,9 -0,3 1 0,994 -0,6 -0,0009 -0,0017 -0,0008 1350 

0,9973 0,993 -0,043 502,1 497,6 -0,9 1,001 0,990 -1 0,0013 -0,0026 -0,0039 855 

0,0099 0 -0,0099 1501,5 1496,2 -0,35 1 1 0 0,0023 -0,0005 -0,0028 545 

0,1992 0,2 0,0008 1502,6 1494,8 -0,52 1 1,005 0,5 -0,0007 -0,0012 -0,0005 545 

0,2491 0,254 0,005 1504,0 1494,3 -0,65 1 1 0 -0,0001 -0,0014 -0,0013 535 

0,5013 0,51 0,0087 1505,5 1491,5 -0,93 1,001 1 -0,1 0,0006 0 -0,0006 477 

1,001 0,9998 -0,0012 1508,7 1504,6 -0,27 1,002 1 -0,2 0 0,0021 0,0021 322 

0,003 0 -0,003 4991,6 4938,0 -1,08 1 1 0 0,0008 0,0053 0,0045 156 

0,2010 0,2 -0,001 4997,2 4945,0 -1,06 1 1 0 0,0012 0,0054 0,0042 165 

0,2496 0,266 0,0164 4998,0 4932,0 -1,32 1 1 0 0,001 0,0052 0,0042 166 

0,5003 0,5 -0,0003 5013,0 4952,0 -1,22 1,001 1 -0,1 0,002 0,0043 0,0023 156 

0,994 0,985 0,009 5048,0 5020,0 -0,56 1,0036 1 -0,36 0,001 0,0057 0,0047 115 
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Таблиця З.9.  Прилад №9 

 

𝑡𝑔𝜑д 𝑡𝑔𝜑а 𝛥𝑡𝑔𝜑а Rд Ra δRa, 

% 

𝑅𝑝

𝑅𝑎д
 

𝑅𝑝

𝑅𝑎
 𝛿

𝑅𝑝

𝑅𝑎
, % 

𝑡𝑔(𝜑𝑝 − 𝜑𝑎)д 𝑡𝑔(𝜑𝑝 − 𝜑𝑎) ∆𝑡𝑔(𝜑𝑝 − 𝜑𝑎) Відгук, у.о. 

(δRa = 1%) 

0,002 0 -0,002 500,25 503,0 0,55 1 1 0 0 -0,002 -0,002 1570 

0,1993 0,18 -0,0193 500,58 502,4 0,36 1 1 0 -0,0001 -0,002 -0,0019 1570 

0,2499 0,23 -0,0199 501,18 502,1 0,18 0,999 1 0,1 -0,0002 -0,002 -0,0018 1545 

0,4951 0,48 -0,0151 501,4 500,5 -0,18 1 1 0 -0,0009 -0,001 -0,0001 1340 

0,9973 0,98 -0,0173 502,1 499,7 -0,5 1,001 0,99 -1 0,0013 -0,003 -0,0043 856 

             

0,0099 0 -0,0099 1501,5 1493,9 -0,5 1 1 0 0,0023 -0,0003 -0,0026 530 

0,1992 0,2 0,0008 1502,6 1494,0 -0,57 1 1 0 -0,0007 -0,0001 0,0006 532 

0,2491 0,246 -0,0031 1504,0 1496,3 -0,51 1 1 0 -0,0001 0,0002 0,0003 524 

0,5013 0,5 -0,0013 1505,5 1492,6 -0,87 1,001 1 -0,1 0,0006 0,0002 -0,0004 474 

1,001 0,992 -0,009 1508,7 1499,9 -0,58 1,002 1 -0,2 0 0,0023 0,0023 330 

0,003 0 -0,003 4991,6 4927,0 -1,28 1 1 0 0,0008 0,006 0,0052 160 

0,2010 0,187 -0,024 4997,2 4945,0 -1,04 1 1 0 0,0012 0,006 0,0048 160 

0,2496 0,258 0,0084 4998,0 4927,0 -1,42 1 1 0 0,001 0,006 0,005 161 

0,5003 0,5 -0,0003 5013,0 4941,0 -1,44 1,001 1 -0,1 0,002 0,0055 0,0035 146 

0,994 0,97 -0,024 5048,0 5022,0 -0,52 1,0036 1 -0,36 0,001 0,006 0,005 108 

 

  

7
8 

7
8 
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                                                                                                                                                     Таблиця З.10.  Прилад №11 

 

𝑡𝑔𝜑д 𝑡𝑔𝜑а 𝛥𝑡𝑔𝜑а Rд Ra δRa, 

% 

𝑅𝑝

𝑅𝑎д
 

𝑅𝑝

𝑅𝑎
 𝛿

𝑅𝑝

𝑅𝑎
, % 

𝑡𝑔(𝜑𝑝 − 𝜑𝑎)д 𝑡𝑔(𝜑𝑝 − 𝜑𝑎) ∆𝑡𝑔(𝜑𝑝 − 𝜑𝑎) Відгук, у.о. 

