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Актуальність теми 

Лабораторна діагностика є важливим фактором при діагностуванні хвороби та 

прогнозуванні її перебігу. Доступне й своєчасне обстеження в лабораторіях дає 

можливість попередити багато захворювань і значно поліпшити якість життя. Одним з 

аналітів для лабораторного клінічного аналізу є кров людини, яка більш ніж на половину 

складається з еритроцитів. Морфологічне дослідження цих органоїдів крові буде цінним 

доповненням до визначення їх загальної кількості та дослідження гемоглобіну. В основі 

клінічної лабораторної діагностики лежать медичні технології, які вимагають відповідного 

лабораторного устаткування. Вдосконалення устаткування, що дозволить вивчати 

морфологію еритроцитів та побудувати шкали діагностичних ознак на основі 

морфологічних змін цих клітин периферичної крові, відкриють нові перспективи у 

розвитку сучасної медицини.   

Тому дисертаційна робота Бернадської Т. В., що спрямована на вирішення 

науково-практичної задачі підвищенні роздільної здатності  тривимірного 

зображення еритроциту для визначення морфологічних параметрів за рахунок 

вдосконалення методу спектрального аналізу  та засобів цифрового 

спектрометричного перетворення. У дисертаційній роботі поставлена науково-

технічна задача шляхом вдосконалення методів побудови тривимірного зображення  

плазматичних мембран еритроцитів та досягти більш точної передачі інформації про 

морфологічний стан цих мікрооб’єктів. Використання  цифрової обробки сигналів 

дозволить визначити морфологічні параметри з високою вірогідністю, що допоможе 

оцінити можливі патології та підвищити точність результату лабораторного 

клінічного аналізу.  
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Тема пов’язана з виконанням науково-дослідних робіт Національним 

технічним університетом  «Харківський політехнічний інститут» згідно плану 

держбюджетних НДР МОН України. Здобувач брав участь у науково-дослідних 

роботах: 

1) К 7801 «Оптимізація енергетичних показників напівпровідникових 

перетворювачів і систем на їх основі» (NTP № 0116V000888). Участь автора – 

виконавець;   

2)   K 7802 «Дослідження перетворювачів з розділеною комунікацією» (NTP 

№ 0118V002011 Участь автора – виконавець.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Положення та висновки, наведені в дисертаційній роботі Бернадської Т.В., в 

достатній мірі обґрунтовані з наукового і  технічного поглядів. Обґрунтованість 

отриманих у роботі наукових положень та  висновків базується на використанні 

теоретичних основ прикладної оптики та оптичних вимірювань, лазерної техніки, 

цифрової обробки сигналів, сучасних інформаційних технологій, чисельного 

моделювання, нормативних методів метрологічного забезпечення вимірювань і 

контролю. В якості основних інструментів для проведення чисельного моделювання 

представленого алгоритму була розроблена програма на мові Python з 

використанням бібліотек Numpy та Open CV і програма, що дозволяє будувати і 

візуалізувати тривимірні моделі по двовимірним знімкам, яка працює під 

управлінням ОС Windows, написана на мові С ++. Для виведення 3D моделей 

використовувалась бібліотека Direct X і графічний прискорювач. 

Результати перевірені шляхом проведення практичних експериментів, що 

підтверджує обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів теоретичних досліджень підтверджується 
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результатами відповідних експериментальних досліджень. Запропоновані технічні 

рішення застосовані під час створення експериментального стенду для тривимірної 

візуалізації плазматичних мембран еритроцитів, що з високою точність передає 

інформацію про морфологічні параметри цих органоїдів.  

 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести наступне: 

- Вперше за рахунок вдосконалення методу спектрального аналізу та засобів 

цифрового спектрометричного перетворення отримано тривимірне зображення 

еритроцитів, яке з підвищеною  роздільною  здатністю відображає інформацію про 

їх морфологічні параметри; 

- Отримано розвиток процесу спрощеного лабораторного дослідження стану 

плазматичних мембран еритроцитів і підвищена його технологічність за рахунок 

вдосконаленої принципової оптичної схеми інтерференційного мікроскопа з 

автоматизованою зміною збільшення і поліпшеними оптико-технічними 

характеристиками. Перевагами даного вдосконалення  є забезпечення можливості 

отримання двопроменевої  і багатопроменевої інтерференційної картини за рахунок 

динамічної зміни елементів оптичної схеми; 

- Вдосконалено   математичний  опис морфологічних ознак  еритроцитів 

завдяки поєднанню метода інтерференційної мікроскопії в з методом цифрової 

обробки сигналів для тривимірної візуалізації фазових мікрооб'єктів за рахунок 

математичної статистичної обробки інтерференційного  зображення; 

- Розроблено та виготовлено експериментальний стенд для одержання нової 

вимірювальної  інформації відносно геометричних та морфологічних  ознак клітин 

крові  при використанні  запропонованих технічних рішень, отриманих у 

дисертаційній роботі. Особливо треба відзначити можливість  динамічної зміни 

елементів оптичної схеми, зменшені масогабаритні параметри та  можливість 

визначення ефективних співвідношень конструктивних параметрів оптичних 

елементів і їх взаємного розташування з метою створення зображення еритроцитів 

поліпшеної якості. 

