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Андрій Абрамович
Науковий керівник – проф. Савчук А.Й.
Вирощування та оптичні характеристики тонких
плівок ZnCoO
Упродовж багатьох років зберігається висока зацікавленість
до магніторозчинених напівпровідників (МРН) на основі сполук
АIIВVI, АIVВVI, АIIIВV, в яких іони перехідних металів Ме (Mn, Fe,
Co, Ni та ін.) заміщують А-елементи у вузлах кристалічної
гратки. До базових сполук, які складають основу таких
матеріалів, долучився також оксид цинку ZnO, який поєднує
широку заборонену зону Eg = 3,4 еВ зі значною енергією зв’язку
екситонів Еb = 60 меВ. Леговані матеріали ZnO : Me або тверді
розчини Zn1-xMexO відносяться до типу оксидних МРН [1; 2].
Магнітний стан цих напівпровідників залежить від концентрації
іонів Ме в кристалі, концентрації носіїв, температури та
структурної досконалості кристалів.
Зацікавленість у
матеріалах оксидних МРН особливо зросла після теоретичного
передбачення феромагнітного впорядкування в
ZnO : Me при
температурах вище кімнатної. З погляду практичного
застосування напівпровідники з феромагнітним впорядкуванням
розглядаються
як
базові
матеріали
в
пристроях
напівпровідникової спінтроніки.
Зазначені проблемні питання та широкі можливості
практичного застосування оксидних МРН на основі ZnO є
визначальними
щодо
актуальності
та
доцільності
фундаментальних досліджень таких систем.
Для оптичних досліджень використано тонкі плівки
Zn1-xCoxO, вирощені на кварцовій і скляній підкладинках
методом іонно-плазмового осадження. Компонентний склад
використаних керамічних мішеней відповідав значенням х=0,02;
0,04 та 0,06. На рис. 1 наведені спектри пропускання тонких
плівок Zn1-xCoxO вказаних складів. Характерною особливістю
наведених спектрів є прояв краю власного поглинання тільки
для зразків з невеликими значеннями х ≤ 0,04.
При збільшенні вмісту Co в оксидах Zn1-xCoxO домінуючим
стає механізм додаткового поглинання, яке охоплює інтервал
довжин хвиль від 500 до 750 нм. Для одного із зразків складу
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Zn0,94Co0,06O можна спостерігати тонку структуру додаткового
поглинання зі смугами поглинання при 568, 616 та 660 нм. Ці
три піки поглинання пояснюються в рамках d-d -переходів у
тетраедрально координованих іонах Со2+.
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Рис.1. Спектри пропускання тонких плівок Zn1-xСоxO з різним
вмістом Со, вирощених на скляній підкладинці іонно-плазмовим
методом.

