МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра фундаментальних
та загальнонаукових дисциплін

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
VII ВІДКРИТОГО СТУДЕНТСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

«ХІМІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА»

17 лютого 2010 року
Шостка 2010

2

«ПСЕВДОДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА»: ОСОБЛИВОСТІ
ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ТА
ПСЕВДОІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ СЛІВ
Циганок О.C., студент, Зуєнко Т.М., викладач,
Конотопський інститут Сумського державного університету
При перекладі доводиться остерігатися не тільки численних
псевдоінтернаціоналізмів, які можуть збити з пантелику навіть
досвідченого професіонала, і повністю змінити зміст
висловлювання, а й труднощів, які можуть виникнути при
виборі між збереженням інтернаціональної форми і підбором
неоднокореневого еквівалента рідної або іноземної мови. Ми
спробували висвітлити деякі поширені помилки, що
підстерігають студента при перекладі текстів, які містять таку
лексику, причини їх виникнення і шляхи їх уникнення.
Інтернаціоналізми або інтернаціональні слова - це слова або
вислови, які належать до спільного за виникненням фонду ряду
мов, близьких за походженням або подібних за своїм
культурним розвитком. Вони звичайно або запозичені
безпосередньо з якогось джерела, або через іншу мову.
До інтернаціональної лексики зазвичай належать слова, що
мають у результаті взаємовпливу або випадкових збігів зовні
схожу форму і деякі однакові значення в різних мовах. Відомо,
що інтернаціональні слова потрапляють у ту чи іншу мову або
завдяки запозиченню з іншої мови, або внаслідок того, що дві
мови запозичували відповідне слово з якої-небудь третьої мови
(наприклад, з латинської або грецької).
З точки зору перекладача ці слова можна умовно розділити
на
три
групи,
а
саме:
власне
інтернаціоналізми,
псевдоінтернаціоналізми, «фальшиві друзі перекладача».
Власне інтернаціоналізми - це слова, які мають одне і те ж
значення у мовах оригіналу та перекладу, наприклад:
Microchip – мікрочіп
Microscope - мікроскоп
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Друга група - так звані псевдоінтернаціоналізми - в
українській мові мають:
1. зовсім інше значення, ніж в інших мовах;
2. вужче значення;
3. ширше значення.
Передача слів другої групи викликає певні труднощі.
Перекладач, природно, згадує, перш за все, однокорінне слово,
яке, однак, в українській мові має інше значення.
Прикладом другої групи може служити слово meeting, яке
далеко не завжди відповідає українському слову мітинг.
Основне значення англійського слова – зустріч. Наприклад, a
meeting of old friends. Значення політичні збори є вторинним.
Псевдоінтернаціональні слова другої і третьої груп часто
бувають
нездоланною
проблемою
для
недосвідчених
перекладачів. Недарма їх називають "удавані або фальшиві друзі
перекладача" (translator's false friends). Зустрічаючись з ними,
перекладач мимоволі згадує етимологічно тотожне українське
слово і забуває, що його значення та вживання не співпадають із
значенням та вживанням відповідного англійського слова.
З проблемою "удаваних друзів перекладача" зустрічаються
не лише початкуючі, але й досвідчені перекладачі.
Деякі помилки у перекладі псевдоінтернаціональних слів
міцно укорінилися у перекладацькій практиці, наприклад, слово
dramatic у виразі a dramatic changes має значення sudden,
striking, impressive, однак досить часто це словосполучення
перекладається драматичні зміни.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗГЛАДЖЕНОЇ
ІНТЕРПОЛЯЦІЇ НА НЕРІВНОМІРНІЙ СІТЦІ
Булашенко А.В., Забегалов І.В, викладачі,
Жук С.О., студент
Шосткинський інститут Сумського державного університету.
Для моделювання тривимірних об’єктів та процесів
застосовують тривимірні апроксимаційні та інтерполяційні
методи. При дослідженні процесів що пов’язані з екологічною
інформацією, задача ускладнюється нерівномірним каркасом
вхідних даних. У цьому випадку необхідно поєднувати
апроксимаційні методи та методи групування. Методи
інтерполяції
для
регулярних
сіток
адаптувати
до
неупорядкованої множини в багатьох випадках дуже складно.
Існують, також, методи тривимірної інтерполяції і для
випадку з нерегулярною сіткою, але вони важко реалізуються та
супроводжуються громіздкими обчисленнями, тому на
формування згладженої поверхні такими методами іде значно
більше ресурсів обчислювальної техніки і часу, ніж у випадку
регулярного каркасу.
Для роботи з неупорядкованою множиною даних поєднаємо
метод Сібсона – метод тривимірної інтерполяції на
нерівномірній сітці [1], та метод інтерполяції, що застосовується
для рівномірної сітки.
В основу методу Сібсона покладена властивість діаграми
Вороного [2]. Для заданого невпорядкованого набору точок на
площині будується діаграма Вороного. Потім, для визначення
значення функції у будь-якій точці ця точка додається до
діаграми, та отримується нова діаграма з новою коміркою. Ця
комірка перетинає попередні у деякому відсотковому
відношенні. Саме у такому відношенні беруться значення точок,
до яких належали комірки, що були перекриті новою.
Таким чином, за допомогою метода Сібсона, отримали
рівномірний каркас точок із заданого нерівномірного,
обрахувавши значення точок у вузлах цього каркасу. Далі
методом інтерполяції на рівномірній сітці отримали
інтерполяційну поверхню, та порівняли значення вхідних точок
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із отриманими значеннями згладженої поверхні для обрахування
похибки обчислень.
У результаті виконання даного дослідження було
запропоновано алгоритм тривимірної інтерполяції, що базується
на методі Сібсона та методі інтерполяції регулярного каркасу
точок, і дає обчислення із допустимою похибкою за значно
менший час, ніж просто метод Сібсона. Для екологічних,
економічних та математичних досліджень цей результат є
сприйнятливим.
Перелік посилань:
1. Галанин М.П., Щеглов И.А. Разработка и реализация
алгоритмов
трехмерной
триангуляции
сложных
пространственных областей: итерационные методы/ РАН
Ордена Ленина Институт прикладной математики имени М.В.
Келдыша. Москва, 2006 – 32с.
2. Klein R., Mehlhorn K., Meiser S., “Randomized incremental
construction of abstract Voronoi diagrams”, Comput. Geom., 3
(1993), 157–184.
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МАТЕМАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ
АРІФМЕТИКИ ФІБАНАЧІ
Місько О.В, Булашенко А. В., Забегалов В. І
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Теза розглядає можливості використання властивостей
арифметики Фібоначі для побудови процедур криптографічних
перетворень.
У доповіді зосереджена увага на можливостях поліпшення
показників
перемішування
на
основі
використання
математичного апарата арифметики Фібоначі.
Для вирішення завдання ефективності застосування
арифметики
Фібоначі
при
побудові
криптографічних
перетворень показана перспективність цього напрямку для
криптографії.
Основним об'єктом досліджень стали узагальнені числа
Фібоначі, називані p-числами. У доповіді розглядається підхід,
Q
що будується на використанні поняття узагальненої p -матриці
Фібоначі. При аналізі основних властивостей матриць Фібоначі
показано, що при використанні у криптографічних
Q np
перетвореннях множення матриці даних на
-матрицю
Фібоначі обчислювальна складність перетворення C  p  , оцінена
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числом операцій множення, знижується d  p  1 раз, оскільки
M
операція множення довільної матриці
розміром
n
 p  1   p  1 на Q p -матрицю Фібоначі зводяться до простих
операцій додавання та зсуву.
Зазначимо, що важлива властивість матриць, що полягає в
тому, що матриці Фібоначі є невиродженою, оскільки
Q np
детермінант матриці
дорівнює (1) pn. Ця властивість
визначає можливість використання матриць Фібоначі для
багатьох додатків, і зокрема, для криптографічних перетворень
інформації.
Лінійність операції множення на матрицю Фібоначі
визначила областю дослідження роботи в рамках застосування
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арифметики Фібоначі в схемах обміну підблоками симетричних
методів перетворення, а в якості оцінки ефективності показники
перемішування.
Дослідження показали, що надмірність, що виникає при
використанні в перетвореннях інформації арифметики Фібоначі,
обернено пропорційна порядку p матриці Фібоначі, але швидко
зростає при збільшенні значення ступені n матриці.
Установлено, що проведення обчислень у кільці цілих чисел
Z q  усуває проблему виникнення надмірності інформації при
використанні узагальнених матриць Фібоначі. Вірогідність
цього факту була встановлена шляхом математичного доведення
висунутої гіпотези про гомоморфізм p -чисел та Q p -матриць
Фібоначі в кільці цілих чисел Z q  .
Основним результатом тут можна вважати те, що
збереження властивостей чисел і матриць Фібоначі в кільці
цілих чисел за модулем q дозволило уникнути виникнення
надмірності при використанні арифметики Фібоначі у різних
додатках, у тому числі в алгоритмах криптографічного
перетворення.
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СТЕПЕНЕВІ РЯДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Гарбуз Л., студентка групи СУ-91ш.
Науковий керівник Шкіра А.М.
Шосткинський інститут Сумського державного університету.
Існують інтеграли, які не виражаються в елементарних
функціях, а також диференціальні рівняння, які не
розв’язуються відомими методами. Наближено, а іноді і точно,
їх можна знайти або розв’язати, використовуючи степеневі ряди.
Степеневим рядом є ряд вигляду