(δRa = 1%) 

0,002 0 -0,002 500,25 501,76 0,25 1 1 0 0 -0,002 -0,002 1617 

0,1993 0,18 -0,0193 500,58 501,89 0,06 1 1 0 -0,0001 -0,002 -0,0019 1569 

0,2499 0,24 -0,0099 501,18 499,9 -0,24 0,999 1 0,1 -0,0002 -0,0002 -0,0018 1542 

0,4951 0,48 -0,0151 501,4 498,5 -0,6 1 1 0 -0,0009 -0,001 -0,0001 1333 

0,9973 0,992 -0,0053 502,1 495,3 -1,36 1,001 1 -0,1 0,0013 -0,002 -0,0033 861 

             

0,0093 0 -0,0093 1501,5 1496,9 -0,3 1 1,005 0,5 0,0023 -0,001 -0,0033 531 

0,1992 0,2 0,0008 1502,6 1493,5 -0,6 1 1,005 0,5 -0,0007 -0,001 -0,0003 536 

0,2491 0,254 0,005 1504,0 1492,0 -0,8 1 1,006 0,6 -0,0001 -0,001 0 525 

0,5013 0,5 -0,0013 1505,5 1489,8 -1,0 1,001 1 -0,1 0,0006 -0,001 -0,0016 460 

1,001 0,9998 -0,0003 1508,7 1493,6 -1,0 1,002 1 -0,2 0 -0,0008 -0,0008 308 

             

0,003 0 -0,003 4991,6 4958,0 -0,6 1 1 0 0,0008 0,0007 -0,0001 160 

0,2010 0,2 -0,001 4997,2 4952,5 -0,9 1 1 0 0,0012 0,0009 -0,0003 163 

0,2496 0,266 0,017 4998,0 4934,7 -1,3 1 1 0 0,001 0,0012 0,0002 163 

0,5003 0,5 -0,0003 5013,0 4957,4 -1,1 1,001 1 -0,1 0,002 0,0006 -0,0014 150 

0,994 0,985 -0,009 5048,0 5010,0 -0,76 1,0036 1 -0,36 -0,001 0,001 0,002 112 
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Документи метрологічної атестації електронних вимірювальних каналів  

диференційних кондуктометричних біосенсорних систем 
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Апробація мультисенсорної кондуктометричної системи в Інституті молекулярної біології і генетики НАН 

України  
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ДОДАТОК К 

БАЗОВІ ІМПЕДАНСОМЕТРИЧНІ АПАРАТНО - ПРОГРАМНІ 

КОМПЛЕКСИ ДЛЯ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ 

розроблені в рамках науково-технічної програми:  

«Сенсорні системи для 

медико-екологічних і промислово-технологічних потреб» 

 

 

     

                  До складу комплексів входять: 

– вимірювальні комірки (біоелектронні датчики), що представляють собою 

комбінацію біоселективного елемента, який перетворює біохімічну інформацію у 

фізичний вихідний сигнал електромагнітної природи і чутливого елемента - 

електронного первинного перетворювача, що конвертує цей сигнал в активні 

електричні величини (струм, напруга) або параметри електричного імпедансу 

(активна і/або реактивна електропровідність); 

– вторинні перетворювачі (адаптери вимірювального каналу); 

– базовий електронний вимірювальний модуль із гнучким уніфікованим 

вимірювальним каналом, який працює із сигналами постійного або змінного 

струму,  перетворює інформативні сигнали та керує процесом вимірювання; 

– мікропроцесорні контролери і/або персональні комп'ютери, що здійснюють 

обробку й реєстрацію отриманої інформації. 

Реалізовані імпедансометричні біосенсорні системи з біоелектронними 

датчиками, які використовують теплові, оптичні, електрохімічні, адсорбційні 

ефекти біохімічних реакцій. 