Зокрема, ці піки поглинання зумовлені такими переходами:
4
А3(F) → 2E(G), 4A3(F) →4T1(p) та 4A2(F) → 2A1 (G).
Список літератури
1. Ozgur U. A comprehensive review of ZnO materials and devices / U.
Ozgur, Ya.I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M.A. Reshchikov, S. Dogan, V.
Avrutin, S.-J. Cho, H. Morkoc // J. Appl. Phys.- 2005.- V. 98, No.4.- P.
1-103.
2. Pearton S.J. Diluted magnetic semiconducting oxides / S. J. Pearton, W.
H. Heo, M. Ivill, D. P. Norton, T. Steiner // Semicond. Sci. Technol.2004.- V. 19.- P. R59-R74.
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Борис Андреєв
Науковий керівник – проф. І.І. Мохунь
Розробка перетворювача гладкий – неоднорідно
поляризований пучок
Нова область сучасної оптики – сингулярна оптика [1], що
швидко розвивається стає потужним інструментом в прикладних
задачах.
Так,
наприклад,
сингулярні
оптичні
пучки,
використовують в оптичних пінцетах, задачах кодування
інформації, у формуванні нових підходів до розповсюдження
оптичного сигналу через турбулентну атмосферу, тощо.
Специфічним типом сингулярних пучків неоднорідних за
поляризацією є радіально (РПП) і азимутально (АПП) поляризовані
пучки [1-3]. З багатьох властивостей, які притаманні таким
польовим структурам можна виділити дві, наш погляд, основні:
1. При фокусуванні таких пучків розміри фокальної плями
менше ніж ті, що передбачаються дифракційним обмеженням.
2. Такі пучки є більш стійкими при розповсюдженні вздовж
оптичних трас із завадами, наприклад, із турбулентностями.
Отже розробка нових принципів створення РПП і АПП є
актуальною задачею.
В цій роботі пропонується метод інтерференційного утворення
таких неоднорідно поляризованих пучків.
Основна ідея цього методу базується на тому факті, що такі
польові структури можуть бути утворені в результаті суперпозиції
ортогонально поляризованих мод типу ТЕ01 або ТЕ10 [1]. Іншою
мовою такі пучки можна представити як суперпозицію двох
ортогонально поляризованих крайових дислокацій.
На рисунку 1 представлена схема, на виході якої поле радіально
або азимутально поляризовано. Пучок від лазера 1 проходить через
комбінацію поляризаторів 2,3 та чверть хвильову пластину, після
яких він стає циркулярно поляризованим. Далі він поступає до
інтерферометра Маха-Цандера, в кожному плечі якого розташовані
взаємно схрещені поляризатори 6 і 13, розширювачі пучків 8,9,10 і
15,16,17, та синтезовані голограми 7,14. Структура синтезованих
голограм надана на рисунку 2. Після такої голограми гладкий
пучок перетворюється на крайову дислокацію. Дзеркало 11
встановлено на п’єзокераміку, що надає можливості змінювати зсув
фаз між хвилями, що розповсюджуються в різних каналах
інтерферометра, оскільки РПП та АПП утворюються у випадку,
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коли ортогональні компоненти знаходяться у фазі або протифазі.
Пучки зводяться за допомогою кубика 18 та направляються на
CCD-камеру 21. При цьому є можливість контролю локальних
поляризаційних параметрів за допомогою Стокс-поляриметра
19,20.

