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Актуальність теми. Науково-технічна проблематика досліджень в галузі 

вимірювань параметрів комплексного електричного опору на змінному струмі 

(параметрів електричного імітансу) завжди була і є одним з важливих напрямів 

досліджень в області вимірювальної техніки. Такі вимірювання є основою сталого 

функціонування систем електроенергетики значною мірою промисловості взагалі. 

На них базується метрологічне забезпечення розробок, виробництва і експлуатації 

електротехнічних та радіотехнічних компонентів, електротехнічного устаткування, 

різноманітних електронних пристроїв, контроль якості продукції, біомедичні 

дослідження. На перетвореннях значень тих чи інших фізичних величин у значення 

параметрів електричного імітансу ґрунтується дуже широкий клас сенсорів, без яких 

неможлива побудова систем автоматизації і технологічного контролю, систем 

моніторингу і діагностики, аналітичних приладів та інших потреб промисловості, 

медицини, військово-промислового комплексу. Стан розвитку цієї галузі має велике 

значення для загального технічного рівня держави і її здатності створювати, 

сприймати та впроваджувати новітні технології.  

Розроблення високочутливих і точних імітансометричних приладів пов’язана з 

вирішенням досить складних питань, які постають у зв’язку з їх функціональним 

призначенням та особливостями об’єктів досліджень, вимогами до техніко-

економічних показників та серійнопридатності. Їх вартість сягає десятків тисяч 

доларів, а виробництвом займаються обмежене коло фірм серед яких такі 

технологічні лідери, як Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Wayne-Kerr Electronics 

та небагато інших. За цих умов багато важливих завдань як технологічного, так і 

науково-дослідного характеру не вирішуються існуючими методами та засобами або 

принципово, або з економічних причин. Особливо це стосується новітніх технологій 



в біомедичних галузях, зокрема біосенсорних, де необхідно зменшити вплив 

вимірювального процесу на стан об’єкту.  

Вищенаведене обумовлює актуальність вирішення поставленої в роботі 

Мельника В.Г. комплексної проблеми створення наукової бази для розроблення 

досконалих та конкурентоздатних уніфікованих засобів вимірювань параметрів 

імітансу з широкими функціональними можливостями для розв’язання нових 

наукоємних завдань, в яких поєднуються простота, технологічність, помірна 

вартість, малі розміри і енергоекономічність з високою точністю, широким 

діапазоном вимірювань, завадостійкістю, чутливістю і багаторозрядністю 

представлення результатів вимірювань за низьких рівнів тестових сигналів. 

 

Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів. Положення та 

висновки дисертаційної роботи достатньо обґрунтовані теоретичними 

дослідженнями та експериментально. Ця оцінка базується на коректній постановці 

мети та завдань дослідження, використанні перевірених вихідних даних, 

застосуванні адекватних методів досліджень, логічному та чіткому формулюванні їх 

результатів, на підтвердженні теоретичних висновків щодо запропонованих 

технічних рішень і очікуваних властивостей розроблюваних приладів 

метрологічними дослідженнями.  

В роботі коректно використовуються положення теоретичних основ 

інформаційно-вимірювальної техніки та структурно-алгоритмічні методи 

підвищення точності і розширення функціональних можливостей вимірювальних 

приладів, теорія похибок, математичний апарат теорії сигналів і кіл, моделювання та 

розрахунки характеристик вимірювальних перетворювачів. 

 

Наукова новизна та значення результатів досліджень. Основні наукові 

положення, висновки і рекомендації, отримані автором і представлені в дисертації, 

безпосередньо пов’язані з метою досліджень, що полягає у розвитку теоретичних 

основ, розробці нових принципів побудови уніфікованих засобів вимірювання 

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



метрологічними та техніко-економічними характеристиками. Ключовими 

завданнями для її досягнення були: розроблення принципів уніфікації засобів 

вимірювання імітансу; забезпечення реалізації необхідних функціональних 

можливостей та метрологічних характеристик в різних предметних областях 

вимірювань; розроблення нових методів вимірювань і принципів побудови 

вимірювальних систем для актуальних практичних завдань в промисловості і 

медицині та для наукових досліджень, зокрема в галузі біосенсорних вимірювань. 

