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Відомо, що одним з важливих та найбільш критичних вузлів вимірювачів імпедансу є джерело струму. Від його характеристик залежить точність, стабільність і відтворюваність вимірів, частотний та динамічний діапазон всієї системи [1].
З огляду на перспективність багаточастотних вимірювань в ЕІТ, такі
джерела струму повинні працювати в смузі частот від одиниць кілогерц до
одиниць мегагерц. Вибір саме такої ширини робочої смуги частот обумовлений рекомендаціями, наданими однією з провідних дослідницьких груп
в області електроімпедансної томографії [2].
В цьому випадку виникає необхідність забезпечення прецизійності
джерела струму в усій вищезазначеній смузі частот, що викликає додаткові
труднощі. Праці інших дослідників показують, що їм вдається досягти похибки модуля струму в навантаженні менше 1 % на частотах до
100кГц. [3 – 5], а в деяких випадках до 150кГц [1].
Вважається, що для якісної візуалізації в ЕІТ при «великій» неоднорідності (  20% від площі фантома) похибка вимірювань напруги повинна
не перевищувати 1%. А при «малих» неоднорідностях (  20% від загальної площі фантома) для найгірших випадків (поверхнева провідність неоднорідності більша за неоднорідність фону) похибка вимірювань напруг не
повинна перевищувати 10−5. [6]. Тому прецизійність джерела струму в ЕІТ
визначається значенням похибки струму в 0.1% і менше в усій робочій
смузі частот для визначеного діапазону значень опорів навантажень.
Огляд схем джерел струму з ОП [1, 3 – 5, 7 – 8] показав, що жодних
практичних рекомендацій по вибору ОП, що має задовольнити вимогам
прецизійності у вказаній смузі частот для цих джерел в ЕІТ не представлено. Тому розробники як правило, при виборі ОП орієнтуються в першу
чергу на такий показник, як ширина робочої смуги частот. Аналіз ринку
ОП найбільш відомих виробників електронних компонентів показує, що їх
ціна при збільшенні робочої смуги частот суттєво зростає. А тому для ефективного проектування схем таких джерел питання вибору операційного
підсилювача, як і доцільність його використання загалом залишається відкритим.
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Тому в роботі запропоновано на прикладі двох класичних схем з ОП
(операційний підсилювач з навантаженням — досліджуваним об’єктом —
у колі зворотного зв’язку [7] та схема Хауленда [8]), охоплених негативним послідовним зворотним зв’язком (за струмом) для збільшення вихідного опору джерела встановити функціональні залежності від частоти для
модуля струму навантаження для кожної зі схем та провести аналіз отриманих виразів з огляду на частотні властивості. І по результатам проведеного аналізу надати практичні рекомендації при виборі ОП для таких схем.
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