 

                     Призначення і область застосування: 

Призначення розробки – визначення параметрів біохімічних процесів при 

наукових дослідженнях, експрес-аналіз при діагностиці захворювань,  моніторинг 

навколишнього середовища, контроль якості продуктів харчування і складу різних 

речовин біологічного походження. 

Дана розробка може бути використана в медицині, ветеринарії, 

біотехнологіях, харчовій промисловості, для екологічного контролю. 
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                                       Переваги: 

  - універсальність аналітичних можливостей, висока чутливість і        вибірковість 

вимірювальних каналів, скорочення часу досліджень і їх вартості; 

  - високий ступінь уніфікації апаратних і програмних засобів; 

  - відносна простота технологій виготовлення апаратури і, як наслідок, її невисока 

вартість, можливість серійного тиражування; 

  - наявність метрологічної підтримки застосовуваних методів вимірювання; 

  - портативність апаратури комплексу і простота її експлуатації.   

   

        Основні технічні характеристики реалізованих біосенсорних систем: 

 

Кондуктометрична біосенсорна система 

 

                     
Принцип дії: диференціальне вимірювання електропровідності 

розчину на селективній біоактивній і пасивній 

мембранах. 

Склад апаратури: диференціальний кондуктометричний 4-сенсорний 

перетворювач, базовий електронний вимірювальний 

модуль, персональний комп'ютер. 

Інформативний параметр, що 

вимірюється 

зміна різниці електропровідностей елементів 

диференціального перетворювача 

Відносна чутливість до зміни 

електропровідності: 

0,001 % 

Частота вимірювального 

сигналу:  

10...100 кГц 

 

Напруга на чутливому елементі: 10 мВ 

Загальна маса апаратури 

комплексу (без комп'ютера): 

1 кг 

Можливе застосування: багатопараметровий контроль якості сировини і 

харчових продуктів, зокрема, вміст сахаридів.  
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Амперометрична біосенсорна система 
 

 
 

Принцип дії: вимірювання струмів в електрохімічному осередку, що 

викликані окислювально-відновними реакціями в 

селективних біоактивних мембранах. 

Склад апаратури: електрохімічна багатоелектродна комірка, базовий 

електронний вимірювальний модуль з блоком 

потенціостата, персональний комп'ютер. 

Інформативний параметр, що 

вимірюється: 

струм електрохімічної реакції (4 канали) при 

контрольованій напрузі на робочих електродах 

Чутливість і діапазони 

вимірювання: 

від 2 пікоампер до 2 міліампер 

Режими вимірювання:   статичний, циклічна вольтамперометрія 

Напруга на електродах: 0 – 2 В, що регулюється з дискретністю від 0,5 мВ 

при частоті перемикання до 10 разів у секунду 

Загальна маса апаратури 

комплексу (без комп'ютера): 

1 кг 

Можливе застосування: контроль складу рідких середовищ, зокрема, води 

продуктів харчування, напоїв.  
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Портативний прилад для вимірювання зміни діелектричної  

проникності полімерних мембран 

 
 

 
 

 

 

Принцип дії: вимірювання величини зміни діелектричної 

проникності композиційної імпрегнованої мембрани 

при адсорбції органічної речовини. 

Склад апаратури: диференціальний ємнісний перетворювач, базовий 

електронний вимірювальний модуль, персональний 

комп'ютер. 

Інформативний параметр, що 

вимірюється: 

зміна різниці ємностей диференціального 

конденсатора при порушенні однорідності 

діелектричної проникності мембрани 

Відносна чутливість до зміни 

ємності: 

0,01...0…0,001% (залежно від варіанту конструкції і 

типу базового модуля) 

Частота вимірювального 

сигналу:  

3...100 кГц 

 

Напруга на чутливому 

елементі: 

1В 

Загальна маса апаратур 

комплексу (без комп'ютера): 

0,3 кг 

Можливе застосування: Вибіркове визначення вмісту органічних речовин у 

водяному (газовому) середовищі. 
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Біолюмінесцентний в комплекс 

 

 
 

Принцип дії: Вимірювання змін рівня природної або індукованої 

біолюмінесценції при наявності токсинів та інших 

шкідливих факторів у навколишньому середовищі.   

Склад апаратури: блок фотоелектронного перетворювача, базовий 

електронний вимірювальний модуль, персональний 

комп'ютер. 