Рис. 1 Схема для формування
РПП і АПП пучків

Рис. 2. Структура
синтезованої голограми

Розроблена схема була протестована. При цьому було показано,
що якісна трансформація гладкий пучок – крайова дислокація
можлива лише у випадку, якщо в процесі розширення пучка
додатково здійснюється фільтрація поля за допомогою точкових
діафрагм 9,16.
Таким чином в результаті проведених досліджень:
1. Сформульовані принципи інтерференційного утворення
радіально та азимутально поляризованих пучків.
2. Розроблені та виготовлені синтезовані голограми для
перетворення гладкий пучок – крайова дислокація.
3. Запропоновано експериментальну схему для перетворення
гладкий – неоднорідно поляризований пучок та проведене її
тестування.
Список літератури:
1. И.И. Мохунь. Введение в линейную сингулярную оптику. /
Черновцы: Черновицкий нац. ун-т, 2012 – 216 с.
2.http://www.arcoptix.com/radial_polarization_converter.htm?gclid=
CM2hxvrX6bkCFbB4cAodl10A0w
3. K. Yonezawa, Y. Kozawa, and S. Sato, “Generation of a radially
polarized laser beam by use of the birefringence of a c-cut Nd:YVO4
crystal,” Opt. Lett. 31(14), 2151–2153 (2006).
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Юрій Андрюк
Науковий керівник – проф. Гудима Ю.В.
Система автоматизованого виробництва ArtCAM
На сучасному етапі розвитку виробництва актуальним є
перехід до автоматизованих систем, якість роботи яких
залежить від програмного забезпечення та умов виконання
технологічного
обладнання.
Існує
безліч
програмних
середовищ, серед яких одним із найбільш розповсюджених та
надійних у роботі є Delcam ArtCAM Pro, що представляє собою
програмний пакет для просторового моделювання та
механообробки, який дозволяє автоматично генерувати
просторові моделі з плоского рисунка і отримувати по них
вироби на верстатах з числовим програмним керуванням (ЧПК).
Структурно до складу ЧПК входять:
• пульт оператора (або консоль вводу-виводу) - пристрій, що
дозволяє вводити керуючу програму, задавати режими роботи;
виконати операцію вручну;
• дисплей (або операторська панель) - для візуального
контролю
режимів
роботи
і
редагованої
керуючої
програми/даних; може бути реалізований у вигляді окремого
пристрою для дистанційного керування обладнанням;
• контролер - комп'ютеризоване пристрій, вирішальне
завдання формування траєкторії руху ріжучого інструменту,
технологічних команд управління пристроями автоматики
верстата, загальним управлінням , редагування керуючих
програм, діагностики та допоміжних розрахунків (траєкторії
руху ріжучого інструменту, режимів різання);
• ПЗУ - пам'ять, призначена для довготривалого зберігання
(роки і десятки років) системних програм і констант; інформація
з ПЗУ може тільки зчитуватися;
• ОЗУ - пам'ять, призначена для тимчасового зберігання
керуючих програми і системних програм , що використовуються
в даний момент
ArtCam
Pro
являється
унікальним
програмним
забезпеченням, яке дозволяє виробляти продукцію високої
якості у вільній формі 3D продукту з концептуальних ескізів або
фотографій. Унікальність даної програми полягає у можливості
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її роботи з різноманітними форматами імпортованих файлів.
Імпортувати можливо як растровий формат зображення, так і
векторний.
Візуалізація робочої області ArtCam Pro була розроблена так,
щоб користувач міг максимально ефективно працювати. Про це
свідчить те, що ArtCam Pro надає базу даних, що містить
широкий вибір інструментів, які можна використовувати при
створенні траєкторії обробки. Є можливість редагування
параметрів інструментів обробки і додавання нових
інструментів до бібліотеки. Основною перевагою є можливість
створення кількох траєкторій, кожна з яких стосується обраної
області моделі. Розрахунок стратегії траєкторії в пакеті дозволяє
проводити автоматичну обробку колекції різних траєкторій
одночасно. Для візуалізації якості поверхні та її обробки,
ArtCam Pro надає можливість моделювання розрахованих
траєкторій. Якщо така траєкторія буде використовуватись
повторно, її можна зберегти в якості шаблону.
Майстер компоновки векторів дозволяє скоротити витрати
матеріалів при розкрої. Реалістична імітація обробки допомагає
візуально оцінити якість обробки та виправити можливі
помилки до обробки на верстаті.
На рис. 1 наведено зразок векторного ескізу, що міститься у
бібліотеці програмного середовища, готового для створення
вивіски.