a

n

x n  a0  a1 x  a 2 x 2  ...  a n x n  ...

(1)
Для застосування рядів важливо вміти дану функцію f(x)
розкладати у степеневий ряд, тобто функцію f(x) представляти у
вигляді суми степеневого ряду. Існує таблиця розкладання в ряд
Маклорена елементарних функцій і спосіб їх розкладання.
Використовуються степеневі ряди, зокрема, для:
- наближеного обчислення значень функцій;
- наближеного обчислення визначених інтегралів;
- наближеного розв’язання диференціальних рівнянь.
Наприклад:
sin1 з точністю до   0,001 можна обчислити так
n 0

1 1
  0.842
3! 5!
,
а визначений інтеграл обчислюється таким чином
sin 1  1 
1
4

e

 x2

dx 

1
1

 0.245
4 192

з точністю до   0,001 .
Наближене розв’язання рівняння
1
y //  x 2  y 2 , y (1)  2, y / (1) 
2 дає таку відповідь
1
5
15
1
y  2  ( x  1)  ( x  1) 2  ( x  1) 4  ( x  1) 5  ...
2
2
16
8
0
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ
РОЗРАХУНКОВИХ ХІМІЧНИХ ЗАДАЧ.
Стецієнко А.О. учениця 11 – Б класу
Керівники: Кузьменко Т.В.,учитель математики, Кошілка М.П.,
учитель хімії
Шосткинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1
Шосткинської міської ради Сумської області
Метою роботи є те, щоб пов’язати вивчену теорію з
математики
та
методи
розв’язання
з
розв’язанням
розрахункових задач з хімії.
При розв’язуванні задач з хімії виникають труднощі при
математичних обчисленнях або вмінні застосувати формули.
Щоб подолати ці труднощі, потрібні більш глибокі знання
окремих тем з математики.
Тому за планом переглядаються такі теми з математики як:
порядок виконання арифметичних дій, дії з додатними та
від’ємними числами спільне кратне, ділення та множення на 10,
100, 1000, 0,1; 0,01, 0,001 десяткових дробів, властивості
степеня, стандартний вигляд числа, відношення і пропорція,
розв’язування задач за допомогою рівнянь, системи лінійних
рівнянь з двома змінними, логарифми та їх перетворення.
Перший розділ - Порядок виконання арифметичних дій.
Порядок виконання дій застосовується при розв’язуванні задач
для розрахунку за хімічною формулою відносної молекулярної
маси речовини. У цьому розділі розглянуто знаходження
відносної молекулярної маси трьох речовин. Другий розділ
роботи – це дії з додатними та від’ємними числами. Операції з
додатними та від’ємними числами застосовуються при
визначенні ступенів окиснення в складних речовинах,
обчисленні відданих чи приєднаних електронів. Тема третього
розділу роботи – Спільне кратне Ця тема, як правило,
застосовується при складанні хімічних формул речовин,
визначенні ступенів окиснення елементів та стехіометричних
коефіцієнтів у рівняннях реакцій. Четвертий розділ: ділення та
множення на 10,100,1000 десяткових дробів. Ця тема
застосовується у хімії для знаходження кількості,об’єму, маси
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речовини тощо. Розглянуто дві задачі. П’ятий розділ – це
властивості степенів та стандартний вигляд числа. Ця тема,
наприклад, використовується при знаходженні числа сумарних
частинок через сталу Авогадро та кількість речовини в задачах
на обчислення швидкості реакції. Для прикладу розглянуто три
задачі. Шостий розділ: Відношення і пропорція. Найчастіше ця
тема застосовується при знаходженні відносної густини газів,
молярної маси газу, виведенні формули речовини та обчислення
за хімічними формулами та хімічними рівняннями. Розглянуті
п’ять задач. Сьомий розділ: розв’язування задач за допомогою
рівнянь. В деяких темах окремі хімічні задачі неможливо
розв’язати без складання алгебраїчних рівнянь. Переглянуті дві
задачі. Восьмий розділ: системи рівнянь з двома змінними. Як
приклад розглянута одна задача.
І дев’ята тема: логарифми та їх застосування
застосовуються у задачах по хімії здебільшого за темами:
буферні розчини та водневі показники. Розглянуто сім задач.
Широке застосування математики при розв’язуванні хімічних
задач допомагає засвоїти такий предмет, як хімія.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРОРГАНІЧНИХ
СПОЛУК У ПРОДУКТАХ ПІРОЛІЗУ ПЕСТИЦИДІВ
Савицька М.А., Ковальова О.П., студенти
Павленко О.В., Мараховська О.Ю., викладачі
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Серед проблем сучасного світу,що виникають у зв’язку з
різними областями діяльності людини, екологічні проблеми
знаходяться на одному з перших місць. До них відноситься і
проблема непридатних пестицидів. На Україні зберігається
більше 22 тис. тон небезпечних хлоровмісних пестицидів, що
практично не розкладаються на небезпечні складові. Вони
розкидані по всій Україні на територіях 4,7 тис. складів. Значна
частина яких є аварійні приміщення, що не охороняються.
Зважаючи на велику кількість накопичених на території
непридатних та заборонених пестицидів та невелику кількість
методів їх знешкодження, особливу актуальність здобуває
питання контролю процесу утилізації хлорорганічних сполук
методами піролізу, які можуть бути недосконалими з точки зору
повного розкладення небезпечних сполук. Відомі методи
термічного знешкодження непридатних пестицидів не завжди є
оптимальними
методами
запобігання
забрудненню
навколишнього середовища.
Тому є необхідним дослідження хімічного складу піролізних
шламів з метою визначення можливих недоліків процесу, які
можуть нанести шкоду людині та навколишньому середовищу.
Через це питання контролю процесів утилізації та складу
отриманих вторинних відходів є актуальним і потребуючим
уваги.
На території України існує лише два підприємства що
займаються утилізацією пестицидів, одне з яких ТОВ «Елга»
знаходиться поблизу міста Шостка. Підприємство поширило
свої послуги на сусідні регіони. Тому «чужі» небезпечні вантажі
проходять поблизу Шостки. Цей факт дуже нервує місцеву
владу і особливо мешканців міста.
Метою роботи було визначення хлорорганічних сполук у
складі пестицидів, що поступають до підприємство «Елга» на
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термічне розкладення та у продуктах цього розкладення. Для
цього було проаналізовано існуючі методи визначення
хлорорганічних сполук та обрано найбільш прийнятний для
обраних зразків метод тонкошарової хроматографії. У цьому
методі хроматографування речовин відбувається в тонкому шарі
сорбенту, нанесеного на тверду плоску підложку. Використання
різних сорбентів, дозволило значно розширити й поліпшити цей
метод. Він є економічно вигідним в сполученні зі зручністю й
простотою, тому він і був обраний для даного дослідження.
У якості об’єктів дослідження були використані зразки
непридатних пестицидів, що підлягали утилізації та зразки
шлаків після утилізації шляхом двоконтурного піролізу.
Представлені для знищення пестициди належать до сполук
різної хімічної структури – хлорофос, гексахлор-циклогексан,
фенвалерат, дурсбан, пентахлорбіфеніл, 50% паста ДДТ.
Обробка результатів дослідження показала, що в зразках після
двоконтурного піролізу вмісту основних хлорорганічних сполук
не виявлено.
Як бачимо, обрана на підприємстві технологія, що поєднує в
собі два основних напрямки утилізації – лужний гідроліз та
подальший піроліз, є найбільш прийнятною для знешкодження
великої кількості пестицидів. І для вирішення проблеми у
великих масштабах можливе використання пересувних
піролізних установок для знищення пестицидів безпосередньо
на місцях їх накопичення; створення чого не потребує великих
капітальних затрат і може бути здійснене в короткий час за
рахунок обласних та місцевих бюджетів.
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ: ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СОСТОЯНИЕ
И ПЕРПЕКТИВЫ.
Федосина Т. Л., преподаватель
Пекур О.О., студент
Химико-технологический колледж имени Ивана Кожедуба
Шосткинский институт Сумского государственного
университета
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует
исчерпывающего
определения,
но
по
аналогии
с
существующими ныне микротехнологиями следует, что
нанотехнологии – это технологии, оперирующие величинами
