
ВІДГУК 

 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Голуб Катерини Юріївни 

"Методи і засоби підвищення точності діелькометричних вологомірів", що 

подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин 

 

Дисертація Голуб К.Ю. є кваліфікаційною роботою, виконана нею 

особисто у вигляді рукопису. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків і рекомендацій, списку використаних джерел 

(193 найменування на 23 сторінках), додатку. Повний зміст роботи 

викладений на 199 сторінках, з них 150 сторінок основного тексту, 2 рисунки 

на 3 окремих сторінках, 6 таблиць на 11 окремих сторінках, 5 сторінок 

додатку. Дисертаційна робота виконана у Національному аерокосмічному 

університеті ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Актуальність теми та її відповідність планам наукових досліджень. 

Діелькометричні вологоміри одержали широке поширення при 

проведенні контролю вологості різних речовин (наприклад, нафти, 

нафтопродуктів, будівельних матеріалів, сільськогосподарських продуктів). 

Про це свідчить широкий спектр приладів, що випускаються в багатьох 

країнах світу. При цьому метрологічні характеристики вологомірів, які 

реалізують діелькометричний метод вимірювання вологості, істотно 

поступаються метрологічним характеристикам вологомірів, які реалізують 

інші принципи (термогравіметричний, інфрачервоний, СВЧ, та ін.). Тому 

проблема підвищення точності діелькометричних вологомірів залишається в 

центрі уваги як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. 

Саме тому дисертаційна робота Голуб К. Ю., присвячена розробці 
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методів та засобів підвищення точності діелькометричних вологомірів за 

рахунок зменшення впливу так званої «сортової невизначеності» вимірювань 

є актуальною. 

Актуальність роботи обумовлена також тим, що вона пов’язана з 

роботами, які виконувались в рамках наукових напрямків кафедри "Авіаційні 

прилади та вимірювання" Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у відповідності з 

держбюджетними науково-дослідними роботами "Методологія проектування 

елементів та інформаційно-вимірювальних систем контролю параметрів 

авіаційних двигунів і промислових паливно-енергетичних комплексів" 

(ДР № 0111U001072) та "Методологія удосконалення промислових паливно-

енергетичних комплексів та авіаційних двигунів з використанням 

інформаційно-вимірювальних систем моніторингу станів, що змінюються, в 

умовах невизначеності вхідних даних" (ДР № 0115U000838), в яких здобувач 

була виконавцем окремих етапів. 

 

Зміст дисертації і основні результати роботи 

Аналіз дисертаційної роботи Голуб К. Ю. свідчить, що роботу виконано 

на досить високому науковому рівні. Структура дисертації є логічною і 

чіткою. 

У вступній частині обґрунтовано актуальність розробки нових та 

удосконалення існуючих методів і засобів підвищення точності 

діелькометричних вологомірів. Сформульовано мету і задачі дослідження, 

наведено зв’язок дослідження з науковими програмами і темами, визначено 

об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну та практичне значення 

отриманих наукових результатів. Наведено дані щодо впровадження, 

публікацій, апробацій та особистого внеску здобувача. 

У першому розділі в результаті проведеного детального аналізу методів 

і сучасних аналогів (проаналізовано 253 моделі вологомірів, що 

випускаються) для визначення вологості речовин показано, що найбільш 
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поширеними за обсягом виробництва є діелькометричні вологоміри. 

Невизначеність вимірювань даними вологомірами дещо більша, ніж у інших 

вологомірів і сягає 0,5 %. Для вирішення цієї проблеми проведено аналіз 

способів визначення вологості в рамках діелькометричного методу, що 

дозволяють зменшити «сортову невизначеність». Найбільш ефективним 

виявився спосіб із застосуванням тестових методів. 

Другий розділ присвячено критичному аналізу відомих тестових 

алгоритмів, які дозволяють компенсувати «сортову невизначеність» 

вимірювань діелькометричними вологомірами. Для дослідження обрано 

патенти, авторські свідоцтва (слід зазначити, що здобувачем опрацьовано 193 

патенти і авторських свідоцтв)та інші роботи з даної тематики. Для кожного 

розглянутого тестового алгоритму проведено перевірку на інваріантність до 

зміни початкової діелектричної проникності досліджуваного матеріалу з 

використанням формули Вінера, що найбільш точно описує залежність 

діелектричної проникності речовини від її вологості. За результатами 

перевірки встановлено, що жоден з розглянутих алгоритмів не дозволяє 

достатньою мірою компенсувати «сортову невизначеність». 

