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Дисертаційна робота присвячена створенню комплексної теорії та 

практики розроблення первинних перетворювачів для вимірювання 
енергетичних характеристик оптичного випромінення в ультрафіолетовій, 
видимій, ближній інфрачервоній областях спектру, а також лазерного 
випромінення у діапазоні від 0,2 до 2 мкм. 

 
Актуальність теми 
Тема та результати дисертаційного дослідження відповідають 

пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в Україні на період до 2020 
року, викладених у законі України «Про пріоритетні напрями розвитку науки 
і техніки», а саме – енергетика та енергоефективність, інформаційні й 
комунікаційні технології. 

Вимірювання енергетичних величини оптичного випромінення має 
величезне значення для вивчення, дослідження та нормування різноманітних 
енергетичних процесів, які відбуваються із виділенням або поглинанням 
оптичного випромінення. Такі роботи виконуються за допомогою засобів 
вимірювальної техніки, заснованих на первинних перетворювачах енергії 
оптичного випромінення у електричний сигнал. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та вирішенню саме 
таких, безперечно, актуальних питань сучасної техніки, як створення 
первинних перетворювачів для вимірювання енергетичних характеристик 
оптичного випромінення, зокрема ультрафіолетового, видимого, ближнього 
інфрачервоного, а також лазерного випромінювання у діапазоні від 0,2 до 2 
мкм. Таке випромінення широко використовується у господарський 
діяльності, зокрема у енергетиці та світлотехніці, а також для профілактики 
захворювань, екологічному моніторингу та у системах безпеки. Воно впливає 
на зоровий апарат людини та нервову систему, що, у свою чергу стає 
причиною техногенних аварій за людським фактором. Оптичне 
випромінення несе багато інформації про процеси, що протікають усередині 
речовини, і достовірність цієї інформації визначається в першу чергу 
достовірністю роботи первинних перетворювачів. 

Науково-дослідна робота щодо теми дисертації виконувалась 



відповідно до державної бюджетної теми у рамках «Національної програми 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2000 
– 2005 роки» (Затверджена постановою Кабінету Міністрів України за № 
1320 від 10 жовтня 2001 року. Розділ IV. «Забезпечення працівників засобами 
колективного захисту та контролю виробничого середовища. Підрозділ 2. 
Створення приладів для здійснення контролю параметрів виробничого 
середовища та мікроклімату на робочих місцях», зокрема ДКР «Розроблення 
приладів дозиметричного контролю шкідливих виробничих факторів 
кумулятивної дії» (ДРН 0105U003941), 2002-2005 р. НДР «Дослідження 
метрологічних та функціональних характеристик засобів вимірювальної 
техніки для контролю шкідливих та небезпечних факторів оптичного 
випромінювання на робочих місцях, їх метрологічного та методичного 
забезпечення для аналізу професійної та виробничо-обумовленої 
захворюваності, викликаної професійною діяльністю та розроблення 
пропозицій щодо заходів з профілактики» (ДРН 0107U012906), 2007 р. та 
ДКР «Розробка та підготовка до серійного виробництва 
багатофункціонального засобу вимірювальної техніки для здійснення 
контролю параметрів світлового виробничого середовища» (ДРН 
0113U007394), 2013 р. 

Практичні результати дисертаційної роботи знайшли застосування при 
проведенні досліджень ДКР «Розробка та виготовлення комплекту приборів 
для визначення коефіцієнту світлоповертання» (ДРН 0106U011312, 2006-
2007 р.); ДКР «Розробка та виготовлення радіометра для випробувань 
пожежних сповіщувачів полум’я» (ДРН 0107U008401, 2007 р.; НДР 
«Розробка та виготовлення вузько смугових світлофільтрів для виділення 
ліній ртуті в ультрафіолетовому (УФ) та видимому спектральному діапазонах 
для комплектації установки для формування стабільних потоків 
випромінювання в УФ-діапазоні (освітлювач УФ-діапазону) 
ИДНМ4.020.00.00.» (ДРН 0111U003836, 2010 р.; НДР «Апаратно-програмний 
комплекс для екологічного моніторингу рівня ультрафіолетового та 
радіаційного випромінювання навколишнього середовища (ДРН 
01100U000186, 2010 – 2011 рр.; ДКР «Розробка та дослідження дослідного 
зразка вимірювача коефіцієнту пульсації джерел світла. Розроблення та 
дослідження вимірюва-ча інтенсивності та дози УФ випромінювання в 
діапазонах А, В, С» (ДРН 0111U003835, 2010-2011 р. 