порядка нанометра. Первым и самым главным признаком
наночастиц является их геометрический размер - протяженность
не более 100 нм хотя бы в одном измерении и прочность –
нанонить паутины способна надежно удерживать огромных по
сравнению с ее толщиной насекомых.
Именно размерными эффектами определяются многие
уникальные свойства наноматериалов. Для различных
характеристик (механических, электрических и др.) критический
размер может быть различным, как и характер изменений
(равномерный или неравномерный).
Нанотрубки
обладают
уникальными
механическими
свойствами. Модуль упругости вдоль продольной оси трубки
достигает 70·105 МПа.
Сегодня разработано много методов получения углеродных
наноструктур с разными размерами и свойствами, но суть всех
методов одна: нанотрубки и фуллерены образуются в результате
химических превращений углеродсодержащих материалов в
условиях повышенных температур. Рассмотрим несколько
наиболее популярных методов.
Электродуговое
распыление
графита.
Это
самый
расспространенный метод, разработанный.
Лазерное испарение графита. Этот наиболее практичный и
массовый способ получения углеродных нанотрубок основан на
термохимическом осаждении углеродсодержащего газа на
поверхности горячего металлического катализатора.
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Основные разработки в строительстве должны быть
направлены на создание новых, более прочных, легких и
дешевых строительных материалов, а также улучшение уже
имеющихся материалов: металлоконструкций и бетона за счет
их легирования нанопорошками.
Самый
яркий и
простой
пример использования
нанотехнологии в медицине и косметике - обыкновенный
мыльный раствор, обладающий моющим и дезинфицирующим
действием. Создание различного рода защитных средств - одно
из
направлений
военных
исследований
в
области
нанотехнологий..
Институт
прикладных
нанотехнологии
(Зеленоград)
продемонстрировал первые опытные отечественные образцы
"жидкой" брони. Другим изобретением, которое может быть в
перспективе использовано для военных целей, является
разработка так называемого плаща-невидимки.
Нанотехнологии и наноустройства являются закономерным
шагом на пути совершенствования технических систем. И,
возможно, не последним: за областью нановеличин лежат
области пико (10-12), фемто (10-15), атто (10-18).
Нанотехнологии - символ будущего, важнейшая отрасль, без
которой немыслимо дальнейшее развитие цивилизации.
Возможности использования нанотехнологий практически
неисчерпаемы.
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АНАЛІЗ СКЛАДУ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА
СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ З МЕТОЮ ЇХ КОМПЛЕКСНОЇ
ПЕРЕРОБКИ
Школьний І.І., Веренич О.О., студенти
Павленко О.В., викладач
Шосткинський інститут Сумського державного університету.
На теперішній час в Україні накопичена велика кількість
піритних огарків - продукту випалу піритних концентратів для
виробництва сульфатної кислоти й хімічних добрив. Зберігання
цих відходів провадиться без належного нагляду й контролю за
їх станом. Під впливом атмосферних опадів і кліматичних умов
у накопичених огарках відбуваються зміни хімічного й фазового
складів мінеральних складових і утворення розчинних у водних
середовищах сполук багатьох важких й високотоксичних
металів, які впливають на навколишнє середовище.
З одного боку, накопичені піритні огарки створюють реальну
загрозу забруднення водного й повітряного середовища, з
іншого боку вони є цінним джерелом одержання чорних,
кольорових, благородних і рідких металів, не використовуваним
дотепер через відсутність економічно придатних технологій і
апаратури.
Пропоновані раніше й зараз технології переробки піритних
огарків дають лише часткове рішення питання їхнього
використання з одержанням концентратів низької якості,
невисоким вилученням цінних компонентів і утворенням нових,
умовно відвальних продуктів - хвостів.
Зважаючи на це є необхідним глибоке вивчення складу
накопичених піритних огарків з метою розробки оптимального
способу їх переробки.
Економічне значення проблеми використання вторинних
матеріальних ресурсів полягає в тому, що вірне її рішення
дозволяє: збільшити види сировини, у такий спосіб зменшити
використання природних сировинних матеріалів; попередити
втрати великої кількості земельних угідь, у тому числі важливих
для сільськогосподарського виробництва; уникнути великих
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витрат на створення складів, сховищ, відвалів; підвищити
техніко-економічні показники галузей промисловості.
Одна з основних причин недостатньо комплексного
використання піритних недогарків полягає в слабкій вивченості
їх складу.
Тією же причиною пояснюються великі втрати цінних
елементів зі шламами й іншими продуктами хімічної й
металургійної переробки.
Метою роботи було вивчення хімічного складу техногенних
відходів, а саме піритних огарків, з точки зору можливості їх
використання у якості вихідної сировини для процесу
одержання металів - заліза, міді й цинку, а також благородних і
рідких металів.
Для досягнення поставленої мети необхідно було розв'язати
такі задачі:
- провести літературний пошук стосовно проблеми
накопичення піритних огарків
- визначити за літературними даними існуючі методи
переробки поліметалічних відходів з високим вмістом заліза
- провести серію аналітичних досліджень з визначення
кількісного складу компонентів відходів
- виходячи з отриманих результатів визначити можливість
комплексної переробки
піритних огарків
з
повним
використанням складових.
В ході проведених досліджень було визначено вміст у складі
піритних огарків таких компонентів, як ферум, манган, купрум,
нікол, силіцій, тощо. Доведено, що піритні огарки є джерелом
цінних металів і потребує комплексної переробки з вилученням
всіх компонентів.
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ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ВИСОКОМІЦНОГО
ЧАВУНУ НА ЙОГО МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Березняк О.В., студент групи ІМ-81к
Конотопський інститут Сумського державного університету
Значним досягненням в розвитку машинобудування є
розробка способу здобуття високоміцного чавуну з глобулярним
графітом. У цьому матеріалі добре поєднуються високі фізико –
механічні і технологічні властивості. В результаті численних
досліджень і великого виробничого досвіду встановлено, що
високоміцний чавун (ВЧ) у багатьох випадках може успішно
застосовуватися замість сірого і кувального чавуну, вуглецевої і
легованої сталі.
Заміна сірого чавуну високоміцним дозволяє значно
понизити вагу відливок за рахунок зменшення товщини їх
перетинів, при збереженні і навіть підвищенні експлуатаційної
надійності.
Найбільш доцільним в техніко-економічному співвідношенні
є вживання високоміцного чавуну замість сталі для
тонкостінних литих деталей складної конфігурації. Цей чавун в
порівнянні із сталлю має в 1,5-2,0 разу більшу рідкоплинність,
не схильний до утворення гарячих тріщин і забезпечує
отримання щільного металу в малих перетинах без вживання
«напуску». В той же час вартість литва з високоміцного чавуну
на 25-30% нижче за вартість сталевого литва.
Вживання високоміцного чавуну у багатьох випадках
дозволяє значно понизити вагу деталей і підвищити коефіцієнт
використання металу.
Хімічний склад істотно впливає на формування структури
металевої основи (ступінь легування, співвідношення перліту і
фериту, твердість і мікротвердість), яка у свою чергу визначає
рівень пластичних властивостей та міцності чавуну в литому
стані. Вплив хімічного складу на механічні властивості при
зміні вмісту основних елементів в межах 3,0-3,8 % С, 2,2-3,0 %
Si, 0,2-1,2 % Мn і 0,02-0,10 % Р виражається такими рівняннями
регресії:
σВ = 85,5 – 12,5 С – 1,5 Si + 7,5 Мn + 25 Р;
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δ= 13,6 + 4,25 С + 1,25 Si – 2,0 Мn – 12,5 Р;
НВ = 455 – 75 С – 12,5 Si + 50Мn + 125 Р.