 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного використання. 
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Практична цінність полягає у використанні результатів досліджень у науково-

дослідних роботах  НТУ ХПІ та навчальному  процесі кафедри «Промислова і 

біомедична електроніка»  з курсів «Фізіотерапевтична апаратура» і  «Біофізика»; 

при викладанні навчальних дисциплін  «Клінічні лабораторні дослідження», 

«Гістологія з технікою гістологічних досліджень» та «Анатомія та фізіологія 

людини»  за програмою підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 224 

«Технології медичної діагностики та лікування»  спеціалізації «Лабораторна 

діагностика» в Харківському обласному медичному коледжі; при розробці та 

виробництві електромедичного і електротерапевтичного обладнання. фірмою 

«Радмір» дочірнім підприємством  АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних 

вимірювань» 

 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні наукові і практичні результати досліджень опубліковані у  14 наукових 

публікаціях, з них: 2 статті опубліковані у виданнях, що включено до 

наукометричної бази Scopus, 2 статті  у фахових виданнях України, 1 стаття у 

науковому періодичному виданні іншої держави (Туреччина), яка входить до 

Організації економічного співробітництва та розвитку Європейського Союзу 

(видання включено до наукометричних баз Web of Science та Scopus),  2 патенти на 

корисні моделі  з напряму дисертації, 7 статей  у матеріалах конференцій.  

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертації та 

відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Бернадської Т.В. складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, трьох додатків.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, показана її наукова і 

практична цінність, сформульовані мета і задачі дослідження, які необхідно 
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вирішити для її досягнення, описано зв’язок дисертації з науковими планами та 

темами, приведена апробація дисертаційної роботи і публікації.  

В першому розділі для дослідження проблемної області та визначення 

напрямку дослідження був проведений аналіз наявності діагностичних ознак, що 

базуються на зміні морфології еритроцитів, детально розглянуті методи мікроскопії 

та особливості конструкцій приладів для їх впровадження, проведено огляд 

існуючого устаткування для одержання інтерференційного зображення. Обрано 

напрям теоретичних і експериментальних досліджень, здійснено постановку задач 

дисертаційної роботи. 

У другому розділі для реалізації поставленої мети була розроблена 

принципова оптична схема інтерференційного мікроскопа, проведений її габаритний 

розрахунок. Запропонована принципова оптична схема інтерференційного 

мікроскопа з введеною телескопічною системою Галілея в об’єктну гілку, що 

дозволить отримати більшу кількість збільшень оптичним приладом без 

додаткового перефокусування, що необхідно для кількісного та якісного аналізу 

мікрооб’єктів, що досліджуються. Описані способи підвищення якості  зображення, 

що  побудовані оптичними приладами та приведені особливості цифрової 

інтерферометрії. 

В третьому розділі приведені вдосконалені методи тривимірної візуалізації 

морфології еритроцитів: метод цифрової обробки сигналів на основі перетворення 

Фур′є, метод отримання тривимірних зображень за двовимірними знімками для 

синтезу панорамних знімків поодиноких еритроцитів, метод  спектрального аналізу. 

Також проведено дослідження метрологічних характеристик розробленого 

вдосконаленого методу спектрального аналізу та визначено, що точність передачі 

інформації про геометричні параметри мікрооб’єктів зростає.  

В четвертому розділі проводиться практична перевірка технічних рішень, що  

запропоновані у дисертаційній роботі, шляхом створення експериментального 

стенду за розробленою оптичною схемою. Пропонуються способи калібрування 

збільшення оптичного приладу  та перевірки роботи програми по відновленню 

тривимірного зображення за інтерференційною картиною. Дослідження метода 
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впливу на морфологію еритроцитів допомогло перевірити працездатність 

експериментального стенду.  

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані чітко та 

відповідають змісту дисертаційної роботи.  

Список використаних джерел з 98 найменувань досить повний і включає 

вітчизняні та зарубіжні публікації. 

Анотація відображає основний зміст дисертації та достатньо повно розкриває 

наукові результати та практичну цінність роботи. 

 

Академічна доброчесність 

Порушень академічної доброчесності в дисертації та наукових публікаціях, у 

яких висвітлені основні наукові результати дисертації, не виявлено. 

 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

За основним текстом дисертації є матеріали, які можна винести у додатки: в 

Розділі 1 є багато загальновідомої довідкової інформації, за рахунок чого обсяг 

розділу 1 займає 31 сторінку, що дещо більше, ніж обсяг інших розділів дисертації. 

Існують недоліки оформлення матеріалу дисертаційної роботи, за текстом 

іноді зустрічаються друкарські, пунктуаційні та стилістичні помилки.  

Наведені у дисертаційній роботі аналітичні вирази 3.14 та 3.15 наведені 

некоректно (знак возведення в квадрат під квадратним коренем), що може 

спровокувати неправильні висновки щодо змісту наведених виразів. 

На рис. 3.5 (стор. 88) до наведених позицій (а … д) потрібно було б дати 

пояснення в тексті. 

Недостатньо обґрунтована діагностична цінність обраного методу з точки зору 

його використання  медиками та біологами, що може бути продовженням та 

розвитком проведених здобувачем досліджень. 

При огляді наукової думки за темою дисертації та досягнень різних вчених 

недостатньо проаналізований внесок вчених з розвинутих країн світу (США, 

європейських країн, Японії тощо). 

Вказані недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної 

здобувачем наукового ступеню роботи. Дисертація є актуальною і має високу 
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