Окрім того, результати дисертаційного дослідження впроваджено у 
ННЦ «Інститут метрології» м. Харків, для підвищення швидкодії далекоміра, 
що розробляється в інституті, на довжині хвилі 1,06 мкм до 3 – 5 нс замість 
50 нм у серійних зразків; ТДВ “Завод КВАРЦ” м. Чернівці, для покращення 
параметрів низки серійних фотоприймачів на основі кремнію, германію, 
фосфіду галію; Гідрогеологічній режимно-експлуатаційній станції ПрАТ 
«Трускавецькурорт», м. Трускавець, для дослідження оптичних властивостей 
лікувальної води Нафтуся, за допомогою пристрія, що забезпечує 
вимірювання освітленості від 10-5 до 104 лк, а енергетичної освітленості від 
10-5 до 103 Вт/м2 у спектральному діапазоні 300 – 1000 нм; ТОВ НВП «БІТ», 



м. Київ, для покращення фотоелектричних параметрів фотодіодів на основі 
кремнію, фосфіду галію та селеніду цинку; ТОВ «НВФ «Тензор», м. 
Чернівці, для розробки на основі створених первинних перетворювачів 
новітніх засобів вимірювальної техніки, зокрема ультрафіолетових 
радіометрів та дозиметрів типу Тензор-31, Тензор-51, Тензор-52, Тензор-53, 
Тензор-71 із розширеним  діапазон вимірювання енергетичної освітленості 
до 10-4 – 103 Вт/м2, фотометрів типу Тензор-26, Тензор-26М та ЕКОТЕНЗОР-
03, діапазон вимірювання освітленості у яких досягає 10-2 – 106 лк; у 
макетних зразках вимірювача параметрів лазерного випромінення Тензор-81; 
Буковинському державному фінансово-економічному університеті, м. 
Чернівці, при викладанні таких дисциплін, як комп’ютерна графіка та основи 
САПР. 

Тому актуальність дисертаційної роботи «Первинні перетворювачі для 
вимірювання енергетичних  характеристик оптичного випромінення» не 
викликає сумніву. 

 
Новизна досліджень і отриманих результатів, обґрунтованість та 

достовірність наукових положень та висновків, сформульованих у 
дисертації. 

Найбільш суттєвими науковими результатами є: 
- розвинуто теорію генерації фотоструму фотодіодів, яка дала змогу 

вперше показати, що дрейф носіїв струму в області просторового заряду, а 
саме - приріст струму в зовнішньому колі фотодіоду (струму фотосигналу), 
можна представити як залежність від двох функцій: координат напруженості 
електричного поля і густини генерації струму фотосигналу, а величина цього 
струму залежить від конкретного виду цих функцій. 

- вперше показана можливість використання фотодіодів на частотах, 
що значно перевищують їх граничну частоту на основі теоретичних 
досліджень функцій координат напруженості електричного поля і густини 
генерації струму фотосигналу у кристалі фотодіоду. 

- вперше створена система рівнянь і нерівностей, яка враховує 
конструктивні параметри епітаксіальної структури n+-n-GaP-SnO2(F), 
фотоелектричні властивості напівпровідника і бар'єрного шару та 
спектральний коефіцієнт пропускання плівки SnO2(F) для досягнення 
максимального значення монохроматичної чутливості в діапазоні довжин 
хвиль 250 - 350 нм до 0,1 - 0,15 А/Вт та динамічного діапазону не менше 
семи порядків. 

- вперше встановлено, що просвітлюючи покриття на основі двоокису 
олова, легованого фтором з концентрацією до 1020 см-3 товщиною 20 – 30 нм, 
підвищують чутливість фотодіодів, чутливих в УФ області спектра на основі 



селеніду цинку і фосфіду галію до 20 – 40 % в залежності від довжини хвилі 
.- вперше запропонована математична модель, яка враховує товщину 

напівпровідникової підкладки, глибину поглинання робочої довжини хвилі, 
глибину поглинання довжини хвилі фонового випромінення, дифузійну 
довжину неосновних носіїв заряду, глибину залягання p-n переходу і ширину 
області просторового заряду, врахування якої забезпечує стійкість до впливу 
фонового засвітлення з довжиною хвилі меншою, ніж робоча довжина хвилі, 
зокрема до випромінення з довжиною хвилі 0,95 мкм потужністю до 100 мВт 
і при дії сонячного випромінення з освітленістю 20000 - 40000 лк. 