Зміна вмісту вуглецю від 2,4 до 3,9% не чинить помітного
впливу на всі характеристики механічних властивостей ВЧ.
Воно може виражатися лише в тому, що з пониженням вмісту
вуглецю зростає кількість перліту, що зберігається після
відпалу.
З підвищенням вмісту кремнію від 2 до 3% механічних
властивостей ВЧ також практично не змінюються. Проте при
подальшому підвищенні вмісту кремнію настає помітне
пониження відносного подовження і підвищення межі міцності
при розтягуванні. Показники ударної в'язкості різко падають у
зв'язку з наявністю структурно вільних силіцидів магнію,
відбувається окрихчування фериту.
Вплив марганцю аналогічно впливу кремнію. Різке падіння
ударної в'язкості і значне зниження відносного подовження
настає при вмісті марганцю більше 0,6%. Вплив фосфору на
пониження пластичності і в'язкості ВЧ помітно виявляється при
вмісті його вище 0,08%.
Проведенні дослідження дозволили виявити особливості
впливу вуглецю, кремнію, марганцю, фосфору на структуру
металічної основи високоміцного чавуну з кулястим графітом в
умовах високих швидкостей кристалізації.
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ФОСФОГІПС ЯК ЦІННА ВТОРИННА СИРОВИНА
Вазієв Я.Г., Вазієва А.Г., студенти
Мараховська О.Ю., викладач
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Метою роботи було дослідження особливостей складу
фосфогіпсу та визначення шляхів переробки.
Найважливішою умовою економічно раціональної роботи
хімічних підприємств є повне і комплексне використання
природних ресурсів, сировини і матеріалів. Утилізація
великотоннажних промислових відходів - одна з найбільш
актуальних екологічних проблем.
До одного з найбільш важливих відходів і побічних
продуктів хімічної промисловості можна віднести фосфогіпс,
який містить сульфатнокислий кальцій з домішками фосфатних
солей кальцію - відхід виробництва фосфорних добрив і
фосфорної кислоти. Під час сульфатнокислотного розкладення
апатитового концентрату на 1 т Н3РО4 утворюється 4,3-5,8 т
фосфогіпсу.
Проблеми використання фосфогіпсу стають все більш
актуальними з багатьох причин:
• тривалий час проблемі утилізації фосфогіпсу не
приділялося належної уваги, що привело до утворення
величезних запасів лежалого фосфогіпсу;
• транспортування фосфогіпсу у відвали і його зберігання
пов'язане
з
великими
капітальними
вкладеннями
і
експлуатаційними витратами;
• для створення відвалів фосфогіпсу доводиться відчужувати
великі площі земель, ресурси яких до теперішнього часу
вичерпані;
• зберігання фосфогіпсу в старих відвалах, навіть при
правильній експлуатації відвала, завдає шкоди навколишньому
середовищу.
Використання фосфогіпсу як вторинної сировини замість
природного гіпсу дає можливість вирішити значну частину
екологічних проблем виробництва мінеральних добрив.
Особливий інтерес фосфогіпс має в районах, де відсутня
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природна гіпсова сировина, а також для заводів будматеріалів,
розташованих поблизу хімічних підприємств, що мають значні
об'єми цього відходу.
Найпоширенішим способом використання фосфогіпсу є
виготовлення будівельних сумішей.
Але, відомо, що до складу фосфогіпсу можє входити певна
кількість цінних компонентів, таких, наприклад, як
рідкоземельні елементи. І взагалі, отримання з фосфогіпсу
чистого сульфату кальцію та концентратів цінних компонентів є
більш вигідним використанням цього багатотоннажного
відходу.
З метою визначення можливості комплексної переробки
фосфогіпсу ТОВ «Сумихімпром» було проведено дослідження
його складу, а саме:
- Визначення масової частки води у фосфогіпсі.
- Визначення масової частки двоводного сульфату кальцію
- Визначення масової частки загальних фосфатів.
- Визначення масової частки водорозчинних фосфатів.
- Визначення масової частки водорозчинних сполук фтору у
перерахунку на фтор.
Підводячи підсумки можна сказати, що фосфогіпс - відход
виробництва фосфорних добрив і фосфорної кислоти варто
розглядати як цінну вторинну сировину. Тому є необхідним
дослідження шляхів ефективної та недорогої переробки
існуючих накопичень фосфогіпсу та його використання.
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АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛІЗА
У РОЗЧИНАХ ПЕРЕРОБКИ
ТИТАНВМІСНИХ ВІДХОДІВ
Остапчук В.В., студентка,
Павленко А.А., викладач
Шосткинський інститут Cумського державного університету.
Зважаючи на велику кількість накопичених на території
України відходів виробництва двооксиду титану, достатню
актуальність здобуває питання їх переробки з метою зменшення
впливу на навколишнє середовище.
Процес переробки кислих шламів виробництва двооксиду
титану передбачає вилучення у розчин додаткової кількості
сполук титану. Однак присутнє у шламі залізо є заважаючим
фактором у цьому процесі і потребує видалення. Тому є
необхідним дослідження кількості заліза у розчині з метою
запобігання його накопиченню.
Метою роботи було порівняння існуючих методів взначення
сполук заліза у титанвмісному розчині.
Для досягнення поставленої мети необхідно було розв'язати
такі задачі:
- провести літературний пошук стосовно аналітичних
методів визначення заліза;
- визначити за літературними даними оптимальні методи
для використання у присутності сполук титану;
- провести серію аналітичних досліджень з визначення
кількості заліза різними методами;
- виходячи з отриманих результатів визначити переваги та
недоліки обраного аналітичного методу;
В ході проведених досліджень було визначено значну
перевагу колориметричних методів визначення заліза, а саме,
методу з використанням 1,10 – фенатроліну.
Цей реагент швидко утворює з іонами Fe2+ в широкій області
значень рН (2–9) оранжево-червоний катіонний комплекс, який
використовують для визначення заліза у водному розчині.
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Приведена формула характеризує будову комплексу заліза
(II) з 1,10-фенантроліном.
Молярний коефіцієнт поглинання розчину комплексу заліза
(II) з фенантроліном дорівнює 1,11·104 (питоме поглинання
0,20) при 512 нм. Розчини комплексів не змінюються при
зберіганні, а залізо, зв'язане в комплекс з 1,10-фенантроліном,
стійке до окиснення.
За допомогою 1,10-фенантроліна можна визначати вміст
заліза(ІІ) або загальний вміст заліза після відновлення.
Було проведено ряд визначень заліза (ІІ) та загального заліза
у титанвмісних розчинах. Вміст заліза в досліджуваних
розчинах був дуже близьким до розрахованого теоретичного
значення концентрації заліза. Похибка вимірювань склала 3,2%,
що є добрим показником для даного аналізу.
Перевагами методу є висока якість аналізу за умови
використання високочутливого фотоколориметра, зручність у
підготовці технологічних розчинів до аналізу, достатньо швидке
утворення комплексу, що дозволяю\є віднести вищевказаний
метод до експрес методів.
Отже, колориметрія, а саме, метод з використанням 1,10 –
фенатроліну, будучи методом, що не потребує складного
обладнання, може широко використовуватися в різних галузях,
зокрема, для визначення заліза у технологічних розчинах
виробництва двооксиду титану.
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КОНСТРУЮВАННЯ І ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
РОБОЧОГО ОБ’ЄМУ ВУП-5М
Черненко Б.М., Грищук О.С., студенти,
Гричановська Т.М., ст. викладач,
Конотопський інститут Cумського державного університету
об’єму установки ВУП-5М. Так, для напилення плівок
тугоплавких металів необхідна висока температура, досягнути
якой можливо за допомогою електронної гармати. Отже,
виникла потреба у вдосконаленні відомої конструкції. За основу
було взято будову промислового зразка, але спосіб виготовлення
кардинально змінено. Це було викликано тим що промисловий
зразок не витримував багаторазового використання: з’являлись
тріщини в кераміці, перегорав електрод. Тому було
запропоновано виготовити основу електронно-променевої
гармати та її діючі елементи з нержавіючої сталі, керамічні