Значення отриманих результатів для науки полягає в тому, що їх сукупність 

вирішує зазначену вище загальну науково-технічну проблему та дозволяє досягнути 

поставленої мети. Про їх обсяг і рівень свідчать велика кількість виконаних 

фундаментальних НДР, публікацій в професійних, в тому числі відомих 

закордонних виданнях, отримані авторські свідоцтва та патенти на винаходи. Значна 

частина результатів увійшла до матеріалів роботи, відміченої Державною премією 

України в галузі науки і техніки. До найважливіших наукових результатів роботи 

належать наступні:  

- в дисертації запропоновано новий підхід до побудови засобів вимірювання  

параметрів імітансу і концепцію їх уніфікації з виділенням уніфікованого базового 

модуля та блоків адаптації до об’єкту вимірювань, що дозволяють відокремити 

розроблення, виробництво та сертифікацію переважної частини засобів від 

реалізації методів вимірювань і оброблення даних для різних предметних областей, 

що значно покращує організаційні, технічні та фінансові умови розроблення нової 

техніки; 

             - вперше показано, що принципи функціонування і основні властивості 

поширених на практиці типів мостових вимірювальних кіл змінного струму можуть 

бути відтворені двома близькими конфігураціями чотириплечого моста на основі 

інтегрального цифро-аналогового перетворювача та двох операційних підсилювачів, 

що дозволяють визначати всі основні параметри імітансів; 

- доведено можливість гнучкого пристосування імітансометричного каналу 

до реалізації різних методів вимірювань у випадку використання запропонованих 

нових методів перетворення параметрів імітансу та структур вимірювальних кіл; 



-  запропоновано і теоретично обґрунтовано новий метод визначення і 

цифрової корекції систематичних похибок багатофункціональних та 

широкодіапазонних вимірювачів імітансу, який значно спрощує їх калібрування; 

- виявлено можливості, розроблено нові методи та засоби підвищення 

продуктивності імітансометричних каналів за рахунок більш ефективного 

перетворення інформативного сигналу; 

- розвинуто теоретичні основи і принципи побудови принципово нових, 

метрологічно надійних диференційних вимірювачів з терморезисторними, 

ємнісними, кондуктометричними перетворювачами для біосенсорних систем 

кількох видів та приладів технологічного контролю і моніторингу важливих 

параметрів в промисловості і біомедичній сфері. 

 

 Практичне значення результатів роботи. Практичне значення роботи 

полягає у створенні умов для здешевлення і прискорення розробок та практичного 

впровадження нових засобів вимірювань з розширеними функціональними 

можливостями та кращими метрологічними характеристиками. Для цього:   

- розроблено структуру апаратно-програмного комплексу, схеми, основи 

конструювання, зразки уніфікованих базових модулів імітансометричних каналів з 

розрядністю перетворення 24 біти і більше, які дозволяють використовувати нові 

методи вимірювань, покращити метрологічні характеристики, значно прискорити та 

здешевити розроблення і впровадження нових засобів вимірювання та контролю;  

- на основі уніфікованих модулів розроблено структури, алгоритми роботи та 

схемні рішення нових прецизійних, серійнопридатних і дешевих засобів 

вимірювання параметрів імітансів для широкого діапазону їх значень; 

- розроблені структури, схеми та алгоритми роботи прецизійних засобів 

вимірювань імітансу, реалізовані уніфіковані, технологічні, дешеві двоконтурні 

вимірювальні канали з відносною дискретністю перетворення порядка 10-6, в яких 

забезпечено зменшення нелінійності функції перетворення на рівні 10-5 і відносної 

похибки – 10-4;  