- отримала подальший розвиток математична модель 
двохспектрального фотоприймача («сандвіч структура»), згідно з якою 
уперше визначено оптимальне співвідношення між робочими довжинами 
хвиль, діаметром зонда оптичного випромінення, яке просвічує кристал 
верхнього фотоприймача, площею відбивання дзеркального контакту з його 
тильного боку та його товщиною і величинами чутливості верхнього і 
нижнього фотоприймачів, що дозволило мінімізувати втрати чутливості 
нижніх перетворювачів за наявності оптичних завад на довжині хвилі 1,06 
мкм, не більше ніж на 25 %. 
 - вперше на основі метода графічного перемноження кривих 
спектральної чутливості фотодіодів на основі германія, кремнію і фосфіду 
галію та спектральних характеристик пропускання пластин з аналогічного 
матеріалу розроблена модель трьохспеткрального фотоприймача для 
забезпечення вимірювання параметрів лазерного випромінення у 
спектральному діапазоні від 0,22 до 1,6 мкм, в якому фотодіоди, чутливі в 
різних спектральний діапазонах, розташовані в стовпчик, один над іншим, 
яка забезпечує монохроматичну чутливість фотодіодів (в максимумі 
спектральної характеристики) не меншу 0,2 А/Вт для фотодіода на основі 
фосфіду галію, не менше 0,33 А/Вт для фотодіода на основі кремнію і 0,35 
А/Вт для фотодіода на основі германію. 

 Наукова новизна сформульована достатньо коректно, вичерпно та 
повною мірою обґрунтована дослідженнями автора. 

Основні результати роботи в повному обсязі представлені у статтях, що 
опубліковані у фахових виданнях України, патентах України на винаходи та 
корисні моделі, а також тезах доповідей на наукових та науково-технічних 
конференціях. 

 
Значимість отриманих результатів для науки і практики 
Дослідження, проведені автором, насичені величезним об’ємом 

теоретичного та, головне, експериментального матеріалу, який не тільки 
сприяє розвитку наукового знання, а і має практичне втілення у вигляді 
серійних первинних перетворювачів та засобів вимірювальної техніки на їх 
основі. 



Отримані наукові та практичні результати мають безсумнівну 
значимість для науки і практики та надають змогу визначити конкретні 
шляхи їх використання. Зокрема за допомогою створеної комплексної теорії 
та практики розроблення первинних перетворювачів для вимірювання 
енергетичних характеристик оптичного випромінення в УФ, ВД, ближній ІЧ 
областях спектру, а також лазерного випромінення у діапазоні від 0,2 до 2 
мкм, розроблено та впроваджено низку первинних перетворювачів 
(фотодіодів) з підвищеною чутливістю та широким динамічним діапазоном 
на основі германію, кремнію, фосфіду галію, селеніду цинку для 
комплектації комп’ютеризованих прецизійних засобів вимірювання  
енергетичних  характеристик оптичного випромінення. А саме: 

- модифікованої технології фоточутливих елементів на основі n+-n-GaP-
SnO2(F), струмова монохроматична чутливість яких на довжині хвилі 254 нм 
сягає 0,1 А/Вт при межах основної відносної похибки вимірювання ± 15 %, 
рівномірність чутливості по поверхні структури складає біля 4 %; 

- зменшення величини питомого значення темнового струму на 
порядок за рахунок врахування залежності між величиною темнового струму, 
товщиною гетеруючого шару та формою металізації зворотного боку 
кристала p-i-n фотодіоду; 

- низки фотодіодів на основі кремнію, здатних упевнено реєструвати 
корисний оптичний сигнал в умовах фонової засвітленості; 

- фотодіодів на основі епітаксійного та монокристалічного германію з 
чутливістю не менше 0,74 А/Вт на довжині хвилі 1,5 мкм; 

- двохспектральних фотодіодів на основі кремнію оригінальної 
конструкції, які забезпечують прийом оптичного сигналу робочої довжини 
хвилі за наявності оптичних завад з втратою початкової чутливості на 
довжині хвилі 1,06 мкм, не більше 25 % для вимірювання параметрів 
лазерного випромінення у діапазоні 0,4 – 1,1 мкм; 