Рис.1. Електронна гармата
частини підсилити, змінити типи кріплень гармати та
анодотримача. Загальний вигляд гармати нової конструкції
представлено на рис. 1. Новий пристрій дозволив підвищити
швидкість і якість експерименту.
Сучасні вимоги до експерименту потребують постійного
вдосконалення пристроїв робочого об’єму установки ВУП-5М.
Так, для напилення плівок тугоплавких металів необхідна
висока температура, досягнути якої можливо за допомогою
електронної гармати.
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КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ОЦІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИ ВИВЧЕННІІ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Булашенко А.В., Забегалов І.В.
Шосткинський інститут Сумського державного університету.
Під оцінюванням студента ми будемо розуміти сукупність
дій (спостереження, аналіз робіт студентів, перевірку знань та
умінь, оцінювання), що дозволяють визначити рівень знань та
умінь студентів і ступінь розвитку їх когнітивних здатностей у
процесі навчання. Використовуючи єдині форми, методи та
засоби перевірки і оцінки знань та умінь студентів ми не
можемо бути впевнені в їх об'єктивності в силу їх однаковості.
У процесі навчання електротехніки до традиційних форм і
методів навчання додається велика частка практичної діяльності
студентів - демонстрація фізичних процесів та явищ, робота з
лабораторним устаткуванням, виконання вимірів, аналіз
результатів експерименту.
Способи сприйняття, переробки, зберігання та відтворення
інформації у кожної людини різні. Розрізняють стилі кодування
інформації, стилі переробки інформації (когнітивні стилі), стилі
постановки та рішення проблем (інтелектуальні стилі), стилі
пізнавального відношення до світу (епістимологічні стилі). У
процесі життя й інтелектуального розвитку у кожної людини
формується свій власний пізнавальний стиль за рахунок
інтеграції різних стилів.
Хоча персональний пізнавальний стиль і містить у собі
різноманітні стилі, але у кожної людини найбільш яскраво
виражені окремі стильові компоненти.
Власний пізнавальний стиль студента може не збігатися з
методами навчання, пізнавальним стилем викладача, а також зі
стилями інших студентів. У зв'язку з цим однакові форми та
методи контролю можуть не давати достовірної інформації про
знання та уміння студентів.
При організації процедури оцінювання у процесі навчання
електротехніки
необхідно
враховувати
персональний
пізнавальний стиль. Так, наприклад, студентам, у яких у процесі
сприйняття та переробки інформації переважає візуальний
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компонент, доцільніше проводити контрольні заходи у
письмовій формі, використовуючи малюнки, графіки, схеми.
При перевазі аудіальної компоненти перевірку знань та умінь
доцільно проводити в усній формі. Студенти з перевагою
кінестетичної
компоненти
найвищі
результати
продемонструють при виконанні лабораторних робіт, аналізі
демонстраційних досвідів, розробці моделей фізичних процесів
та явищ і т.д.
Можна виділити два шляхи одержання об'єктивної
інформації про рівень знань та умінь студентів:
1) виявити власний пізнавальний стиль кожного студента
та використовувати для проведення контрольного заходу
індивідуальні
завдання,
що
відповідають
стильовому
поводженню конкретного студента;
2)
формувати зміст і структуру контрольного заходу
таким чином, щоб у кожного студента була можливість
максимального прояву своїх здібностей.
Для навчання електротехніці, на наш погляд найбільш
прийнятний другий варіант. Поточні перевірки можуть
проводитися щоразу із використанням різних методів, даючи
можливість виявити у студентів різних пізнавальних стилів.
Підсумковий контрольний захід може містити в собі тестові
завдання відкритої та закритої форми, завдання на виявлення
відповідності, зв'язків і відносин між поняттями, об'єктами,
процесами і явищами, завдання з використанням наочних
об'єктів, дослідів, моделей і т.д.
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ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОГЕННИХ
ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Гричановська О.А., Костенко М.О., студенти,
Бурик І.П., викладач
Конотопський інститут Cумського державного університету
Аналіз сучасних літературних даних показав, що, завдяки
високій температурній стійкості гетерогенні плівкові матеріали
на основі тугоплавких металів (нітриди, карбіди, оксиди і т.п.)
можна використовувати для створення пасивних елементів
інтегральних мікросхем (ІМС) методом багатошарової
металізації з прогнозуванням впливу дифузійних процесів і
структури шарів на величину контактного опору та робочих
характеристик приладу. Одношарові гетерогенні плівки в
багатьох випадках можуть замінити багатошарові плівкові
матеріали, оскільки вони мають ряд особливостей: зменшення
електричного опору із зростанням напруженості магнітного
поля і максимальне його значення при нульовій намагніченості
(гетерогенні плівки на основі феромагнетиків); стабільність
термо- і тензо-резистивних робочих характеристик чутливих
елементів сенсорів в умовах підвищених температур
(гетерогенні плівкові матеріали на основі тугоплавких металів).
Плівки на основі Fe, Mo та Re отримували методом
термічного випарування відповідних металів (чистота 99,99 %)
та послідовного осадження шарів без орієнтуючого магнітного
поля у високому вакуумі (p = 10-4 Па). Для цього
використовувалося спеціальне експериментальне обладнання,
основим складовим елементом якого є вакуумна установка типу
ВУП-5М. Тензорезистивні властивості плівкових матеріалів
дослуджувалися за допомогою деформаційного пристрою,
сконструйованого на базі мікрометра. У залежності від умов
отримання (тиск, температура, швидкість конденсації), плівки
тугоплавких металів Мо можуть мати аморфну, ОЦК- або ГЦКструктури.
При дослідженні тензорезистивних властивостей будувалися
стандартні залежності R / R від поздовжньої деформації