Рис. 1. Векторний ескіз для створення вивіски

ArtCam Pro є зручним та ефективним програмним
середовищем автоматизованих систем для керування
промисловими верстатами. Пакет підтримується більшістю
поширених настільних гравірувально-фрезерних верстатів.
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Михайло Баранецький
Наукові керівники – доц. Олійнич-Лисюк А.В.
асп. Тащук О.Ю.
Вивчення крихкопластичного перетворення методом
температурних залежностей АЗВТ
Відомо, що крихкопластичне перетворення (КПП), яке
спостерігається при зниженні температури нижче певної
критичної в більшості ОЦК- ГЩУ-металів та сплавів, приводить
до значного погіршення експлуатаційних характеристик
конструкційних матеріалів, які працюють при
цих
температурах. Незважаючи на досить тривале дослідження
цього явища, його природа та механізми
на сьогодні
залишаються не виясненими.
Для дослідження крихкопластичного переходу ми вибрали
метод внутрішнього тертя (ВТ), оскільки він показав високу
ефективність, є неруйнівним і дозволяє не тільки досить точно
визначити температуру КПП, але й дослідити його природу і
дати відповідь на запитання, чи є це явище інструментальним,
тобто таким, що залежить від умов деформації у кожному
конкретному випадку, чи притаманне матеріалу як такому. [1,
32, №18, с. 45]. Як правило, при вивченні крихкопластичного
перетворення методом ВТ використовували температурні
залежності внутрішнього тертя (ТЗВТ), за допомогою яких
фіксували температуру переходу у крихкий стан [1, 32, №18,
с. 47]. Але визначення лише температури перетворення не
дозволяє виявити його природу. Для цього необхідно збурити
дефектну
підсистему,
яка
реалізує
крихкопластичне
перетворення у кожному конкретному випадку, і за відгуком
цієї підсистеми на зовнішню збурюючи силу судити про
механізми, які спричиняють появу крихкості (пластичності).
Тому в даному дослідженні ми запропонували для вивчення
природи КПП в кристалах використовувати комбінацію кількох
неруйнівних методик: ТЗВТ і температурної залежності
ефективного модуля зсуву, пропорційного, як відомо, до f 2 ,
(ТЗ f 2 ) та амплітудних залежностей ВТ (АЗВТ) і f 2 (АЗ f 2 ),
які вимірювали, як при зниженні, так і при підвищенні
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температури. Об’єктом дослідження був екструдований берилій
високої чистоти (99,99 % Ве) оскільки відомо, що чистота
матеріалу (так само як і розмір зерна, і текстура) суттєво
впливають на температуру КПП.
На рис.1 наведені результати досліджень екструдованого Ве
при кімнатній температурі, яка знаходиться практично на
середині інтервалу переходу у крихкий стан (відомо, що пряме
крихкопластичне перетворення протікає при охолодженні
берилію нижче -30±3 С, а інверсне – при нагріванні вище
80±3 С) у цьому матеріалі.
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Рис.1. Амплітудні залежності ВТ (1) і
кімнатній температурі
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4,00