- розроблено структури і функціональні схеми компенсаційно-мостових кіл із 



зрівноваженням за фазою і модулем вихідного сигналу, які відрізняються меншою 

кількістю прецизійних аналогових вузлів, стабільністю і технологічністю, високою 

точністю в більш широкому діапазоні частот, дозволяють спростити і прискорити 

процес вимірювання; 

- 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 та кондуктометричними сенсорами; 

- на базі уніфікованих імітансометричних засобів створено економічні 

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

моніторингу, діагностики та технологічного контролю в промисловості і 

біомедичній сфері, зокрема портативні електронні ваги, багатоканальні вимірювачі 

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

вимірювальні канали для біосенсорних систем кількох видів, що забезпечують 

багатократне зменшення тривалості і вартості біохімічних досліджень і не мають 

світових аналогів, в тому числі термобіосенсорну систему, що має чутливість до 

зміни температури в біохімічному реакторі на рівні 10-3 К, та метрологічно надійні 

кондуктометричні біосенсорні прилади з самодіагностуванням і самокалібруванням, 

з дискретністю вимірювань 10-5.  

Основні результати теоретичних і експериментальних досліджень автора 

знайшли впровадження на ряді підприємств і науково-дослідних організацій 

України, а саме: в НПФ «Элексистемлес», м. Київ (1993 р.); в Київському 

автомобільно-дорожньому інституті ( 1994 р.); в ВО «Електроприлад», м. Київ (1997 

р.); в Інституті нейрохірургії АМН України ім. А.П. Ромоданова та в Інституті 

серцево-судинної хірургії АМН України ім. М.М. Амосова (1997 р., 2003 р.); в ДП 

«Науково-дослідний та конструкторський технологічний інститут міського 

господарства» (2006 р.); в Інституті біохімії НАН України ім. О.П. Палладіна (2006 

р., 2010 р.); в Інституті колоїдної хімії і хімії води НАН України ім. А.В. 

Думанського (2009 р.); в Інституті біоколоїдної хімії НАН України ім. Ф.Д. 

Овчаренка (2010 р.); в ДП «НВЦ Енергоімпульс» ІЕД НАН України (2012 р.); в 



Інституті молекулярної біології та генетики НАН України (2012 р.). 

 

Структура дисертації та зміст розділів. Дисертація складається з анотації, 

публікацій здобувача за темою дисертації, змісту, переліку умовних позначень, 

основної частини, що включає вступ, 8 розділів та висновки, списку використаних 

джерел, який містить 310 найменувань та 9 додатків. Загальний обсяг дисертації 

складає 524 сторінки, з яких основний текст викладено на 293 сторінках включаючи 

115 рисунків і 10 таблиць. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказані мета і завдання 

досліджень, сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, показано зв’язок з виконаними НДР, особистий внесок здобувача в 

публікаціях, представлена інформація з апробації, реалізації і впровадження 

результатів роботи.  

У першому розділі розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку методів та 

засобів вимірювань параметрів комплексного опору, окреслено традиційні підходи 

до розробок приладів і інформаційно-вимірювальних систем. Показано протиріччя, 

що виникають при розробленні нових засобів вимірювань, які пов’язані з потребами 

споживачів науково-технічної продукції з одного боку та техніко-економічними 

можливостями розробників і виробників з другого боку. Зроблено висновок про 

неспроможність вирішення існуючих проблем шляхом спеціалізації або 

універсалізації імітансометричних приладів та необхідність їх суттєвого спрощення 

за одночасного покращення метрологічних характеристик і забезпечення 

можливостей застосування для вирішення принципово нових завдань. 

Проведено аналіз базових принципів побудови і проблематики застосування 

імітансометричних каналів в основних областях їх використання в тому числі в 

багатофункціональних (універсальних) засобах вимірювань та в багатопараметрових 

(багатоканальних) інформаційно-вимірювальних системах з імітансними сенсорами. 

Розглянуто проблеми, що обмежують інформаційну продуктивність таких каналів і 

можливості та особливості підходів до їх удосконалення.  