Вимірюваний інформативний 

параметр: 

інтенсивність світлового випромінювання (люмен) у 

діапазоні 200…550нм або 300…850нм (залежно від 

типу фотосенсора) 

Чутливість і діапазон 

вимірювання: 

від 0,1 піколюмена до 1 мікролюмена (6 піддіапазонів), 

плавне регулювання чутливості   

Час одного виміру  0,5 секунди 

 

Биосенсорный елемент живі биолюминесцентные бактерії 

Загальна маса апаратур 

комплексу (без комп'ютера): 

0,8 кг 

Можливе застосування: скрининг поширення важких металів і токсичних 

органічних речовин у навколишнім середовищі. 
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Калориметричний  біосенсорний комплекс 

 

 

 

Принцип дії: вимірювання теплового потоку із зони біохімічної 

реакції за допомогою диференціального датчика 

температури на базі термометрів опору, включених у 

мостовий вимірювальний ланцюг  

Склад апаратури: калориметричний блок, електронний вимірювальний 

модуль 

Вимірюваний інформативний 

параметр: 

приріст температури в результаті біохімічної реакції; 

сумарна енергія реакції 

Чутливість 

термовимірювального каналу: 

10-4 К 

Роздільна здатність по сумарній 

енергії реакції: 

10-3 Дж 

Загальна маса апаратури 

комплексу (без комп'ютера): 

близько 1 кг  

 

                                           Розроблено при участі: 

 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

Інститут біохімії ім. А.В. Палладина НАН України 

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України 

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренко НАН України 
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ДОДАТОК Л  

ПОРТАТИВНИЙ ВИМІРЮВАЧ RLC 

Прилад MIP-3 на основі уніфікованого вимірювального модуля MXP-3.4 

 

 

 

 

 



494 

Технічні характеристики портативного вимірювача RLC MIP – 3 на основі 

уніфікованного вимірювального модуля MXP – 3 

Галузь застосування: Електротехнічна, електронна, радіотехнічна промисловість, ремонт та 
обслуговування обладнання, інформаційно – вимірювальні системи. 

Призначення: Визначення параметрів імпедансу (адмітансу)електричних кіл та їх 
компонентів за двохелементною (послідовною або паралельною) 
схемою заміщення.  

Параметри, що 
вимірюються: 

Активний опір на змінному струмі; 
Ємність, індуктивність, тангенс фазового кута, тангенс кута втрат 

Діапазони вимірювань: 
Активний опір: 
 
 
Ємність (на частоті 1 кГц): 
Індуктивність (на частоті 1 
кГц):: 
Тангенс фазового кута (кута 
втрат): 

 
0,01 Ом – 100,0 МОм  
(дискретність вимірювання в нижній частині діапазону 0,0005 Ом); 

1 пФ – 20 мкФ 
(дискретність вимірювання в нижній частині діапазону 0,05 пФ); 

1 мкГн – 20 кГн 
(дискретність вимірювання в нижній частині діапазону 0,1 мкГн); 

0,0001 – 1000,0 
(дискретність вимірювання в нижній частині діапазону 2,5*10-4); 

Час одного вимірювання 2 сек. (в швидкому режимі 16 вим./сек.) 

Робочі частоти: 1,0 кГц, 0,1 кГц; 

Базова похибка: 0,1 % на всіх діапазонах, крім крайніх (імпеданс менше 1 Ом і більше 106 
Ом); 

Режими вимірювання: Пряме перетворення; 
Пряме перетворення з частковим врівноваженням мостового 
вимірювального кола; 

Підключення об'єкту 
вимірювання: 

4 – х затискове; 

Тестовий сигнал: 0,005/0,05/0,5 В або 0,05/0,5/5 мА (в залежності від піддіапазону 
вимірювання); 

Інтерфейс:  RS – 232C з оптичною розв’язкою;  

Загальні дані: 
Напруга живлення: 
Струм споживання: 
Габаритні розміри 
вимірювального модуля: 

 

12 – 15 В (акумулятор, AC – DC адаптер); 

25 мА; 

90*120*25 мм; 
 

Комплектація приладу: Вимірювальний та інтерфейсний кабель, програмне забезпечення для 
персонального комп’ютера, блок живлення. 

Маса приладу: 350 Г (без блока живлення). 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ 

 Вимірювання всіх основних параметрів комплексних опорів: активного опору на змінному 
струмі, ємності, індуктивності з додатковим параметром (тангенс фазового кута чи кута втрату 
всьому діапазоні їх актуальних на практиці значень). 

 Підвищена точність у порівнянні із існуючими аналогами. 