f 2 (2) екструдованого Ве при

Як бачимо, на амплітудних залежностях ВТ і f 2 в області
КПП спостерігається два аномальних максимуми поглинання
пружної енергії, що супроводжуються нелінійною поведінкою
ефективного модуля пружності.
Список літератури
1. Внутрішнє тертя і крихко-в'язкий перехід в конструкційних
матеріалах / Б.К. Кардашев, А.С. Нефагин, Г.Н. Ермолаев, М.В.
Леонтьева-Смирнова, М.М. Потапенко, В.М. Чернов // ЖТФ.- 2006.- Т.
32, вип. 18.- С. 44-49.
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Віра Бесага
Науковий керівник – проф. Максимяк П.П.
Лазерна генерація акустичних хвиль у водній суспензії
з світло-поглинаючими частинками
Під час фокусування неперервного лазерного випромінювання помірної потужності в об’ємі води з поглинаючими частинками, виникають періодичні в часі ударні хвилі та просвітлення
середовища. Це може бути використано в мікро- та нанотехнологіях,
а також в діагностуванні та селективному лікуванні. В даній роботі
було експериментально досліджено умови генерації ударних хвиль в
поглинаючому дисперсному середовищі за допомогою розробленої
оптичної схеми.
В момент просвітлення пучок лазерного випромінювання
проходить крізь середовище без поглинання. Далі, внаслідок
броунівського руху, частинки знову заповнюють просвітлений
об’єм і випромінювання знову поглинається. Через певний
невеликий проміжок часу ситуація повторюється.
Збільшення діаметра опромінюючого пучка при постійній
інтенсивності лазерного випромінювання, призводить до
зростання часу для його поглинання середовищем, а, отже до
зростання кількості поглинутої енергії, а це призводить до росту
амплітуди акустичного сигналу, зумовленого ударною хвилею.
Розглянуті модельні уявлення було підтверджено експерименттально.
В результаті проведених досліджень було отримано часові
залежності нормованих оптичного та акустичного сигналів при
проходженні крізь середовище з поглинаючими частинками
неперервного лазерного випромінювання (рис. 1).
Було встановлено, що збільшення діаметра опромінюючого
пучка при незмінній потужності лазера призводить до
зменшення частоти модуляції сигналів, підвищення їх
стабільності та зростання їх амплітуд. Зменшення частоти
модуляції сигналів викликане зростанням часу, необхідного для
нагрівання середовища до критичної температури кавітації.
Підвищення стабільності та зростання амплітуд оптичного та
акустичного сигналів зумовлено зростанням об’єму середовища,
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Рис.1. Часові залежності оптичного та акустичного сигналів
для різних діаметрів опромінюючого пучка: a) 15 мкм; б) 25
мкм; в) 35 мкм; г) 40 мкм.
а, отже, і кількості частинок пігменту, які приймають участь в
кавітації.
Результати даних досліджень буде покладено в основу
методу діагностики поглинаючих дисперсних середовищ.
Список літератури:
1. Егерев С. В. Оптоакустические источники в океанологическом
эксперименте / С. В. Егерев, Л. М. Лямшев, К. А. Наугольных //
Акустический журнал. – 1990. – Т. 36, В. 5. – 807–813 с.
2. Лямшев Л. М.
Оптико-акустические
источники
звука.
/
Л. М. Лямшев // Успехи физических наук. – 1981. – Т. 135, №4. –
637–669 с.
3. Коул Р. Подводные взрывы. – М.: Иностр. лит., 1955, – 531 с.
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Дмитро Біблюк
Науковий керівник – проф. Савчук А.Й.
Спектри фотолюмінесценції нанокристалів
телуриду кадмію
За останні десятиліття все більшу увагу дослідників
привертають люмінесцентні властивості квантово-розмірних
структур. Це зумовлено тим, що люмінесценція є одним із
найбільш чутливих способів визначення енергетичних зонних
параметрів, екситоних станів, домішкових центрів та інших
важливих характеристик.
Нанокристали, що виготовлені на основі напівпровідникових
матеріалів, характеризуються цілим
рядом унікальних
властивостей,
зокрема
високим
квантовим
виходом
випромінювання та високою механічною міцністю. З цієї
причини їх стали все ширше застосовувати в різних галузях
опто- і наноелектроніки, в сонячних батареях, в приладах
нічного бачення з високою чутливістю, у польових транзисторах
та інших пристроях.
Як відомо, спектри люмінесценції телуриду кадмію залежать
від співвідношення вмісту кадмію і телуру [1; 2]. Окрім того, у
властивостях нанокристалів важливу роль відіграють розміри
наночастинок і їх форма. Зі зменшенням розмірів нанокристалів
максимум основної смуги в спектрі фотолюмінесценції
зміщується в бік коротших довжин хвиль. Окрім того, при
зменшенні середніх розмірів наночастинок інтенсивність
люмінесценції зростає. Це пов’язане з тим, що зі зменшенням
розмірів збільшується кількість поверхневих станів у
нанокристалі, а кількість об’ємних рівнів зменшується.
У роботі виконано експериментальні дослідження водних
колоїдних розчинів нанокристалів CdTe, поверхня яких
пасивувалась тіогліколевою кислотою. Продемонстровано
можливість пасивації телурових граней нанокристала CdTe
молекулами
води.
Побудовано
енергетичну
діаграму
нанокристалів з урахуванням поверхневих станів, що виникають
внаслідок пасивації поверхні.
На рис.1 наведено спектр фотолюмінесценції одного з
досліджуваних зразків при збудженні випромінюванням гелій-