Зроблено висновки про перспективні напрями і основні завдання досліджень і 

розробок, зокрема необхідність спрощення та уніфікації засобів первинного 

отримання і попереднього опрацювання інформації для широкого кола актуальних 

завдань вимірювань, підвищення продуктивності каналів за рахунок оптимізації 

процесів вимірювань і перетворень сигналів. 

У другому розділі обґрунтовано новий підхід до побудови засобів 

вимірювання імітансу з удосконаленими техніко-економічними характеристиками. 

Для цього проведено аналіз узагальненого переліку функцій таких засобів, 

структури їх зв’язків між собою та з узагальненою структурою вимірювального 

каналу, показано можливість виділення в цих структурах базової частини, загальної 

для широкого класу засобів та частини, що визначається адаптацією конкретного 

приладу до того чи іншого об’єкту і необхідного методу виконання вимірювань. За 

результатами цього аналізу вперше запропоновано концепцію уніфікації 

імітансометричних каналів, основними принципами якої є: структурування їх 

апаратних і програмних блоків на базові і такі, що відбивають специфіку 

конкретного пристрою, з оптимізацією розподілу функцій; забезпечення відкритості 

архітектури; спрощення схемотехніки та конструкції апаратури.   

Найбільший розділ присвячено ключовому питанню уніфікації 

імітансометричного каналу – розробленню і обґрунтуванню його загальної 

структури та принципів побудови гнучкого мостового вимірювального кола, що 

може легко пристосовуватись до вирішення різноманітних завдань. В роботі 

доведено, що визначення в оптимальних умовах всіх основних параметрів 

практично будь-яких електричних опорів чи провідностей, що зустрічаються на 

практиці, можливо реалізувати за допомогою кількох структур, що можна 

виокремити серед відомих мостових кіл. Показано, що принципи дії і основні 

властивості поширених на практиці типів мостових вимірювальних кіл змінного 

струму можуть бути відтворені двома близькими конфігураціями чотириплечого 

моста на основі інтегрального цифро-аналогового перетворювача та двох 

операційних підсилювачів.  



На основі цих результатів сформульовано загальні принципи побудови 

уніфікованого імітансометричного каналу, що включають віднесення плечей 

порівняння моста до його базової частини, а плечей співвідношення – до блока 

адаптації об’єкта вимірювань, використання часткового зрівноважування мостового 

кола та прямого перетворення остаточного сигналу нерівноваги та ін. За цими 

принципами розроблено блок-схему уніфікованого базового модуля, що забезпечує 

виконання визначених базових функцій. 

В третьому розділі викладено результати теоретичних досліджень, загальний 

зміст яких полягає в розробці принципів побудови уніфікованих вимірювальних кіл 

для застосування з базовим імітансометричним модулем, що дозволяє визначати 

параметри будь-яких імітансів і реалізуються з певної сукупності невеликої 

кількості функціональних перетворювачів. Отримані результати є основою для 

розроблення уніфікованих вторинних перетворювачів для узгодження базового 

модуля з тими чи іншими сенсорами та для побудови універсальних вимірювачів 

параметрів комплексних опорів.  

Запропоновано новий підхід до вимірювань параметрів імітансу та відповідні 

методи вимірювань, особливістю яких є адаптація процесу вимірювання до 

співвідношення активної та реактивної складових вимірюваного імітансу. Він 

дозволяє спростити апаратуру каналу без втрати точності. Запропоновано новий 

метод вимірювання, який базується на підлаштуванні фази напруги на об'єкті 

вимірювання до стану синфазності або квадратурності сигналу нерівноваги на 

виході моста з напругою генератора. Розроблено нові, гнучкі структури 

вимірювальних кіл з балансуванням струмів та напруг для реалізації цього методу, 

які відповідно дозволяють визначати відносний і абсолютний параметр високого 

адмітансу чи низького імпедансу зі значною ємнісною або індуктивною складовою. 

Розроблено аналітичні моделі, обґрунтовано детальні структури та основні 

параметри компенсаційно-мостових вимірювальних кіл для визначення параметрів 

імітансу всіх можливих видів у всьому діапазоні їх актуальних значень, що дозволяє 

визначити джерела похибок та оцінити очікувані метрологічні характеристики.  