 Висока розрізнювальна здатність на краях діапазонів вимірювання. 

 Зменшена похибка вимірювання параметрів об’єктів з високими значеннями тангенсу 
фазового кута або кута втрат. 

 Низький рівень тестового сигналу. 

 Невисокі габарити та маса.  

 Прості технології виготовлення, хороша серійнопридатність, невисока вартість. 
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Результати дослідження метрологічних характеристик вимірювача RLC при 

вимірюванні опору, ємності і тангенсу фазового кута (кута втрат) об’єктів з 

паралельною схемою заміщення в діапазоні імпедансів 1 кОм ÷ 1 ГОм 

№п/п п/діап. 
вимірюва

ння 

Дійсне значення Результат вимірювання  
δR (δC) R (Ом) C (Ф)  tgφ (tgδ) R (Ом) C (Ф)  tgφ (tgδ) 

1 7 500*106    830*106    

2 7 250*106   400*106    

3 7 100*106 1*10-12 1*10-3 130*106 0,96*10-12 ≤1*10-3  

4 7 30*106 4*10-12 1*10-3 26,6*106 3,96*10-12 ≤1*10-3  

5 7 20*106   1,2*10-3 19,5*106  ≤2*10-3  

6 7 10*106 11,65*10-12 8*10-3 

(1,6*10
-3

) 

9,77*106 11,8*10-12 8*10-3 

(≤1*10
-3

) 

-0,023 
(0,014) 

7 7 3,55*106 40,15*10-12 ≤1*10-3 3,531*106 40,36*10-12 1*10-3 -0,00676 
(0,00525) 

8 7 1,002*106 100,15*10-12 1,6*10
-3 

(1,1*10
-3

) 

1,0004*106 100,4*10-12 1*10-3 
(1*10-3) 

-0,0014 
(0,0025) 

9 7 1,001*106+100,36*10-12 0,650 999,6*103 100,45*10-12 0,649 -0,0005 
(-0,0009) 

10 6 499,1*103  ≤1*10-3 498,3*103  ≤1*10-3 -0,002 

11 6 301,13*103  ≤1*10-3 300,66*103  ≤1*10-3 -0,00016 

12 6 100,05*103 998,7*10-12 ≤1*10-3 

(≤1*10
-3

) 

99,95*103 1,0026*10-9 ≤1*10-3 

(≤1*10
-3

) 

-0,001 
(0,0039) 

13 6 100,05*103 + 998,7*10-12 0,643 99,98*103 1,002*10-9 0,647 0,0007 
(0,0039) 

14 5 100,05*103 + 998,7*10-12 0,646 100,08*103 1,0026*10-9 0,647 0,0009 
(0,0015) 

15 5 36,53*103  0 36,55*103  ≤1*10-3 0,00066 

16 5 10,000*103 10,04*10-9 ≤1*10-3 

(≤1*10
-3

) 

10,018*103 10,066*10-9 1,5*10-3 

(1,5*10
-3

) 

0,0012 
(0,0026) 

17 5 9,998*103 + 10,004*10-9 0,647 9,989*103 10,029*10-9 0,647 -0,0009 
(0,0025) 

18 4 10,000*103 10,04*10-9 ≤1*10-3 

(≤1*10
-3

) 

10,012*103 10,070*10-9 1*10-3 

(≤1*10
-3

) 

0,012 
(0,008) 

19 4 9,998*103 + 10,004*10-9 0,647 9,996*103 10,070*10-9 0,650 -0,0002 
(0,0066) 

20 4 3,3222*103  ≤1*10-3 3,3290*103  2,1*10-3 0,0023 

21 4 1,0009*103 99,98*10-9 ≤1*10-3 

(≤1*10
-3

) 

1,0045*103 100,17*10-9 1*10-2 
(≤1*10

-3
) 

0,0036 
(0,0019) 

22 4 1,0009*103 + 99,98*10-9 0,6475 0,9895*103 98,505*10-9 0,6315 -0,0113 
(-0,0147) 
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Результати дослідження метрологічних характеристик вимірювача RLC при 

вимірюванні опору, ємності і тангенсу фазового кута (кута втрат) об’єктів з 

послідовною схемою заміщення в діапазоні імпедансів 1 мОм ÷ 1 кОм 

№п/п п/діап. 
вимірюва

ння 

Дійсне значення Результат вимірювання  
δR (δC) 
/дискр. 