13

кадмієвого лазера з довжиною хвилі в 325 нм та потужністю 10
мВт. Особливістю отриманих даних є чітко виражений пік при
енергії фотонів 2,27 еВ.
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Рис.1. Спектр фотолюмінесценції зразка нанокристалів CdTe при
збудженні випромінюванням з =325 нм
Список літератури:
1. Брикса В.П. Синтез та оптичні властивості колоїдних розчинів
нанокристалів CdTe / В.П. Брикса, С.М. Калитчук, В.В. Стрельчук,
С.Г. Крилюк, Д.В. Корбутяк, М.Я. Валах, П.I. Фейчук, Л.П. Щербак
// Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2006. – Т. 4, № 2. –
C. 361-378.
2. Корбутяк Д.В. Температурна залежність фотолюмінесценції
квантових точок CdTe в полімерній матриці /Д.В. Корбутяк, С.М.
Калитчук, Ю.Б. Халавка, Л.П. Щербак// Укр. фіз. журн. – 2010. – Т.
55, № 6.- C. 1-5.
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Валентина Богач
Науковий керівник – доц. Іваночко М.М.
Електронна структура
самоорганізованих квантових точок
У роботі досліджується електронна структура
самоорганізованих квантових точок (СОТ) як функція від
розмірів квантової точки. СОТ вибрана у вигляді лінзи, яка
вирощена із напівпровідникового матеріалу InGaAs на підложці
із напівпровідникового GaAs і ця структура поміщена у вакуум.
У наближенні ефективних мас проведене дослідження
залежності електронного енергетичного спектра структури від
розмірів та форми самоорганізованої квантової точки та
глибини обмежуючого потенціалу.
У таких СОТ електрони і дірки є обмеженими і можуть бути
корисним знаряддям для знаходження відносних структурних
параметрів у фотолюмінісцентному та абсорбційному спектрах
[1;2].
Дно зони провідності матеріалу GaAs знаходиться над дном
зони провідності квантової точки з матеріалу InGaAs, носії,
обмежені шаром підложки GaAs та навколишнього середовища
(вакуума), добре локалізуються площею поверхні краплі або
квантової точки. Результуючий обмежуючий потенціал V(r,z)
показаний на рис. 1.
Апроксимуючи потенціал електрона в області СОТ nкратним кусковогладким потенціалом зі збереженням сталим
відношення

h
 0,23 , розв’язувалось стаціонарне рівняння
S

Шредінгера у кожній з областей розбиття за змінними r та z.
Хвильові функції Z r (z ) та R m (r ) після відокремлення змінних
задовольняють рівняння для кожного значення азимутального
квантового числа m :
 2

 V e (r , z ) Z r ( z )  E 0 (r ) Z r ( z ) ,

2
 z
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Спочатку знаходиться енергія E 0 (r ) , яка відповідає за
рух електрона в напрямку Oz для даної товщини структури на
відстані r від центра точки (СОТ). Далі досліджується
радіальний рух у полі E 0 (r ) , апроксимуючи потенціал частинки
в СОТ з допомогою n-крокового кускового потенціалу.