- трьохспектральний фотоприймач для забезпечення вимірювання 
параметрів лазерного випромінення у спектральному діапазоні від 0,22 до 1,6 
мкм, в якому фотодіоди, чутливі в різних спектральний діапазонах, 
розташовані в стовпчик, один над іншим, при цьому фотодіоди, розташовані 
зверху, виконують функції оптичних фільтрів по відношенню до фотодіодів, 
розташованих нижче; чутливості фотодіодів (в максимумі спектральної 
характеристики), що входять до складу запропонованого фотоприймача, є не 
меншою 0,2 А/Вт для фотодіода на основі фосфіду галію, не менше 0,33 А/Вт 
для фотодіода на основі кремнію і 0,35 А/Вт для фотодіода на основі 
германію; 

- спеціалізовані термоелектричні модулі Пелт’є підвищеної надійності 
для термостабілізації і забезпечення мінімальних шумів фотодіодів, які є 
чутливими у ближній інфрачервоній області спектру оптичного 
випромінення; 

- спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє автоматично 
вносити поправки у результати вимірювань, пов’язані з відмінністю 
спектральної характеристики чутливості радіометричної головки від 



ідеальної – досягнення П-подібності та врахування відмінності спектру 
джерела випромінення від ідеального; 

- комплекс метрологічного обладнання для перевірки параметрів 
первинних перетворювачів, призначених для вимірювання енергетичних 
параметрів оптичного випромінення та приладів на їх основі з покращеними 
метрологічними характеристиками. 

- засоби вимірювальної техніки для вимірювання таких світлотехнічних 
параметрів, як освітленість, сила світла, яскравість, енергетична освітленість 
та енергетична доза, а саме: фотометри «Тензор-26» та «Тензора-26М» для 
вимірювання освітленості в діапазоні від 1 до 2·105 лк, сили світла в діапазоні 
від 1 до 2·105 кд;  УФ радіометр Тензор-31 для вимірювання енергетичної 
освітленості в діапазоні 10-4 - 2⋅102 Вт/м2; УФ дозиметри Тензор-51, Тензор-
52, Тензор-53 для вимірювання енергетичної дози в діапазоні 10 – 1·107 
Дж/м2; комп’ютеризований УФ радіометр-дозиметр Тензор-71; установку 
ИДНМ4.023.000.000 для забезпечення вимірювання питомого коефіцієнта 
сили світла матеріалів зі  світлоповертаючим ефектом в діапазоні від 10-1 до 
104 кд/(лк⋅м2); 

- комп’ютеризований вимірювач параметрів лазерного випромінення 
Тензор-81 з комплектом змінних радіометричних головок для визначення та 
розрахунку на основі розробленого алгоритму потужності енергетичних 
величин та тривалості імпульсу лазерного випромінення. 

− практичні рекомендації, сформульовані на основі дисертаційного 
дослідження, можуть бути використані в навчальному процесі не лише 
Буковинського державного фінансово-економічного університету, а й інших 
вищих навчальних закладів України при підготовці фахівців зі 
спеціальностей світлотехніка і джерела світла; мікро- та наноелектронні 
прилади і пристрої; інформаційні вимірювальні системи; прилади і системи 
екологічного моніторингу; технології приладобудування; лазерна і 
оптоелектронна техніка; оптико-електронне приладобудування; 
комп’ютерний еколого-економічний моніторинг. 

 
Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових  

положень, висновків і рекомендацій 
Наведені у дисертації наукові положення, висновки і рекомендації 

базуються на результатах теоретичних та експериментальних досліджень, з 
використанням відомих апробованих та розроблених автором методик, 
сучасного математичного апарату та програмного забезпечення. Результати 
досліджень пройшли апробацію на міжнародних науково-технічних 
конференціях та семінарах, впроваджені у виробництво. 

Достовірність одержаних результатів зумовлена коректністю 
виконаних експериментів та розрахунків і підтверджується малими 
значеннями відхилень порівняно з результатами інших авторів. 

 
Структура і обсяг дисертації.  
Дисертаційна робота Добровольського Ю.Г. є завершеною науковою 



працею і складається зі вступу, восьми розділів, висновків та списку 
використаних джерел. Загальний обсяг роботи сягає 359 сторінок, у тому 
числі 318 сторінок основного тексту з 36 таблицями та 114 рисунком та фото, 
список використаних джерел 343 найменувань та 12 додатків на 13 сторінках. 