У третьому розділі здійснено синтез нових тестових алгоритмів і 

отримано вираз, що забезпечує інваріантність діелькометричних вологомірів 

до зміни сорту речовини. Результати розрахунку вологості, отримані із 

застосуванням цього виразу, мають «сортову невизначеність», що дорівнює 

2,1 % (при розбіжності отриманих значень вологості з дійсними у 1,5 %). 

Також удосконалено розроблений тестовий алгоритм, в результаті чого 

отримано другий вираз для розрахунку вологості. У цьому випадку «сортова 

невизначеність» отриманих результатів зменшилася до 0,6 % (при 

розбіжності отриманих значень вологості з дійсними у 0,7 %). Проведено 

порівняльний аналіз запропонованих алгоритмів з найбільш досконалими 

серед виявлених аналогів, в результаті чого встановлено, що розроблені в 

дисертаційній роботі тестові алгоритми (а саме другий – вдосконалений) 

мають найкращі показники з компенсації сорту речовини, збіжності 
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отриманих результатів з дійсними значеннями, простоти реалізації, 

можливості застосування методу в різних умовах (промислових, 

лабораторних). 

У четвертому розділі проведено експериментальні дослідження 

розробленого тестового алгоритму. Доведено, що даний алгоритм може 

використовуватися на практиці, оскільки дозволяє в достатній мірі 

компенсувати «сортову невизначеність» для матеріалів, діелектрична 

проникність яких змінюється в діапазоні від 2 до 3,5 (наприклад, зерна, 

нафти, нафтопродуктів) з вмістом вологи від 0 % до 30 %. Для реалізації 

тестових впливів запропоновано первинний вимірювальний перетворювач 

вологості і розроблено методику його калібрування, що може бути 

використана для діелькометричних вологомірів. Для оцінки метрологічних 

характеристик даної методики визначено фактори, що мають найбільший 

вплив на процес вимірювання. В результаті проведення повного факторного 

експерименту отримано математичну модель вимірювального процесу. 

 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів та висновків 

забезпечена коректним використанням апробованого математичного апарату, 

повнотою урахування достовірних вихідних даних, визначенням доцільних 

обмежень, збіжністю теоретичних положень із результатами експериментів. 

Вихідні положення досліджень теоретично обґрунтовано. Аналіз 

експериментального матеріалу, апробація його на практиці і позитивні 

результати впровадження розроблених методів, згідно викладених положень, 

забезпечили достовірність результатів дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Серед наукових результатів, які були отримані Голуб К. Ю. в ході 

виконання дисертаційних досліджень, варто виділити наступні: 
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– вперше запропоновано метод визначення вологості речовин 

діелькометричними вологомірами з використанням адитивних та 

мультиплікативних тестів, завдяки чому вдалося компенсувати «сортову 

невизначеність» вимірювань і, таким чином, підвищити точність вимірювань 

вологості даними вологомірами; 

– вперше із застосуванням процедури ітераційного планування 

експерименту отримано математичну модель вимірювального процесу для 

визначення вологості сипучих речовин термогравіметричним методом, що 

дозволило визначити фактори, які мають найбільший вплив при визначенні 

вологості даним методом і зменшити невизначеність вимірювань; 

–удосконалено метод визначення вологості речовин діелькометричними 

вологомірами з використанням адитивних та мультиплікативних тестів, що 

дозволило підвищити точність вимірювань вологості за рахунок більш 

якісної компенсації «сортової невизначеності» вимірювань; 

 

Практичне значення одержаних результатів 

Практична цінність роботи полягає у підвищенні в декілька разів 

точності вимірювань діелькометричними вологомірами за рахунок 

компенсації «сортової невизначеності»; можливості використання 

розробленої методики визначення вологості сипучих речовин для 

калібрування діелькометричних вологомірів; можливості використання 

ємнісного первинного перетворювача вологості сипучих і рідинних речовин 

для реалізації тестового алгоритму. 