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 під час опрацювання результатів вимірювань. 

В четвертому розділі вирішуються питання підвищення розрізнювальної 

здатності, швидкодії, завадостійкості і точності імітансометричних каналів та 

оптимізації цих показників з урахуванням техніко-економічних характеристик 

засобів і умов вимірювання для отримання максимальної інформаційної 

продуктивності.  

Показано, що в імітансометричних каналах суттєвим резервом підвищення 

продуктивності є більш повне і ефективне використання енергії інформативних 

сигналів, що досягається запропонованим методом паралельно-послідовного 

аналого-цифрового перетворення з використанням кількох високочутливих 

інтегруючих АЦП. Це дозволяє в кілька разів підвищити швидкодію або чутливість і 

розрядність вимірювань, отримувати за цикл перетворення більше інформації з 

більшою точністю. Одночасно зменшуються вимоги щодо підсилення сигналів і, 

відповідно, частотні похибки, підвищується стабільність функції перетворення.  

В роботі розвинуто новий варіант комбінації методів зрівноваження і прямого 

перетворення сигналів та розроблено принципи побудови багаторозрядного 

компенсаційно-мостового вимірювального каналу з двоконтурним порівнянням 

інформативних і референтних сигналів. Це дозволяє поєднувати широкий діапазон 

вимірювання і одночасно достатню швидкодію та розрізнювальну здатність за 

рахунок відповідного вибору розрядності перетворення в контурах порівняння, а 

також часу усереднення сигналів, отриманих з АЦП, забезпечує можливість 

програмної адаптації каналу до умов вимірювань. 

Запропоновано новий принцип виконання прямого перетворення параметрів 

імітансу на основі АЦП зі змінною постійною інтегрування, що оптимізує 

співвідношення його чутливості і швидкодії. Створені економічні і метрологічно 

досконалі канали з використанням сучасних багаторозрядних інтегруючих АЦП. 

Вперше визначені джерела специфічної диференціальної нелінійності перетворення 



такого типу АЦП і розроблені адаптивні методи її значного зменшення. Реалізовано 

досить прості прилади для систем з сенсорами, що мають відносну похибку 

імітансометричного каналу не гірше 0,01%.  

В п’ятому розділі розглянуті питання побудови багатопараметрових 

мультиплексних систем моніторингу і технологічного контролю з імітансними 

сенсорами, в тому числі з мережевою структурою. Показано, що найбільш 

прийнятною є структура з паралельно-послідовним опрацюванням інформації, 

розроблено принципи побудови уніфікованих, одно- та багатопроцесорних 

периферійних терміналів мережевих апаратно-програмних комплексів, що 

забезпечують повноту необхідних функцій, можливість оперативного 

інтелектуального протиаварійного керування устаткуванням на локальному рівні, 

оптимізують техніко-економічні показники таких систем для виробників та 

споживачів.  

Розроблено структури та функціональні схеми імітансометричних каналів 

сенсорних систем з відкритою архітектурою в апаратній та програмній складових, 

які дозволяють вирішувати широке коло практичних завдань з контролю сукупності 

різнорідних квазістатичних та динамічних параметрів об’єктів управління. За 

результатами досліджень створено уніфікований базовий імітансометричний 

модуль, що може застосовуватись як базовий компонент в багатоканальних 

вимірювальних і керуючих системах. 

В шостому розділі запропоновано, розроблено та досліджено нові методи та 

засоби високочутливих вимірювань з диференційними резистивними і ємнісними 

сенсорами. Доведено, що створені методи диференційної імітансометрії 

забезпечують селективність вимірювань до завад і неінформативних параметрів 

об’єктів та вимірювальних кіл. 