l ,
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R  R   R

l
де
(R- початкове значення опору) для перших
п’яти деформаційних циклів «навантаження – зняття
навантаження». На рис.1 приведені типові деформаційні
залежності для
гетерогенної ГЦК-Re(N,O)x+ГЩП-Re і
двошарової Fе(30)/а-Mo(20) плівок.
Розрахунок коефіцієнта тензочутливості (КТ) здійснювався
по V деформаційному циклу за тангенсом кута нахилу
залежності.
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Рис.1. Деформаційні залежності для гетерогенної ГЦКRe(N,O)x+ГЩП-Re (а) і двошарової (б) ОЦК-Fе(30)/а-Mo(20)
плівок. Номер деформаційного циклу: – І, - II, - III, - IV,
-V
У гетерогенних плівках на основі Re, як і в плівках ГЦКFeO+а-Мо, величина КТ близька до 8 одиниць. У випадку дво- і
тришарових систем плівкової системи ОЦК-Fe/а-Mo і ОЦК-Fe/аMo/ОЦК-Fe при загальній товщині зразка від 40 до 60 нм
величина КТ дорівнює близько 10 одиниць (двошарові системи)
або 12,4 одиниць (тришарові системи).
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МІКРОГЕНЕРАТОР НА ОСНОВІ ЕФЕКТУ КАЗИМИРА
Гузь К.П., Мар’їнських Ю.М.
Шосткинський інститут Сумського державного університету.
В наш час класична модель вакууму вже не відповідає
потребам науки при вивченні взаємодії елементарних частинок.
Передова квантова фізика розглядає вакуум не як абсолютну
порожнечу, а як простір заповнений усіма можливими
віртуальними частками (море Дірака), що спонтанно
з’являються і зникають разом з супутніми полями. Такі
флуктації вакууму впливають на безліч квантових ефектів,
зокрема надають атомам енергію нульових коливань.
У зв'язку зі швидким розвитком нанотехнологій та
впровадженням їх в різні сфери виробництва виникає
необхідність у детальнішому вивченні сил і явищ, що виникають
у мікромеханізмах та раціональному їх використанні. Також
МЕМС (мікро-електронні механічні системи) потребують
компактного джерела енергії і нових конструктивних рішень для
боротьби з паразитними ефектами.
Метою роботи було дослідження можливості практичного
використання відкритих ефектів, що викликані флуктаціями
вакууму.
Для досягнення поставленої мети необхідно було розв'язати
такі задачі:
- зібрати і впорядкувати наукові відомості про квантові
ефекти на надмалих відстанях, зокрема про ефект Казимира
- використовуючи експериментально підтверджені дані
виявити основні прояви ефектів Казимира за різних умов і
спрогнозувати їх можливий вплив на мікромеханізми
- розглянути можливості корисного застосування даних
ефектів та нових принципів у МЕМС, їх числові характеристики
- виходячи з отриманих результатів розробити корисну
модель з використанням квантово-механічних ефектів на
прикладі мікродвигуна (генератора), вибрати матеріали,
технології монтажу, розрахувати параметри і габарити пристрою
Дослідження виконувалося шляхом пошуку і збору
теоретичної інформації та результатів експериментальних
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досліджень провідних науковців. Далі слідував синтез і
адаптація отриманих даних з наступними висновками.
У першому розділі роботи описується історія відкриття
казимирівських сил і розвитку теорії фізичного вакууму.
Другий розділ містить теоретичні відомості про фізичну
природу даного ефекту, його прояви за різних умов та
результати експериментів провідних лабораторій квантової
фізики.
Третій розділ складається з математичного опису ефекту
Казимира, розрахункових формул та опис екзотичних форм
прояву даного ефекту.
Четвертий розділ є авторським, містить доведення
математичного опису моделі мікродвигуна заснованого на
ефектах Казимира.
П’ятий розділ розглядає технологічну конструкцію даного
мікрогенератора, вибір матеріалів, основні проблеми та методи
їх вирішення, сфери використання винаходу. В кінці розділу
містяться креслення пристрою з розрахунками його
характеристик.
Висновки описують нюанси роботи генератора, його
перспективність та містять зауваження щодо його експлуатації.
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МАГНІТООПІР ПЛІВКОВОЇСИСТЕМИ
Ni(10)/Cr(5)/Ni(60).
Затулій О. А., Зюзьков Д.А., студенти
Гричановська Т.М., ст. викладач
Конотопський інститут Cумського державного університету
Безперервне зростання обчислювальних потужностей
цифрової техніки, супроводжується зростанням потреби
збереження великих об'ємів інформації і збільшення швидкості
процесів
зчитування/запису.
Відкриття
гігантського
магнітоопору (ГМО) відіграло велику роль у процесах запису
інформації на жорсткі диски комп’ютерів, а також у магнітних
чуттєвих елементах нового покоління. Виникла спінтроніка, що
вивчає практичне застосування спіна електрона. Унікальні
фізичні явища, наприклад в тришаровій плівці, обумовлені тим,
що магнітні моменти окремих шарів можуть бути паралельні
(феромагнітна [ФМ] конфігурація) або антипаралельні
(антиферомагнітна [АФМ] конфігурація) [1]. В феромагнітних
матеріалах, до яких належить Ni, в залежності від орієнтації їх
спіна виділяють два типа електронів: "спін-вгору" і "спін-вниз".
Виявилось, що якщо орієнтація спіна не співпадає з магнітним
моментом шару (АФМ-конфігурація), то електрон не может
попасти в цей шар, і електроопір стає більшим. Після переходу
конфігурації із антиферо-магнітної в феромагнітну, при
зростанні зовнішнього магнітного поля, електрон здатен
перескочити в суміжний шар і опір значно зменшується.
В даній роботі вимірювався магнітоопір плівкової системи
Ni(10нм)/Cr(5нм)/Ni(60нм). Випарування металів проводили
терморезистивним методом у робочій камері вакуумної
установки ВУП - 5М (вакуум ~ 10-3 Па). Вище вказані умови
конденсації плівок призводять до виникнення дрібнодисперсної
структури з середнім розміром кристалів Ni і Cr порядку 10 – 15
нм. Останнє обумовлює значні прояви внутрішніх розмірних
ефектів в електрофізичних, механічних та інших властивостях.
Внаслідок конденсаційно-стимульованої дифузії у невідпалених
зразках має місце взаємне проникнення атомів CrNi та NiCr
[2]. В експерименті індукція магнітного поля змінювалась від 0
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до 100 мТл. Залежність відносного магнітоопору від індукції
зовнішнього магнітного поля представлена на (рис. 1)