Основні результати дисертаційних досліджень мають цінність для галузі 

приладобудування і можуть бути використані дослідно-конструкторськими 

організаціями та підприємствами, які займаються розробкою вологомірів. 

Розроблена методика визначення вологості сипучих речовин 

термогравіметричним методом впроваджена і використовується у 

випробувально-сертифікаційному центрі НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД для 

більш точного визначення вологості пилу при випробуваннях апаратури 
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систем управління різного призначення на стійкість до впливу пилу. 

Запропонований ємнісний первинний перетворювач вологості 

нафтопродуктів адаптивного вологоміра та розроблені тестові алгоритми 

визначення вологості речовин, що дозволяють компенсувати «сортову 

невизначеність» вимірювань діелькометричними вологомірами, які 

впроваджено у навчальному процесі кафедри авіаційних приладів та 

вимірювань Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". Використання удосконаленого способу 

визначення вологості нафтопродуктів діелькометричними вологомірами із 

застосуванням тестових методів, а також схеми для вимірювання електричної 

ємності дозволило вирішити ряд задач у ПрАТ "Авіаконтроль", пов’язаних з 

підвищенням точності при проведенні експрес-оцінки вологості авіаційного 

палива, а також вимірюванням ємності первинного перетворювача з 

авіаційним паливом, вологість якого більше 20 %. 

 

Повнота викладення результатів в опублікованих працях 

Основний зміст, наукові положення та результати дисертації 

опубліковано у 24 наукових працях, з яких: 10 статей у наукових фахових 

виданнях України, 6 з яких входять до наукометричних баз; 1 стаття у 

закордонному фаховому виданні; 12 тез доповідей у матеріалах міжнародних 

і всеукраїнських науково-технічних конференцій; 1 патент України на 

винахід. Рівень і кількість публікацій та апробацій матеріалів дисертації 

відповідають вимогам щодо кандидатських дисертацій. 

 

Оформлення дисертаційної роботи 

Дисертацію та автореферат оформлено згідно з вимогами до 

оформлення науково-технічної документації. Матеріали викладено 

математично коректно і послідовно. Результати дослідження в достатній мірі 

проілюстровано графічним матеріалом. Автореферат містить основні наукові 

положення, висновки та результати дисертації. Таким чином, дисертаційна 
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робота та автореферат за змістом і оформленням відповідають основним 

вимогам. 

 

Зауваження до змісту і оформлення дисертації 

1. Незрозуміло, для чого після фундаментального огляду в першому 

розділі, автор знову у другому розділі присвячує аналізу відомих 

вологомірів, при чому, аналіз проведено робіт авторів, які працюють із 

здобувачем на одній кафедрі. 

2. В розділі 3 на стор. 101 введено параметр g – просторова 

характеристика поля зазору, який дорівнює 10 м, незрозуміло, що це за 

характеристика і чому 10 м. 

3. При дослідженні мультиплікативної складової похибки, автор 

приймає значення k = 2, але чому 2, не зрозуміло. 

4. На рис. 3.3 нумерація ключів Кл.2 і Кл.3 не відповідають описаному 

алгоритму реалізації. Чим відрізняються схеми рис. 3.3 і рис. 3.4? 

5. Не зрозуміло, як готовляться проби, скажімо вологість W = 10% 

отримують добавкою 10% води від об’єму, чи від маси контрольованого 

об’єкту. 

6. Процедура проведення експерименту, яка описана на стор. 140 дуже 

не однозначна і в реалізації дає значну дисперсію, тому три заміри, на мою 

думку, замало. 

7. Автор стверджує, що, як видно із табл. 4.4, експериментально 

отримані результати вологості практично не залежать від зміни початкового 

значення діелектричної проникності матеріалу, а в таблиці зовсім відсутні 

будь які дані відносно діелектричної проникності. 

8. На стор. 161 у формулі 4.3, яка описує математичну модель не 

співпадає розмірність, що потребує додаткового роз'яснення. 

Однак вказані недоліки не є принциповими і не знижують загальну 

позитивну оцінку виконаної роботи. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