У першому розділі виконано аналітичний огляд сучасного стану 
первинних перетворювачів, які застосовуються у світлотехніці для 
вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення, зокрема 
фотодіодів, чутливих в УФ, ВД та ближньому ІЧ діапазонах спектру, та 
вимог до них. Показано, що вони не повною мірою відповідають сучасним 
метрологічним вимогам: лінеаризації енергетичної характеристики у 
широкому динамічному діапазоні, низькими частотними характеристиками 
та недостатніми значеннями чутливості як на певних довжинах хвиль, так і у 
певних спектральних діапазонах. На основі проведеного аналізу 
сформульовано та обґрунтовано перспективні напрями досліджень, які 
розробляються у даній дисертації. 

Другий розділ присвячений теоретичним питанням розробки та 
аналізу параметрів первинних перетворювачів, зокрема фотодіодів, чутливих 
в УФ, ВД та ІЧ ділянках спектру оптичного випромінення. Зокрема 
обґрунтовано оптимальні значення співвідношень між параметрами для 
підвищення ефективності перетворення інформаційних сигналів у фотодіоді. 
Показано, що струм в зовнішньому колі фотодіоду залежить від двох функцій 
(їх конкретного вигляду) координат напруженості електричного поля і 
густини генерації струму фотосигналу, повністю визначуваних сукупністю 
параметрів матеріалу фотоприймача і випромінення, що приймається. 
Показана можливість використання фотодіодів на частотах, значно 
перевищуючих їх граничну частоту, із зниженням струмової чутливості і, 
відповідно, збільшенні порогу чутливості на великих частотах пропорційно 
частоті. 

У третьому розділі висвітлені шляхи створення первинних 
перетворювачів (фотодіодів) для вимірювання енергетичної освітленості та 
дози ультрафіолетового випромінення на основі кремнію, фосфіду галію та 
селеніду цинку з підвищеною чутливістю у короткохвильовій області 
ультрафіолетового діапазону спектру та динамічний діапазон до семи 
порядків, які впроваджено у виробництво.  

У четвертому розділі представлені результати дослідження та 
розробки фотодіодів для вимірювання енергетичних та фотометричних 
параметрів оптичного випромінення видимого та ближнього інфрачервоного 
діапазону спектру, в тому числі лазерного, на основі кремнію для двох- та 
трьохспектральних радіометричних головок, які володіють темновими 
струмами на порядок меншими, ніж у серійних фотодіодів. Запропоновано 
математичну модель оцінки чутливості фотодіодів на основі епітаксіальних 
структур та розроблено низку кремнієвих фодіодів, стійких до фонової 
заствітленості. 

Розділ п’ятий присвячено розгляду результатів створення 
термоелектричних модулів Пелт’є (ТЕМ) підвищеної надійності для 



охолодження, термостабілізації та мінімізації шумів первинних 
перетворювачів, у результаті чого розвинута математична модель механічних 
коливань термоелектричних модулів Пельт’є що дозволило підвищити 
надійність роботи охолоджуваних фотодіодів в умовах впливу динамічних 
механічних чинників. Розроблено технологію однорідних термоелектричних 
матеріалів на основі кристалів твердих розчинів Bi-Te-Se-Sb збільшеного 
діаметру, які характеризуються високою термоелектричною добротністю та 
механічною міцністю. 

У шостому розділі висвітлено шляхів розроблення та дослідження 
первинних перетворювачів для вимірювання параметрів лазерного 
випромінення різних довжин хвиль. Зокрема розвинута математична модель 
двох- та трьохспектральних фотоприймачів («сандвіч структур»), що 
дозволило мінімізувати втрати чутливості нижніх перетворювачів за 
наявності оптичних завад, створено двохспектральний фотодіод на основі 
кремнію та фотодіоди на основі епітаксійного та монокристалічного 
германію, а також трьохспектральний фотоприймач з фотодіодів на основі 
фосфіду галію, кремнію та германію. Розроблено конструкцію 
напівпровідникового термостатованого фотоприймача із малим часом виходу 
на робочу температуру охолодження за допомогою об'єднання ТЕМ і 
кристала фотодіода в один прилад. 