Рис. 1. Залежність
відносного магнітоопору від
індукції
зовнішнього
магнітного поля

Аналіз отриманої залежності показав, що її поведінка
збігається з фізичними процесами, що відбуваються в спінвентильній структурі. Отже, системи Ni/Cr/Ni можуть виявитися
перспективними в рамках пошуку вивчення ГМО.
1. Хоменко Е.В. Взаимосвязь состава, структуры и
магнитных свойств в впленках Co-Ni-Fe и в системе Co/IrMn:
Автореф. дис...к. ф.-м. наук: 01.04.11 / МГУ им. М.В.
Ломоносова. – Москва, 2009.–24 с.
2. Шпетний І.О. Формування структури і електрофізичних
властивостей плівок на основі V, Cr, Co і Ni при фазоутворенні
та взаємній дифузії: Автореф. дис...к. ф.-м. наук: 01.04.07/
СумДУ. – Суми, 2004.– 21 с.
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КРИСТАЛІЧНИХ
ТІЛ
Резник Д.С., Басов А.Г.
Шосткинський НВК: спеціалізована школа І-ІІ ступенів -ліцей
Шосткинської міської ради Сумської області
Кристали зустрічаються нам усюди. Ми ходимо по
кристалам, будуємо з кристалів, вирощуємо кристали в
лабораторіях, створюємо прилади й вироби з кристалів, їмо
кристали, лікуємося кристалами, проникаємо в таємниці будови
кристалів, вирощуємо кристали в космічних лабораторіях. А що
ж таке кристали?
Відкриті в 1895 році В. К. Рентгеном Х – промені ще більше
поглибили інтерес до кристалів. На сьогоднішній день
рентгенівські промені займають особливе місце в дослідженні
кристалічних
тіл.
Висока
проникаюча
можливість,
багатогранність механізмів взаємодії з речовиною та простота
експериментального обладнання призвели до широкого
використання рентгенівських променів в мінералогії. За минуле
більш ніж століття після відкриття рентгенівських променів,
здавалося б, всі можливості їх використання вичерпалися.
Однак, в останні десятиліття отримав розвиток цілий ряд
рентгенівських методів дослідження структур. Але за рядом
принципових і технічних особливостей рентгеноструктурний
аналіз найбільш ефективний для практичного дослідження
кристалічної структури.
Існують різноманітні експериментальні методи отримання та
реєстрації дифракційної картини, але основами рентгенівської
зйомки кристалів є: метод Лауе, метод порошку ( метод
дебаєграм ), метод обертання та його різновид – метод качання.
У методі Лауе на монокристалічний зразок падає пучок
монохроматичних («білих») променів. Дифрагують лише ті
промені, довжини хвиль яких задовольняють умову Вульфа –
Брегга. Дифракційні плями на лауеграмі розташовуються по
еліпсам, гіперболам та прямим, що обов’язково проходять через
пляму від первинного пучка. Важлива особливість лауеграми
міститься у тому, що за характером плям на лауеграмі можна
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визначити внутрішню напругу та дефекти кристалічної
структури.
У методі порошку використовується монохроматичне
випромінювання. Змінним параметром являється кут падіння θ
так як у полікристалічному порошковому зразку завжди
присутні кристалики будь-якої орієнтації по відношенню до
напрямку первинного пучка. Промені від усіх кристалів,
створюють навколо первинного променя конус з кутом 4θ.
Перетин кожного конуса дифрагованих рентгенівських променів
з плоскою фотоплівкою, згорнутою у вигляді циліндра, вісь
якого проходить через зразок, призводить до появи на ній слідів,
що мають вигляд дужок, розміщених симетрично відносно
первинного пучка. Знаючи відстань між симетричними
«дугами», можна вирахувати відповідні їм міжплощинні
відстані d в кристалі.
У методі обертання змінним параметром також являється кут
θ. Упродовж всього часу експозиції кристал рівномірно
обертається. Дифракційні промені йдуть по створеним конусам,
котрі при перетині з циліндричною плівкою дають лінії, що
складаються з плям - шарові лінії. За відстанями між шаровими
лініями можна розрахувати період решітки у напрямку осі
обертання кристалу.
А результатом вивчення використаної при написанні роботи
інформації стали запропоновані нами дві лабораторні роботи
«Вивчення дифракції рентгенівських променів на кристалах» та
«Визначення розмірів елементарної комірки кристала», які
базуються на описаних в роботі процесах.
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ВПЛИВ ВИСОКИХ ДЕФОРМАЦІЙ
НА ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ
ПЛІВОК Ni, Cu та Сr
Герценок В.А., Хижняк А.А., Бойко О.С., студенти,
Бурик І.П., викладач,
Конотопський інститут Cумського державного університету
У полі зору дослідників знаходиться питання про можливу
величину коефіцієнта повздовжньої тензочутливості γl та
коефіцієнта Пуасона
μ в області пластичної деформації.
Якісний аналіз [1] вказує на те, що в цьому випадку величина γl
визначається тільки геометричними факторами, оскільки при
пластичній деформації відбувається лише перегрупування
кристалів, а деформація в об’ємі зерна відсутня (з цієї причини

коефіцієнт тензочутливості виражений через питомий опір γl
дорівнює нулю, хоча зерномежове розсіювання електронів
повинно давати значний внесок у величину ρ). Якщо виходити із

міркувань [1], то γl = 0, а μ=0,5 і тоді, γ ≈ 2 для усіх металів.
l

Отримані нами експериментальні результати не підтверджують
якісних міркувань [1]. Відмітимо, також, що при розрахунках
γl необхідно враховувати зміну довжини і діаметра зразків.
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Рис.1. Деформаційна залежність коефіцієнтів тензочутливлсті
З рис.1 бачимо, що величина коефіцієнта повздовжнього
тензочутливості при деформації менше 1,7% (для плівок Cr) та
2% (для плівок Ni та Cu) не змінюється. На межі переходу
квазіпружна-пластична деформація чутливість плівки починає
зростати. Таку поведінку пояснити активацією механізмів
пластичної деформації. Зокрема дислокаційний механізм та
зерномежове мікроковзання, останнє з яких характерне для
35