Теоретично обґрунтовані та експериментально відпрацьовані нові, інваріантні 

до зовнішніх впливів методи і засоби визначення енергії слабких теплових ефектів в 

малих об’ємах для побудови біосенсорних систем. На основі мініатюрних 

тонкоплівкових термометрів опору і створених уніфікованих засобів розроблені 



прості і високочутливі канали вимірювань різниці температур з дистанційним 

підключенням сенсорів для досліджень теплових процесів та реалізації методів 

визначення багатьох інших фізичних величин.  

Обґрунтовано принцип побудови і характеристики перетворення мостових кіл 

з диференційними ємнісними датчиками для визначення лінійних і кутових 

переміщень, діелектричної проникності матеріалів, зусиль і ваги та інших 

параметрів, важливих для діагностики і моніторингу стану природних та технічних 

об’єктів, контролю технологічних процесів та якості продукції. 

В сьомому розділі вирішувалась проблема створення метрологічно надійних 

вимірювачів локальних змін електропровідності розчинів електролітів, зокрема для 

біосенсорних систем з використанням мініатюрних диференційних сенсорів з 

планарними електродами. Розвинуто теоретичні основи побудови і створено на 

основі зрівноважених компенсаційно-мостових кіл вторинні перетворювачі зі 

стабільними метрологічними характеристиками.  

З застосуванням векторних та математичних моделей мостових кіл з такими 

датчиками з’ясована фізична природа значної залежності чутливості моста від 

значень тангенсу фазового кута кондуктометричних перетворювачів і досягнута її 

стабілізація розробленими методами, зокрема компенсацією падіння напруги на 

ємностях послідовної еквівалентної схеми сенсорів.  

Експериментально визначено межі змін параметрів схем заміщень сенсорів 

основних типів кондуктометричних датчиків біосенсорних систем під час їх 

експлуатації і відповідні зміни чутливості мостової схеми. Розроблено принципово 

нові структури диференційних кондуктометричних каналів із зрівноваженими 

мостовими колами і діагностикою параметрів датчиків, що забезпечують високу 

стабільність функції перетворення шляхом її цифрової корекції і нормування за 

значеннями параметрів робочого сенсора. 

Теоретично та експериментально досліджені адитивні похибки диференційної 

кондуктометричної системи від впливу змін фонової електропровідності розчинів, 

що пов’язані з неідентичністю сенсорів. Запропоновано методи та розроблені 

структури мостових кіл, режимів і способів вимірювань, що забезпечують значне 



зменшення цих похибок в реальних умовах експлуатації. 

Наведено матеріали метрологічних досліджень створених експериментальних 

зразків диференційних кондуктометричних каналів для біосенсорних систем, що 

підтверджують їх високу чутливість і стабільність характеристик перетворення.   

У восьмому розділі представлено практичну реалізацію отриманих в 

дисертації результатів. Описано вимірювальну систему для контролю зусиль з 

ємнісними сенсорами, багатопараметровий комплекс для діагностики на транспорті, 

канал контролю кута втрат електроізоляційних матеріалів, сенсорні системи для 

діагностики і моніторингу в серцево-судиннійї медицині і нейрохірургії, загальні 

структури п’яти видів біосенсорних систем, що базуються на електрохімічних, 

теплових, адсорбційних, світлових ефектах біохімічних реакцій.  

Доведено, що розвинуті теоретичні основи та практичні рішення з побудови 

імітансометричних каналів на основі уніфікації апаратно-програмного комплексу, 

використання принципів модульності та відкритості його архітектури, розроблені 

методи вимірювань дозволяють ефективно виконувати прикладні розробки та 

вирішувати широке коло завдань в різних галузях, покращити серійнопридатність 

сенсорних систем, суттєво зменшити ціну їх промислових зразків.  

 

У додатках наведено повний перелік публікацій за тематикою дисертації та 

відомості про апробацію, документи, що підтверджують впровадження результатів 

роботи, матеріали експериментальних і метрологічних досліджень та дослідної 

експлуатації створених приладів, їх детальні характеристики, засоби калібрування і 

документи метрологічної атестації, а також матеріали демонстрації розробок на 

провідних міжнародних виставках. 

