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ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертацію   

Мельника Володимира Григоровича «Розвиток наукової бази і принципів 
побудови імітансометричних каналів  та сенсорних систем на їх основі»,  
подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 
05.11.05 – прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин  

Актуальність теми. Інформаційне забезпечення технологій виробництва 

продукції, контролю її якості, функціонування виробничих комплексів та об’єктів 

інфраструктури базується на застосуванні вимірювальних засобів, більша частина 

яких основана на електричних вимірюваннях. Використання значень параметрів 

електричного імітансу як інформативних сигналів дозволяє розширювати функції 

контрольно-вимірювальної апаратури, підвищувати її чутливість і точність, 

застосовувати нові методи вимірювань та нові типи сенсорів. Існує багато завдань 

з контролю технологічних процесів, параметрів готової продукції та сировини, що 

ефективно вирішуються тільки таким шляхом. Одночасно, принципи і методи 

застосування імітансометрії досить складні, а прилади, як правило, мають високу 

вартість. Розробка таких засобів потребує тривалого часу, значних витрат та 

залучення висококваліфікованих спеціалістів в цій і суміжних галузях. Це, перш 

за все, стосується створення сенсорних систем для новітніх технологій, де гостро 

відчувається проблема обмеженості технічних і економічних можливостей для 

удосконалення вимірювальних засобів відповідно до ускладнення дослідницьких і 

виробничих завдань. В таких системах поєднуються вимоги високої чутливості і 

швидкості вимірювань в умовах обмеження рівнів вимірювальних сигналів, 

багаторозрядності даних про зміни інформативних параметрів при їх великих 

фонових значеннях, що породжують протиріччя.      

Виходячи з цього, не викликає сумніву актуальність теми дисертаційної 

роботи Мельника В.Г., яку присвячено теоретичному та практичному розв’язанню 

важливої науково-прикладної проблеми, що полягає у створенні наукової бази для 

розробки більш досконалих та конкурентоздатних уніфікованих засобів 

вимірювань параметрів імітансу з широкими функціональними можливостями для 
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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.    

Оцінка змісту дисертаційної роботи, її завершеність. Дисертаційна робота є 

завершеною науковою працею. Вона складається з вступу, восьми розділів, 

висновків, списку використаних джерел з 310 найменувань та додатків. Загальний 

обсяг роботи складає 524 сторінки, включаючи анотацію. Основний текст займає 

293 сторінки.   

У вступі проведено обґрунтування актуальності теми дисертаційної роботи, 

сформульовано її мету, завдання дослідження, наукову новизну та практичне 

значення. Показано зв’язок з науковими програмами і планами НДР, апробацію та 

впровадження результатів дисертації. 

У першому розділі проведено короткий огляд основних засад та методів в 

галузі вимірювань імітансу, проблем, сучасних тенденцій та перспективних 

напрямків розвитку в приладобудуванні взагалі та в імітансних  вимірюваннях 

зокрема. Проведено досить глибокий аналіз областей застосування каналів 

вимірювань параметрів імітансу. Розглянуто основні принципи побудови 

багатофункціональних приладів та завдань, що при цьому вирішуються: 

використання схем порівняння струмів та схем порівняння напруги для 

розширення діапазонів вимірювань, забезпечення можливості зрівноважування 

сигналів зі зразкової міри та з об’єкта вимірювання за фазою при різних 

характерах реактивності і співвідношеннях складових досліджуваного імітансу. 

Розглянуто загальні проблеми багатопараметрових вимірювань в системах 

моніторингу, діагностики та керування для складних технологічних об’єктів, 

зокрема аналізується проблема функціональної сумісності об’єктів вимірювань та 

каналів багатопараметрових імітансометричних систем.  

Розглядається проблема забезпечення інформаційної продуктивності каналів 

вимірювань імітансу. Проаналізовано отриманий вираз для співвідношень між 

основними параметрами каналу та сигналу, що випливає з основ інформаційної 
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теорії вимірювань, оцінені можливості їх оптимізації в залежності від завдань 

вимірювання.  

Аналізуються особливості підходів до удосконалення імітансометричних 

каналів з урахуванням результатів проведеного огляду, сформульовано основні 

напрямки досліджень. 

У висновках вказується на необхідність вирішення питання уніфікації каналів 

вимірювання імітансу, перспективність використання підходів, що базуються на 

принципах ієрархічності, гнучкості та відкритості їх архітектури, застосуванні 

комбінованих методів вимірювань, більш повному використанні інформації, що 

міститься в сигналі.   