Розділ сьомий присвячено створенню комплексу метрологічного 
обладнання для перевірки параметрів розроблених первинних 
перетворювачів та приладів на їх основі. Зокрема установку для формування 
стабільних потоків випромінення в ультрафіолетовому діапазоні 
ИДНМ4.020.00.00, установку ИДНМ4.011.00.00 для вимірювання 
спектральних характеристик чутливості електронно-оптичних приладів, 
стенд для формування стабільних потоків випромінення при вимірюванні 
енергетичних характеристик і нелінійності чутливості електронних приладів 
методом додавання світлових потоків ИДНМ4.004.00.00. 

У восьмому розділі висвітлено результатів застосування створених 
первинних перетворювачів. У тому числі розроблена двохканальна 
радіометрична головка для комплектації УФ радіометрів, а також 
спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє автоматично вносити 
поправки у результати вимірювань, пов’язані з відмінністю спектральної 
характеристики чутливості радіометричної головки від ідеальної - 
досягнення П-подібності та врахування відмінності спектру джерела 
випромінення від ідеального. На основі створених первинних перетворювачів 
для вимірювання енергетичних характеристики оптичного випромінення 
розроблено та впроваджено у серійне виробництво УФ радіометр Тензор-31; 
УФ дозиметри Тензор-51, Тензор-52, Тензор-53, призначені для вимірювання 
енергетичної освітленості, створеної ультрафіолетовим випромінення в 
діапазоні 10-4 – 2·102 Вт/м2 

і дози в діапазоні 10 – 1·107 Дж/м2, а також 
потоками видимого діапазону; УФ радіометр-дозиметр Тензор-71; фотометр 
Тензор-26 та його модифікована версія «Тензора-26М» для вимірювання 
освітленості в діапазон від 1 до 2·105 лк, сили світла в діапазоні від 1 до 2·105 



кд на відповідність ДСТУ 3649-97; установку ИДНМ4.023.000.000 для 
забезпечення вимірювання питомого коефіцієнта сили світла матеріалів зі  
світлоповертаючим ефектом у діапазоні від 10-1 до 104 кд/(лк⋅м2) на 
відповідність ДСТУ 4100-2002. Запропоновано концептуальну схему 
комп’ютеризованого вимірювача параметрів лазерного випромінення Тензор-
81 з комплектом змінних радіометричних головок для визначення та 
розрахунку на основі розробленого алгоритму потужності енергетичних 
величин та тривалості імпульсу лазерного випромінення і виведення їх на 
рідкокристалічний дисплей приладу або ПК. 

У висновках сформульовані основні наукові та практичні результати, 
що достатньою мірою обґрунтовані автором у дисертаційній роботі. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертаційної 
роботи. 

 
Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи та її оформлення: 
1. Оскільки теоретичні результати генерації фотоструму фотодіодів, 

отримані за феноменологічних  посилань,  важливо було б вказати границі їх 
застосування. 

2. Пункт 8 наукової новизни бажано віднести до практичного 
застосування. 

3. При формулюванні практичної цінності одержаних результатів не 
зовсім зрозуміло суть практичної цінності пункту 1 у виразі: «Cтворено 
низку первинних перетворювачів (фотодіодів) на основі германію, кремнію, 
фосфіду галію, селеніду цинку для комплектації комп’ютеризованих 
прецизійних засобів вимірювання енергетичних характеристик оптичного 
випромінення”, оскільки зміст цього пункту висвітлюється також у 
наступних пунктах (2, 5, 6, 7). 

4. При розгляді особливості створення первинних перетворювачів 
дисертантом не розглянуті питання відтворюваності параметрів, зокрема, 
вплив температури навколишнього середовища. Не наведений бюджет 
похибки для розроблених вимірювачів УФ освітлювання. 

5.У п. 13, як і у п. 8 висновків до цієї глави і загальних висновках, іде 
мова про вимірювач параметрів лазерного випромінення Тензор-81, але у 
тексті глави восьмої описаний лише прилад для вимірювання параметрів 
лазерного випромінення, а тип його не указаний. 

6. Не пояснено, чим підтверджується твердження, що термін 
безперервності роботи розроблених термоелектричних модулів Пельт’є не 
менше 12000 годин. Технічні характеристики вимірювача потужності 
лазерного випромінювання ИМЛИ-2 на стор. 304 наведені неточно. 

7. Мають місце окремі стилістичні неточності, зокрема "дозволило 
значно уточнити" (с.18), "дозволило значно зменшити" (с.111), "кольоровій" 
замість " колірній" (с.259) і т.п. 



 


