
Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних 
імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних 

об'єктів. 
Разработка неразрушающих томографических средств для определения 

комплексных импедансных та структурных параметров пространственно развитых 
невзаимных объектов. 

Development of an undestracting tomographic means for complex impedance and 
structural parameters of spatially spased nonmutual objects definition. 
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3. Суть розробки, основні результати.  

 (укр.)  
Розроблено методологію створення і використання томографічних систем щодо нових 

можливостей швидкого неруйнівного визначення внутрішнього змісту та поточного стану 
просторово-розвинених невзаємних об’єктів (промислових, природничих, живих) за 
просторовим розподілом комплексного електричного імпедансу (або електропровідності) 
всередині об’єкту. Створено і досліджено макетний зразок вимірювача всіх параметрів 
(модуля, активної і реактивної складових) комплексного електричного біоімпедансу, якій 
забезпечує швидке вимірювання параметрів біоімпедансу у підвищеному частотному 
діапазоні. Створено і досліджено макетний зразок багатоканальної системи неруйнуючого 
зондування та реєстрації сигналів-реакцій біоімпедасного томографа, яка працює у 
розширеному частотному діапазоні. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення 
імпедансного томографа, яке на основі моделювання об’єктів з використанням скінченних 
елементів забезпечує розв’язок прямої і оберненої задач імпедансної томографії методами 
теорії кіл та електродинаміки. Розроблено методи і алгоритми реставрації реконструйованих 
образів. Розроблено методики визначення всіх (модуля, активної, реактивної) складових 
комплексного біоімпедансу у розширеній смузі частот. Розроблено моделі біооб’єктів 
стосовно біоімпедасометрії і біоімпедансної томографії, на основі яких досліджено розподіл 
частотних та часових характеристик біооб’єктів, отримано діагностичні критерії визначення 
їх внутрішньої структури і поточного стану. Сформульовано науково-методичні засади 
діагностики стану об’єктів в статичному та динамічному режимах.  

(рос.) 
Разработаны методологические и технические основы для определения с помощью 

вычисления пространственного распределения комплексного электрического импеданса 
внутреннего состава и состояния рассредоточенных в пространстве невзаимных 
объектов. Разработаны новые методы диагностики и концепции построения систем на их 
основе. 

(англ.) 
Methodological and engineering bases for definition internal structure and condition of 

nonreciprocal spatially distributed objects or their parts by means of an evaluation of a 
directional distribution of complex electric impedance are developed. New methods of 
diagnostic and the concept of construction of systems on their basis are developed. 
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Науково-технічний рівень виконаної роботи відповідає світовому рівню розробок у 
напрямку імпедансометрії і імпедансної діагностики. Результати апробації розроблених 
засобів біоімпедансометрії показали надійність, простоту в користуванні приладів і нові 
можливості для об’єктивної оцінки стану тканин організму з точки зору ступеню їх гідратації 
та водно-сольового обміну, що має суттєве значення для медико-біологічних наукових і 
клінічних досліджень при різних видах патології. 
6. Економічна привабливість для просування на ринок 

Розроблені теорія і практика імпедансометрії і імпедансної томографії дають 
можливість вирішувати завдання природничого, екологічного, біологічного і медичного 
моніторингу і замінити прямі руйнівні (інвазивні) та непрямі (проте складні і дороги за 
ціною) методи діагностики. 
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 

Науково-дослідні заклади медичного профілю та лікувальні заклади МОЗ України, 
заклади фізичної культури і спорту, заклади природничого, екологічного і технічного 
моніторингу структури і стану електропровідних об’єктів і діелектричних об’єктів із 
втратами. 
8. Стан готовності розробки. 

Розробленого макетний зразок імпедансометра ТОР-КІ-1. Розроблено макет пристрою 
багатоканального зондування об’єктів та вимірювання комплексних напруг (комплексних 
передаточних опорів) електроімпедансного томографа. Розроблено алгоритмічне та 
програмне забезпечення для реконструювання і візуалізації внутрішніх структур 
електропровідних об’єктів і діелектричних об’єктів із втратами (з використанням а) методів 
електродинаміки; б) теорії кіл) за результатами вимірювань амплітудних і фазових 
параметрів зондувальних струмів і розподілу потенціалів на зовнішньому контурі об’єктів. 
9. Існуючі результати впровадження. 

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін 
”Радіоелетронні медичні системи і комплекси” (розділи „Пристрої для визначення 
параметрів біологічних тканин та органів як електричних провідників”, „Імпедансна 
томографія”), ”Мікро і наносенсори” (розділ „Сенсори для медичної діагностики”), 
„Інтроскопія біооб’єктів та методи відображення інформації” (розділ „Електроімпедансна 
томографія”), ”Цифрове оброблення зображень” (розділ „Реконструкція образів з проекцій”), 
„Системи відображення інформації” (розділ ”Томографія технічних та біологічних 
об’єктів”), ”Мікропроцесорне керування електронної апаратури” (розділ ”Багатоканальні 
автоматизовані системи імпедансної томографії”) та під час підготовки дисертаційних, 
курсових, дипломних і магістерських робіт. 

За результатами роботи підготовлена кандидатська дисертація на тему: 
„Мультисигнальна цифрова реєстрація і оброблення параметрів пульсової хвилі”, (подана на 
захист у наукову раду Д 26.002.19, захист заплановано на 15 грудня 2011 р.), готується 
докторська дисертація  на тему: „Теоретичні основи, методи та засоби визначення структури, 
складу і стану просторово розвинених діелектричних об’єктів із втратами” (орієнтовний 
термін захисту 2013 р.), та готуються чотири кандидатських дисертації за напрямками: 
„Багатоканальна зондувально-вимірювальна система імпедансного томографа”, 
„Електродинамічний підхід до розв’язку завдань візуалізації в електроімпедансній та 
мікрохвильовій томографії”, „Реконструкція томографічних образів в імпедансній 
томографії”, „Система біоімпедансометрії на основі широкосмугової амплітудної і фазової 
спектрометрії”. 

Технологію діагностики і розробленого макетного зразка імпедансометра ТОР-КІ-1 
проведено в інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, провадиться апробація 
розробленого макету пристрою багатоканального зондування об’єктів та вимірювання 
комплексних напруг (комплексних передаточних опорів) електроімпедансного томографа на 
фантомах біологічних органів. 
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