Другий розділ присвячено розробці теоретичної і методологічної бази 

удосконалення каналів визначення параметрів імітансу. Його основним науковим 

результатом слід вважати формулювання нового підходу до побудови 

імітансометричних каналів та розробку і обґрунтування в рамках цього підходу 

концепції їх уніфікації.   

   В результаті узагальнюючого аналізу відомих типів мостових 

вимірювальних кіл 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 

варіантами компенсаційно-мостового кола, що є модифікаціями чотирьох-плечого 

моста з інтегральним цифро-аналоговим перетворювачем, що легко змінюються 

одна на іншу. 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  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.  
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У третьому розділі розроблено та застосовано новий підхід до побудови 

багатофункціональних імітансометричних засобів широкого використання, що 

полягає у частковому зрівноваженні мостового вимірювального кола за основним 

інформативним параметром або за додатковим (відносним) параметром, якщо він 

є співрозмірним з основним, та у прямому перетворенні сигналу залишкової 

нерівноваги моста за основним параметром. Розроблено новий вид 

компенсаційно-мостових кіл з частковим зрівноваженням за відносним 

параметром імпедансу, на цій основі розроблено нові методи вимірювання будь-

яких імітансів. 

Розроблено уніфіковану сукупність простих і гнучких, компенсаційно-

мостових кіл, які забезпечують визначення імітансу будь-якого характеру в 

усьому практично використовуваному діапазоні їх значень. Виконані теоретичні 

дослідження їх метрологічних властивостей. На цій основі розроблено простий і 

достатньо точний для практичних потреб уніфікований багатофункціональний 

вимірювальний блок. Розроблені нові методи зменшення похибок в області малих 

імпедансів і відповідні, більш прості структури вимірювальних кіл. 

Вперше отримані залежності загальної систематичної похибки 

багатофункціонального моста змінного струму у вигляді суми складових від 

модульних і фазових похибок коефіцієнтів передачі його вузлів з урахуванням 

фазового кута або кута втрат об'єкта контролю. На цій основі розроблено новий 

метод оцінки і корекції похибок приладів в будь-якій точці діапазонів вимірювань 

із застосуванням обмеженої кількісті широкодоступних зразкових мір з високими 

метрологічними характеристиками.  

В четвертому розділі розглядаються питання збільшення інформаційної 

продуктивності імітансометричних каналів. Запропоновано нові шляхи її 

підвищення в сенсорних системах за рахунок: більш повного і ефективного  

використання енергії інформативних сигналів; застосування комбінацій мостових 

методів вимірювань та прямих перетворень параметрів імітансу; адаптивного 

аналого-цифрового перетворення сигналів та усунення специфічних для 

створених каналів похибок.  
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В розділі розвинуті нові принципи побудови багаторозрядної компенсаційно-

мостової вимірювальної системи з двоконтурним порівнянням інформативних і 

опорних 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 для узгодження шкал в контурах порівняння.  

Розроблено принципово нові високочутливі імітансометричні канали з  

багаторозрядними інтегруючими АЦП. Визначені джерела їх специфічної 

диференціальної нелінійності і розроблено методи її значного зменшення з 

використанням принципів адаптивності та елементів інтелектуальної обробки 

сигналів. Реалізовано досить прості прилади для систем з сенсорами, що мають 

малу відносну похибку при низьких рівнях тестових сигналів.  

П’ятий розділ присвячено дослідженню особливостей вимог до структури 

мультиплексних багатопараметрових контрольно-вимірювальних систем з 

імітансометричними каналами та розробці функціональних схем їх периферійних 

терміналів на основі уніфікованих базових модулів.   

Проаналізовані якості систем з послідовним та паралельно-послідовним типом 

організації процесів вимірювань і обробки інформації в каналах та центральному 

комп’ютері системи. Показано, що для систем з імітансометричними каналами, 

що працюють з різнотипними датчиками та вимірюють параметри різної фізичної 

природи з різними динамічними властивостями, найбільш оптимальною є 

паралельно-послідовна структура з групуванням датчиків і їх вторинних 

перетворювачів однорідних вимірюваних величин в окремих мультиплексних 

терміналах. 

Розроблено структуру периферійного терміналу для просторово-розподіленої 

системи збирання даних і управління з інтелектуальними функціями, що дозволяє 

вимірювати комплекс параметрів об’єкту з використанням імітансних сенсорів та 

здійснювати керування ним, в тому числі протиаварійне на локальному рівні. 