нанокристалічного стану, мають призвести до збільшення
концентрації дефектів кристалічної структури та зміни умов
зерномежового розсіювання електронів провідності,що,в свою
чергу, обумовить зростання величини питомого опору матеріалу
за рахунок внутрішнього розмірного ефекту. Зміна кристалічної
структури в процесі пластичної деформації досліджувалася в
ряді робіт і було встановлено збільшення об’ємної долі
межзеренної фази та зменшення середнього розміру кристалітів,
що призведе до обмеження довжини вільного пробігу
електронів.
1. Клокова Н.П. Тензорезисторы. – М.: Машиностроение, 1990.
– 222 с.
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ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АСТРОНОМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
І ПРИЛАДІВ
Латинін Д. О.
Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4
Організація Об’єднаних Націй оголосила 2009 рік
Міжнародним роком астрономії. До його відзначення
приєдналися 140 країн. В даній роботі розглядаються загальні
питання щодо зірок, їх способи вивчення, розшифровано
спектрограму сонячної плями на мікрофотометрі МФ-4 і
одержано графіки розщеплення спектральних ліній у
магнітному полі.
Вивчення, спостереження за Сонцем, аналіз того, що на
ньому відбувається, є одним з основних завдань астрономії.
Наші знання про Сонце дають можливість скласти уявлення про
фізичні процеси та явища, які відбуваються на інших зірках.
Актуальність даної роботи обумовлена, з одного боку,
значним зацікавленням сучасної науки до даної теми, з іншого
боку, її недостатньою розробленістю.
Об'єкт даного дослідження - вивчення активних процесів в
сонячній атмосфері.
Предмет дослідження - фізичні основи астрономічних
спостережень і приладів.
Теоретичне значення вивчення даної проблеми полягає в
тому, що обрана для розгляду проблематика перебуває на межі
відразу декількох наукових дисциплін, а практичне - в
подальшому застосуванні отриманих знань.
Мета дослідження - вивчення теми з погляду як класичних
історичних досліджень, так і новітніх досліджень подібної
проблематики.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких
завдань:
1. Дослідити теоретичні аспекти й виявити природу проблеми.
2. Визначити актуальність проблеми у сучасних умовах.
3. Викласти можливості вирішення проблеми.
4. Позначити тенденції розвитку тематики.
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У вступі обґрунтована актуальність вибору теми, поставлені
мета й завдання дослідження, охарактеризовані методи
дослідження й джерела інформації.
Розділ перший розкриває загальні питання, історичні аспекти
проблеми. У ньому визначаються основні поняття,
обумовлюється актуальність питань за даною тематикою.
У другому розділі більш докладно розглянуто зміст і шляхи
вивчення проблеми.
Розділ третій має практичний характер. На основі
конкретних розрахунків одержано напруженість магнітного
поля однієї із сонячних плям та розраховано похибку
вимірювання. Це важливо, бо подібним чином можна отримати
загальну картину напруженості магнітного поля на всій поверхні
видимого диска сонця, що необхідно для забезпечення
життєдіяльності людей, адже магнітне поле Сонця впливає на
Землю, її атмосферу, здоров'я людей, техніку.
За результатами дослідження було розкрито ряд проблем, що
стосуються розглянутої теми, і зроблені висновки про
необхідність подальшого вивчення або поліпшення стану
питання.
Практична цінність роботи полягає у тому, що результати
даного дослідження можуть бути використані для розробки
методики аналізу "Фізичні основи астрономічних спостережень
і приладів", при проведенні наукових конференцій з питань
даної тематики, на уроках фізики та астрономії, при складанні
науково-дослідницьких робіт, рефератів та доповідей, для
особистого розширення знань та світогляду.
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Широке використання тонких металевих плівок, як
технічного
матеріалу
для
створення
тензорезисторів,
тензодатчиків, елементів багатофункціональних сенсорів та ін.,
дало поштовх до вивчення їх внутрішньої будови та
електрофізичних властивостей. В роботі досліджувались
фазовий склад, структура і елементний склад плівкових систем
на основі V і Ni.
Плівкові зразки отримували терморезистивним напиленням в
робочому об’ємі ВУП-5М. Дослідження двошарових плівок
Ni/V/П (рис.1) показало, що невідпалені зразки мають фазовий
склад ОЦК-V+ГЦК-Ni. Параметри решіток V та Ni становлять
аV=0,3030,304 нм, і аNi=0,3510,353 нм відповідно. Вказані
величини досить близькі до параметрів решіток одношарових
плівок і масивних зразків V та Ni (а0V=0,3028, а0Ni=0,3524 нм)
[1]. Встановлено, що плівки у невідпаленому стані є
дрібнодисперсними з розміром зерен 10–20 нм. Відпалювання
при температурі Тв<700 К не призводить до зміни фазового
складу зразків. У плівках, відпалених при температурах
700Тв<800 К, утворюється ГЦК твердий розчин (т.р.) (Ni-V) з
аNi=0,354 нм та аV=0,301 нм. Cередній розмір зерна зростає до
30 нм. Подальше відпалювання плівок у температурному
інтервалі 800-900К спричиняє збільшення параметра решітки
(т.р.) (Ni-V) до а=0,356 нм, фазовий склад якої відповідає
(т.р.) (Ni-V)+VOx+V2O3 Середній розмір зерна для (т.р.) (Ni-V)
становить 40-50 нм. У зразках, відпалених при Тв=1000 К
фазовий склад відповідає (т.р.) (Ni-V)+V2O3 [2].
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а
б
Рис.1. Електронограма та кристалічна структура плівки
Ni(25)/V(10)/П. Температури відпалювання, К: 300 (а); 800 (б)
Зроблені висновки співпадають з результатами раніше
опублікованими автором [2]. Аналіз літературних даних
показує, що варіацією умов отримання та способів післяконденсаційної обробки можна отримати плівки з широким
спектром фазового складу.
1. Физико-химические свойства элементов: Справочник/ Под
ред. Г.В. Самсонова. – Киев: Наук. думка, 1965. – 807 с.
2. Шпетний І.О. Формування структури і електрофізичних
властивостей плівок на основі V, Cr, Co і Ni при
фазоутворенні та взаємній дифузії: Автореф. дис...к. ф.-м.
наук: 01.04.07/ СумДУ. – Суми, 2004.– 21 с.
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Деякі досліди важко проводити, так як вони потребують
складного обладнання. Тому у своїй роботі я зробив спробу
створити навчальний комплекс по вивченню явищ фотоефекту,
в якому зокрема змоделював дослід А.Г. Столєтова, який
встановлює закономірності фотоефекту. Комплекс представляє
собою презентацію з короткими відомостями про фотоефект,
інформацією про практичне застосування фотоефекту та модуль
с моделлю досліду. Метою роботи було зробити наглядну
модель досліду, яка надасть уявлення про фотоефект та загальну
інформацію про нього. Для створення комплексу використана
безкоштовна Open Source програма по створенню презентацій
OpenOffice.org Impress, для створення flash моделі використанні
flash-конструктори. Для створення графічної складової
використаний Gimp. Модель надає можливість вибрати метал
освітленого електроду, частоту опромінення, змінювати
інтенсивність опромінювання, створювати та змінювати
величину і полярність напруги. Під час створення автори
зіткнулись з такими труднощами: зокрема складності у
програмуванні Flash-конструкторів, низька універсальність
Flash, як кросплатформенної основи для моделі та тимчасова
несумісність OOO Impress та Flash моделі. Для вирішення
проблем були зробенні наступні кроки: комплекс для запуску
моделі використовує браузер, який відкривається в новому вікні,
тим самим вирішуючи 2 головні проблеми при створенні
комплексу. В результаті отримана робоча модель експеримента
Столєтова з вивчення фотоефекту.
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