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ВСТУП  
 

Сьогодні одним із найдинамічніших та найпрогресивніших 
напрямів розвитку сучасної науки та техніки, який, водночас, є 
одним із найбільш комерційно привабливих, є напрям мікро- та 
нанотехнологій [1–69]. І хоча нанотехнології все ще залишаються 
на доволі важкодоступному рівні для їх масового впровадження у 
повсякденне життя, мікротехнології, одним із найяскравіших 
представників яких є мікроелектромеханічні системи (МЕМС) 
[70–129], вже заполонили весь навколишній світ, дедалі виразніше 
проявляючись практично у всіх сферах життєдіяльності людини 
(мобільні телефони, автомобілі, платіжні картки, персональні 
комп’ютери, ноутбуки та планшети, переносні носії інформації, 
системи протипожежної безпеки та охоронні системи тощо).  

Своєю популярністю МЕМС завдячують деяким беззапе- 
речним перевагам, властивим цим пристроям, на відміну від їх макро-
аналогів, серед яких: мікронні розміри, низький рівень 
енергоспоживання, висока надійність та функціональність, простота 
інтегрування, низька собівартість тощо. Проте саме мікронні розміри 
компонентів МЕМС та, відповідно, унеможливлення втручання 
людини в роботу цих пристроїв та систем (фізичні розміри яких 
перебувають у мікрометровому діапазоні), привели до появи низки 
актуальних задач, що потребують розв’язання. Однією з таких задач є 
задача автоматизації визначення величини електричного опору та 
ємності резистивних та ємнісних параметрів МЕМС, що потребує 
розроблення нових (або удосконалення вже наявних) методів, 
моделей та засобів автоматичного визначення величини електричного 
опору та ємності відповідних параметрів МЕМС.  

У монографії проаналізовано наявні методи, моделі та 
засоби визначення величини електричного опору резистивних 
параметрів МЕМС, розглянуто резистивні і ємнісні параметри 
МЕМС та особливості автоматизації визначення їх значення, 
наведено низку розроблених методів, що дають змогу розв’язати 
поставлену задачу автоматизації визначення величини електричного 
опору та ємності резистивних та ємнісних параметрів МЕМС, а також 
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здійснено моделювання роботи розроблених методів та 
проаналізовано отримані результати моделювання. Зокрема, у 
першому розділі проаналізовано наявні методи, моделі та засоби 
визначення величини електричного опору з точки зору їх 
максимальної придатності для розв’язання поставленої задачі 
автоматизації визначення величини електричного опору резистивних 
параметрів МЕМС. Крім того, розглянуто особливості резистивних та 
ємнісних параметрів МЕМС з урахуванням їх особливостей.  

У другому розділі монографії наведені розроблені методи 
вимірювання ємності відповідних параметрів МЕМС на прикладі 
вимірювання прискорення за допомогою ємнісних акселерометрів як 
найпоширенішого практичного застосування ємнісних давачів 
МЕМС. Розроблено метод для вимірювання прискорення, який 
відрізняється від наявних тим, що використовує в схемі пристрою 
для вимірювання прискорення два резонансні контури із 
включеними в них ємнісними мікродавачами, а також використовує 
генератор стабільної частоти, що дало змогу вимірювати зміни 
частотних характеристик у резонансних контурах за мінімальних 
змін ємності в давачах, підвищити точність вимірювання 
прискорення та розширити експлуатаційні характеристики 
побудованих на його основі інтегральних пристроїв. Удосконалено 
метод для вимірювання прискорення, який відрізняється від наявних 
тим, що використовує в схемі пристрою для вимірювання 
прискорення n·2 резонансні контури із включеними в них ємнісними 
давачами, що дало змогу підвищити точність вимірювання 
прискорення. Набув подальшого розвитку метод керування сигналом 
від ємнісного мікроакселерометра зустрічно-стрижневої конструкції, 
який відрізняється від наявних тим, що додатково містить підсилювач 
постійного струму (ППС) із диференційним підсилювачем, що 
обробляє сигнали від мікроакселерометра та дає змогу опрацьовувати 
дуже низькі вхідні напруги (нижче, ніж сотні мікровольт) та 
вимірювати високочастотні мікровібрації та “биття”, що діють на 
акселерометр у вигляді частої зміни прискорення.  

Третій розділ роботи присвячений розробленим методам 
автоматичного визначення наближеного значення, діапазону 
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значень, а також величини електричного опору резистивних 
параметрів МЕМС. Наведено розроблений метод автоматичного 
визначення величини електричного опору резистивних параметрів 
МЕМС (який ґрунтується на розробленому алгоритмі збалансування 
мостової схеми та моделей, і дає змогу повністю автоматизувати 
процес встановлення точного значення величини електричного опору 
резистивних параметрів МЕМС) та розроблений алгоритм оптимізації 
методу автоматичного визначення величини електричного опору 
резистивних параметрів МЕМС (який дає змогу зменшити кількість 
робочих ітерацій до 7 разів за допомогою оптимізації збалансування 
електричного моста на основі прогнозування зміни величини 
залишкової напруги в околі точки рівноваги електричного моста). 
Також у розділі наведено розроблений метод автоматичного 
визначення наближеного значення величини електричного опору 
резистивних параметрів МЕМС (який ґрунтується на розробленому 
алгоритмі та моделях і дає змогу визначити зразковий електричний 
опір із наперед заданої множини зразкових резисторів, в околі 
значення якого перебуває величина електричного опору 
досліджуваного резистивного параметра МЕМС) та розроблений 
метод автоматичного визначення діапазону значень величини 
електричного опору резистивних параметрів МЕМС, що 
ґрунтується на розроблених алгоритмі та схемній моделі і дає 
змогу вибрати границі діапазону значень величини електричного 
опору в автоматичному режимі.  

Четвертий розділ монографії присвячений реалізації 
розроблених методів, зокрема, у ньому наведена схемна модель 
реалізації методу автоматичного визначення величини електричного 
опору резистивних параметрів МЕМС (яка враховує особливості та 
специфіку МЕМС-технологій), а також розроблений мікроконтролер 
автоматичного визначення величини електричного опору 
резистивних параметрів МЕМС на базі мікроконтролера сімейства 
Arduino, який забезпечує повну автоматизацію робочого процесу, 
синхронізуючи роботу основних компонентів відповідно до 
розроблених методів автоматичного визначення величини 
електричного опору резистивних параметрів МЕМС. Крім того, в 
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цьому розділі наведено розроблене спеціалізоване програмне 
забезпечення (ПЗ) мікроконтролера, яке точно емулює роботу 
відповідної апаратної складової і дає змогу дослідити автоматизацію 
визначення величини електричного опору резистивних параметрів 
МЕМС, водночас забезпечуючи додаткову перевірку коректності 
роботи, а також імовірних проблемних ділянок, розроблених 
алгоритмів, методів, засобів та системи загалом. З метою 
забезпечення максимальної відповідності розробленого ПЗ до 
апаратної складової в роботі застосований підхід із використанням 
уніфікованої мови моделювання UML. Наведено низку розроблених 
UML-діаграм, зокрема: діаграму прецедентів, діаграму послідовності 
та діаграму станів, які дають змогу дослідити систему з усіх 
необхідних позицій із можливістю подальшого вдосконалення та 
оптимізації імовірних проблемних ділянок для досягнення 
максимальної точності, швидкодії, ефективності та результативності 
при розв’язанні поставленої задачі автоматизації визначення 
величини електричного опору резистивних параметрів МЕМС. Також 
у розділі наведено отримані результати моделювання розроблених 
схемних реалізацій методів та проаналізовано їх.  