Розроблено детальну функціональну схему та реалізовано інтелектуальний 

базовий модуль для побудови контрольно-вимірювальних систем та окремих 
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приладів, наводяться його характеристики. Також розроблено мультипроцесорний 

термінал, що дозволяє паралельно виконувати первинну і більш складну, 

інтелектуальну обробку даних перетворення інформативних сигналів, в тому 

числі кількох потоків синхронізованих швидкозмінних даних. 

В шостому розділі розвинуто принципи побудови на основі зрівноважених 

коменсаційно-мостових кіл змінного струму диференційних вимірювачів з 

терморезисторними, та ємнісними перетворювачами для промислового 

призначення та для біосенсорних систем. Теоретично обґрунтовано і 

експериментально відпрацьовані 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.  

Проведено дослідження функції перетворення вимірювача малих різниць 

температури з дистанційним підключенням диференційного термосенсору. 

Показано можливість практичного виключення адитивних похибок від опорів 

кабелю та корекції  невеликої мультипликативної похибки. Також показано, що 

при значній зміні фонової температури крутизна характеристики перетворення 

може помітно змінюватися, що потребує її вимірювання та урахування, 

наприклад, за допомогою додаткового термометра опору. 

Розроблені структури уніфікованих мостових кіл з цифроаналоговими 

перетворювачами в якості елементів зрівноваження для використання з 

диференційними резистивними і ємнісними сенсорами, які забезпечують високу 

термостабільність і точність калібрування цифровими засобами.  

В сьомому розділі розвинуто теоретичні основи побудови та створено на 

основі зрівноважених коменсаційно-мостових кіл змінного струму метрологічно 

надійні диференційні вимірювачі з двохелектродними кондуктометричними 

перетворювачами для біосенсорних систем. Розроблено нові методи вимірювань 
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малих локальних змін електропровідності в розчинах електролітів. 

Використовуючи векторні та математичні моделі мостових кіл з диференційними 

двохелектродними кондуктометричними датчиками, визначено причини та 

характер залежності чутливості вимірювального каналу від значень тангенсу 

фазової характеристики сенсорів.  

Наведено дані експериментальних досліджень частотних характеристик 

параметрів еквівалентних схем заміщень планарних двохелектродних 

кондуктометричних перетворювачів з тонкоплівковими золотими та нікелевими 

електродами. Досліджено зміни цих параметрів та ступінь їх неідентичності в 

парах перетворювачів диференційних датчиків при їх виготовленні та при 

експлуатації, запропоновано заходи для їх зменшення. Визначено вплив 

параметрів 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, виконаними метрологічними дослідженнями  доведено можливість 

отримати високу, стабільну чутливість приладів та інваріантність результатів 

вимірювань до дії неінформативних чинників.  

У восьмому розділі  розглядаються матеріали реалізації і практичного 

використання результатів теоретичних досліджень та розробок. Даються 

посилання на отримані патенти, численні публікації в українських та провідних 

зарубіжних виданнях матеріалів їх впровадження та апробації для вирішення 

технологічних та науково-дослідних завдань.  

Наведено структури, короткий опис та основні характеристики приладів та 

систем з ємнісними сенсорами, зокрема для багатоканального вимірювання 

зусиль та фактору втрат електроізоляції в конструкціях енергетичного 

устаткування. Описані прилади для визначення вологості, кутів повороту, ваги.  

Подаються результати впровадження прикладних розробок в рамках 

Державних науково-технічних програм, зокрема медико-біологічного напрямку, в 

яких використані представлені в дисертації результати. 
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Представлено загальний опис, основні технічні характеристики, інформація 

про практичне впровадження кількох типів недорогих, портативних біосенсорних 

систем з первинними перетворювачами 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. 

У додатках до дисертаційної роботи наведено повний перелік опублікованих 

праць автора за тематикою досліджень, акти впровадження результатів дисертації, 

інформаційні матеріали, що містять фотографії, короткий опис, сферу 

призначення та технічні характеристики розроблених приладів та систем, 

матеріали їх демонстрації на престижних виставках в Україні і за кордоном. 

Представлено матеріали апробації розробок медико-діагностичної апаратури в 

медичних науково-дослідних установах. Для калориметричного та 

кондуктометричного каналів біосенсорних систем описано методи метрологічних 

досліджень та наведено їх детальні результати.  

Основні наукові результати досліджень та наукова новизна дисертації. 