 

Висвітлення результатів дисертації в опублікованих працях. Основні 

наукові результати дисертації викладено в 52 наукових працях (8 входять в 

SCOPUS, h-index 4), з них дві колективні монографії, довідник, 32 статті у фахових 

виданнях України (в т. ч. 6 одноосібних), 4 публікації в закордонних виданнях, 3 

авторських свідоцтва та 1 патент України на винаходи, 8 доповідей на міжнародних 



науково-технічних конференціях. Додатково результати роботи відображені в 18 

статтях, в т.ч. 2 в закордонних виданнях, в 1 авторському свідоцтві, 4 патентах 

України, 21 доповіді (тезах доповідей) на міжнародних і національних науково-

технічних конференціях. 

 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень оприлюднені в 29 

доповідях на 18 міжнародних конференціях. 

 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

У авторефераті стисло викладено основні результати дисертаційної роботи та повно 

відображено сформульовані в ній наукові положення, висновки і рекомендації.  

 

Використання в докторській дисертації наукових положень, на основі 

яких захищено кандидатську дисертацію.  

Результати кандидатської дисертації використовуються лише в оглядовій 

частині роботи для характеристики початкового стану питань, що досліджуються. 

 

Оформлення дисертації. Дисертація написана українською мовою на 

високому науково-професійному рівні, містить важливі наукові положення, які 

характеризуються новизною і корисністю, а також практичні результати, що 

знайшли застосування в промисловості та в науково-дослідних організаціях. Рівень 

досліджень та глибина розгляду питань відповідає вимогам до докторських 

дисертацій. Оформлення дисертаційної роботи та автореферату відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

міністрів України № 567 від 24.07.2013 (п.п. 9,10,12,13) та ДСТУ 3008-95 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». 

 

Зауваження по дисертаційній роботі та реферату  

До змісту дисертаційній роботи та автореферату є наступні зауваження. 



1. В роботі недостатньо уваги приділено аналізу шумів на точність 

вимірювань. Це особливо актуально для дослідження біологічних тканин, 

яке відбувається за малих рівнів тестових сигналів, отже за зменшеного 

відношення сигнал/шум. 

2. У першому розділі не наведено технічні характеристики закордонних 

аналогів розроблених автором вимірювачів імітансу, що ускладнює 

установлення їх відповідності світовому рівню.  

3. В роботі не наведено моделі сигналів на виході вимірювальних кіл разом з 

шумовою складовою, що ускладнює оцінювання ефективності технічних 

рішень з опрацювання сигналів і можливості досягнення заявленої точності 

вимірювання імітансу. 

4. У розділі 3 розглянуто тільки систематичну складову похибки 

вимірювання. Питання аналізу випадкової складової похибок вимірювання 

лишились поза увагою автора, хоча вони дають суттєвий внесок в загальну 

похибку вимірювання, особливо за малих рівнів тестових сигналів. 

5. В ряді структур до складу вимірювальних ланцюгів як елементи комутації 

включено електронні ключі. Такі ключі мають кінцеві опори у 

розімкненому і замкненому станах. Проте аналіз їх впливу на похибку 

вимірювання імітансу не наведено. Якщо цими опорами можна знехтувати, 

то необхідно вказати за яких умов, для яких параметрів вимірювальних 

ланцюгів.  

6. У висновках до роботи (стор. 367,368) зустрічаються не зовсім коректні 

терміни, наприклад, «оптимальність метрологічних властивостей», 

«розрядність вимірювань», «оптимальним чином», «метрологічна 

надійність», «дослідження основ побудови» і т.і. Подібні некоректне 

вживання термінів зустрічається і в тексті: «технічно оптимальні» (с.9), 

«точність 0,1%» (с.19), « оптимальна інтеграція» (с.357)і ін.  

Загальний висновок. Дисертаційна робота Мельника В.Г. є завершеною 

науковою працею, присвяченою вирішенню науково-технічної проблеми, що 

полягає у створенні наукової бази для розроблення конкурентоздатних уніфікованих 



 