R (Ом) C (Ф)  tgφ (tgδ) R (Ом) C (Ф)  tgφ (tgδ) 

1 3 1,0009*103 99,98*10-9 ≤1*10-3 

(≤1*10
-3

) 

998,8 100,76*10-9 4*10-3 
(1,5*10

-3
) 

-0,0021 
(0,0078) 

2 3 1,0008*103 99,98*10-9 0,6475 988,8 100,67*10-9 0,643 -0,012 
(0,0069) 

3 3 100,02 1,094*10-6 ≤1*10-3 

(4,3*10
-3

) 
99,76 1,0964*10-6 ≤1*10-3 

(3*10-3) 
-0,0026 
(0,0024) 

4 3 100,03 1,0947*10-6 0,692 100,24 1,096*10-6 0,71 -0,0039 
(0,0003) 

5 2 33,23  ≤1*10-3 33,190  ≤1*10-3 -0,0012 

6 2  3,056*10-6 (4,3*10
-3

)  3,059*10-6 5*10-3 (0,001) 

7 2 9,956 9,995*10-6 ≤1*10-3 

(3,8*10
-3

) 
9,940 9,9984*10-6 ≤1*10-3 

(4,6*10
-3

) 

-0,0016 
(0,0003) 

8 2 10,018 + 9,995*10-6 0,648 10,004 10,004*10-6 0,647 -0,001 
(0,0005) 

9 1 9,956 9,995*10-6 ≤1*10-3 

(3,8*10
-3

) 

9,940 9,994*10-6 4,6*10-3 -0,0016 
(-0,0001) 

10 1 10,018 + 9,995*10-6 0,648 10,033 10,009*10-69 0,649 0,0015 
(0,0014) 

11 1  21,969*10-6 2,5*10-3  21,975*10-6 2,5*10-3 (0,0008) 

12 1 3,015  ≤1*10-3 3,0156  ≤1*10-3 -0,0024 
/5 мОм 

13 1 1,0004  ≤1*10-3 0,992  ≤1*10-3 -0,0084 
/8 мОм 

14 1 0,3000   0,292   -0,027 
/8 мОм 

15 1 0,1016  0,8*10-3 0,101  1*10-3 -0,006 
/6 мОм 

16 1 0,030   0,0284   -1,6 мОм 

17 1 0,0098   0,0092   <1мОм 

18 1 0,001   0,0012   <1мОм 

19 1  110,083*10-6 1,5*10-3  110,050*10-6 0,9*10-3  
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Результати дослідження метрологічних характеристик вимірювача RLC при 

вимірюванні індуктивності, опору, ємності і тангенсу кута втрат об’єктів з 

послідовною схемою заміщення в діапазоні імпедансів 1 мОм ÷ 10 кОм. 

№п/п п/діап. 
вимірюва
ння/схем
а вимір. 

Дійсне значення Результат вимірювання  
δR (δL) R (Ом) L (Гн)  tgδ R (Ом) L (Гн)  tgδ 

1 4 P 75.75*103 1,00765 0,08357 77,4*103 1,01214 0,084 (0.0045) 

2 4 P 31.32*103 505,75*10-3 0,104 30,56*103 508,80*10-3  (0.006) 

3 3 S 338,3 500,29*10-3 0,104 354,89 507,15*10-3  (0.0137) 

4 3 S 99,70 99,96*10-3 0,154 98,0 99,97*10-3   

5 3 S 36,208 20,01*10-3 0,2157 36,20 20,066*10-3   

6 2 S 9,166 10,004*10-3 0,1416 8,156 10,02*10-3  0,11 
(0,0016) 

7 2 S 5,52 3,023*10-3 0,282 5,136 3,0062*10-3  -0,08 
(-0,006) 

8 1-2 S 3,015 1,0013*10-3 0,465 3,020 1,00355*10-3  0,0016 
(0,002) 

9 1 S 0,2125 200,24*10-6 0,164 0,1892 200,10*10-6  0,002 
(0,0003) 

10 1 S 35,42*10-3 20,010*10-6 0,2735 32,8*10-3 19,60*10-6  0,015 

11 1 S 22,210*10-3 9,996*10-6 0,343 35,2*10-3 9,41*10-6  -0,58мкГн 

12 1 S 15,0*10-3 4,992*10-6  12,0*10-3 4,6*10-6  -0,4мкГн 

13 1 S 0,67*10-3 0,998*10-6  1,2*10-3 0,87*10-6  -0,4мкГн 

 

 

 

 