Представлені в дисертаційній роботі результати у сукупності є принципово новим 

і ефективним вирішенням актуальної науково-технічної проблеми створення 

більш досконалих засобів вимірювань параметрів імітансу та інших фізичних 

величин на їх основі, в яких поєднуються високі метрологічні характеристики та 

широкі функції з простотою, технологічністю і невисокою вартістю. Ці 

результати досягнуто на основі нового підходу до розробок приладів і систем та 

нової концепції їх побудови. Серед інших сформульованих в роботі результатів 

найбільш вагомими є: 

1. Вперше показано можливість відтворення основних метрологічних 

властивостей поширених типів мостових кіл простою і гнучкою конфігурацією 

чотирьохплечого мостового кола з цифро-аналоговим перетворювачем на базі 

матриці R-2R та доцільність віднесенням його плечей порівняння до 
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уніфікованого базового модуля, а плечей співвідношень до блоку узгодження з 

об’єктом вимірюваннь,  що покладено в основу уніфікації імітансометричного 

каналу. 

2. Запропоновано, теоретично досліджено та розвинуто в прикладних 

розробках новий різновид компенсаційно-мостових кіл з частковим 

зрівноваженням та нові комбіновані методи вимірювань з їх використанням, що 

дозволяють спростити  вимірювальний канал і підвищити його продуктивність. 

3. Вперше запропоновано та теоретично обґрунтовано новий метод 

калібрування багатофункціональних мостових вимірювачів імітансу, що значно 

спрощує налагодження приладів і підвищує їх точність. 

4. Розвинуто теоретичні основи побудови, розроблено нові методи вимірювань 

і вперше створено метрологічно надійні диференційні вимірювачі з 

терморезисторними, ємнісними та двохелектродними кондуктометричними 

перетворювачами для біосенсорних систем. Вперше визначено вплив їх 

неінформативних параметрів на функцію перетворення. Аналітичним і фізичним 

моделюванням сенсорів і процесу вимірювань доведено стабільність і високу 

чутливість приладів, достатню інваріантність результатів вимірювань до дії завад. 

Значення отриманих результатів для науки і практики полягає в тому, що 

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 дозволяють розвинути нові наукові принципи та технічні рішення зі 

створення і серійного виробництва чутливих і точних, технологічно простих та 

недорогих вимірювальних засобів, розрахованих на застосування в якості як 

автономних приладів, так 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.  
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 Практичне значення результатів дисертаційної роботи. В роботі отримані 

нові та важливі для практики результати, що дозволяють вирішувати широке коло 

актуальних практичних завдань, 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 

уніфіковані базові вимірювальні модулі можуть застосовуватись як базовий 

компонент інформаційно-вимірювальних систем з сенсорами і як основа 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, серед яких високовольтний 

вимірювач фактору втрат, вимірювач параметрів адмітансу паливно-мастильних 

матеріалів, цифровий терморегулятор, системи та прилади моніторингу стану 

тяжких хворих, мобільний вимірювальний комплекс для діагностики 

транспортних засобів, кілька типів недорогих, портативних біосенсорних систем з 

сенсорами термометричного, кондуктометричного, амперометричного, ємнісного, 

фотометричного типів для оперативного контролю в промисловості і медицині. 

Впровадження підтверджені численними актами впровадження результатів, 

отриманими в НПФ «Элексистемлес», м. Київ; в Київському автомобільно-

дорожньому інституті; в ВО «Електроприлад», м. Київ; в Інституті нейрохірургії 

АМН України ім. А.П. Ромоданова; в Інституті серцево-судинної хірургії АМН 

України ім. М.М. Амосова; в ДП «Науково-дослідний та конструкторський 

технологічний інститут міського господарства»; в Інституті біохімії НАН України 

ім. О.П. Палладіна;  в Інституті колоїдної хімії і хімії води НАН України ім. А.В. 

Думанського;  в Інституті біоколоїдної хімії НАН України ім. Ф.Д. Овчаренка; в 

Інституті молекулярної біології та генетики НАН України; в ДП «НВЦ 

Енергоімпульс» ІЕД НАН України. 
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Обгрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечено комплексним характером роботи, підтвердженням 

висунутих положень теоретичними розрахунками, моделюванням та результатами 

експериментальних досліджень, коректним застосуванням методів математичного 

аналізу, узгодженістю висновків з фундаментальними законами та 

загальноприйнятими теоретичними положеннями, їх обговоренням на багатьох 

міжнародних конференціях. 

Повнота викладення результатів в опублікованих працях. Основні наукові 

результати дисертації викладено в 52 наукових працях, в т.ч. 8 з яких входять в 

SCOPUS, з них дві колективні монографії, довідник, 32 статті у фахових виданнях 

України, 4 публікації в зарубіжних виданнях. Додатково результати роботи 

відображені в 18 статтях, в т.ч. 2 в зарубіжних виданнях. За результатами розробок 

отримано 9 авторських свідоцтв і патентів України.  

Апробація результатів дисертації. За матеріалами дисертації зроблено 29 

доповідей на міжнародних і національних науково-технічних конференціях. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Оформлення дисертації за обсягом, структурою та змістом відповідає чинним 

вимогам до докторських дисертацій. Основний зміст автореферату ідентичний 

змісту основних положень дисертації.  

Використання в докторській дисертації наукових положень, на основі 

яких захищено кандидатську дисертацію. У поданій докторській дисертації не 

використовуються результати наукових досліджень, представлених в кандидатській 

дисертації, за виключенням посилань в розділі 1 при аналізі відомих робіт.  

 

Зауваження по дисертаційній роботі і автореферату. 

1. Назва дисертації, на мій погляд, є не дуже вдалою, доцільно було її 

назвати «Розвиток наукових основ та принципів побудови імітансометричних 

каналів та сенсорних систем на їх основі», тим більше, що метою роботи є 

«…розвиток теоретичних основ…».. 

2. Метою роботи  є також підвищення техніко-економічних показників 
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уніфікованих засобів вимірювання. Однак, в тексті дисертації не показано, яким 

чином це досягнуто.  

3. Перший пункт наукової новизни «Вперше запропоновано новий підхід 

до побудови засобів вимірювання  імітансів, що оснований на концепції їх 

уніфікації, відкритості архітектури, модульний структурі, забезпеченні 

функціональній гнучкості…» виглядає як практичне  значення отриманих 

результатів. 

4.  У другому розділі при обґрунтуванні запропонованого автором підходу 

до побудови та уніфікації імітансометричних каналів не розглядаються їх 

узагальнені математичні моделі, що могло б покращити розуміння запропонованих 

автором принципів.  

5. В роботі паралельно вирішуються питання підвищення розрізнювальної 

здатності, точності, завадостійкості, швидкодії. Доцільно було би сконцентруватись 

на однієї чи двох характеристиках, але провести більш ґрунтовні дослідження. 

6. В авторефераті на стор.17 у виразах для результатів аналого-цифрового 

перетворення (таблиця 2) помилково вказано коефіцієнт 0,707 замість 0,637 

(співвідношення середнього значення випрямленого сигналу до його амплітудного 

значення). 

7. У під  розділі 3.3. дисертації представлені варіанти побудови 

вимірювального каналу, які є «…основою для  отримання математичних моделей 

процесів визначення імітансу різного характеру,,,». Однак, отримані математичні 

моделі є спрощеними, не показані шляхи зменшення похибок при застосуванні цих 

вимірювальних каналів. 

8. У підрозділі 3.7.1 дисертації розглядаються модульні та фазові похибки 

в гілках моста. Однак, відсутні числові значення цих похибок та не показані шляхи 

їх зменшення. 

9. Не обґрунтований вибір мікроконтролера, не наведений алгоритм його 

роботи.  

10. У загальних висновках можливі напрямки продовження досліджень за 

тематикою роботи вказані в дуже загальній формі. Слід було сформулювати це 
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окремим пунктом з деталізацією актуальних питань, тим більше, що вказівки на них 

є в тексті та у висновках до розділів дисертації. 

11. У загальних висновках та у  висновках за розділами практично відсутні 

числові значення, що ускладнює оцінку отриманих автором результатів.  

12. Доцільно було скоротити кількість розділів, деякі з яких мають зовсім 

малий обсяг. Так, розділ 5 містить тільки 22 сторінки переважно описового 

матеріалу та 4 сторінки списку використаних джерел, а розділ 6 відповідно 23 та 5 

сторінок. 

13. Текст дисертації перевантажений загальновідомим матеріалом, якій 

можна було скоротити. 

14. У тексті автореферату та дисертації зустрічаються неточності та 

помилки. Так, наприклад, в авторефераті (стор. 4) та дисертації (стор. 16) в задачах 

дослідження порушена нумерація.    

 

Висновок.  

 

В цілому, дисертаційна робота Мельника Володимира Григоровича на тему: 

«Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансометричних каналів  

та сенсорних систем на їх основі» є завершеною самостійною науковою працею, 

в якій вирішена важлива науково-прикладна 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 енергоефективність з 

точністю, широким діапазоном, завадостійкістю, чутливістю і високою 

розрядністю вимірювань при низьких рівнях тестових сигналів.    

Дисертаційна робота відповідає вимогам пунктів 10, 12 і 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», а її автор Мельник Володимир Григорович 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора технічних наук за 
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