Рис. 1. Схема n-крокового розбиття потенціалу краплі.
Із граничних умов для хвильових функцій та потоків густин
ймовірностей отримані значення енергій електрона.
Досліджено
енергетичний
спектр,
проаналізовано
залежності енергії електрона від радіуса S квантової точки.
Показано, що зі збільшенням радіуса S зв’язані енергетичні
рівні електрона осідають до дна потенціальної ями в області
квантової точки. Залежності E від S близькі до параболічного
закону дисперсії.
Список літератури:
1. Coff S.L., Stebe B. Influence of longitudinal and lateral confinenents on
excitons in cylindrical quantum doc of semiconductors // Phys. Rev.B.1993.-47, №3.- P.1383-1391.
2. Ткач М.В. Квазічастинки у наногетеросистемах. Квантові точки та
дроти: посібник. – Чернівці: Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича, 2003. – 312с.
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Роман Боднар
Науковий керівник – проф. Савчук А.Й.
Вплив полімерних матриць на оптичні властивості
наночастинок на основі сульфіду кадмію
Протягом тривалого часу увагу науковців та дослідників
привертають напівпровідникові наночастинки на основі сполук
типу AIIBVI. Серед цих матеріалів найбільше досліджується
сульфід кадмію (об’ємні кристали мають при кімнатній
температурі ширину забороненої зони Eg = 2,42 eB).
Наноструктури CdS є перспективними матеріалами для
застосування як біомітки, газові сенсори, «середовища
нагнітання» у лазерних пристроях, «вікна» в сонячних
елементах [1; 2].
Існує ряд розроблених фізичних технологій для
виготовлення наночастинок, але їх застосування вимагає
наявності високовартісних установок на відміну від хімічних
методів, які є доступнішими та універсальнішими.
Для отримання наночастинок CdS в даній роботі було
вибрано метод колоїдної хімії. При цьому важливою перевагою
є чутливість колоїдно-хімічного синтезу до багатьох факторів
(температура середовища, типи і концентрація стабілізаторів,
концентрація прекурсорів, тривалість реакції та ін.), що надає
змогу здійснювати вплив на властивості наночастинок.
Характеристики наночастинок суттєво залежать від їх
поверхні. Тому для стабілізації параметрів використовуються
полімерні матриці, в які впроваджують частинки.
У роботі вивчається вплив використання матриці на оптичні
властивості наночастинок. Для характеристики отриманих
наноструктур проведені дослідження їх оптичних властивостей.
За виміряними спектрами пропускання обчислювалась
спектральна залежність оптичної густини. Окрім того,
проводились
вимірювання
спектральної
залежності
інтенсивності фотолюмінесценції при збудженні колоїдних
розчинів випромінюванням He-Cd -лазера з довжиною хвилі 325
нм. Хімічний синтез наночастинок здійснювався згідно з
відомою хімічною реакцією:
CdCl2+Na2S → CdS+ 2 NaCl.
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Поетапний синтез відбувався у водному середовищі при
кімнатній температурі зі збереженням стехіометричного складу.
Концентрація прекурсорів хлориду кадмію та сульфіду натрію
становила 10-3 моль/л. Дія ультразвуку під час колоїдного
синтезу наночастинок використана для стабілізації їхніх
розмірів. Окрім того, стабілізація поверхні наночастинок
забезпечувалась полімерними матрицями (полівініловий спирт,
полівінілпіролідин).
Результати дослідження одержаних зразків наведені на рис.
1. З них видно поліпшення характеристик зразка нанокомпозита,
зокрема більша крутизна краю поглинання.

Рис.1. Спектри поглинання зразків нанокристалів CdS: а)
наночастинки в колоїдному розчині; б) наночастинки, впроваджені в
полімер – ПВП+ПВА.
Список літератури:
1. Talapin Dmitri V. Prospects of Colloidal Nanocrystals for Electronic and
Optoelectronic Applications / Dmitri V. Talapin, Jong-Soo Lee,
Maksym V. Kovalenko, and Elena V. Shevchenko // Chem. Rev. -2010.V. 110.- P. 389–458.
2. Mishra S.K. Structural, optical and photoconductivity characteristics of
manganese doped cadmium sulfide nanoparticles synthesized by coprecipitation method / S.K. Mishra, R.K. Srivastava, S.G. Prakash, R.S.
Yadav, A.C. Panday // Journal of Alloys and Compounds. – 2012. V.513.- P. 118– 124.
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Георгій Бодюл
Науковий керівник  проф. Махній В.П.
Вплив ізовалентної домішки Ba на електричні властивості
телуриду кадмію
Однією з головних проблем при створенні приладів на базі
CdTe є отримання кристалів або шарів з високою дірковою
провідністю, які є невід’ємною частиною випрямляючих
структур з p-n-переходом. Можливий шлях її вирішення –
легування матеріалу ізовалентними домішками (ІВД), які, не
утворюючи власних рівнів у забороненій зоні, стимулюють
генерацію власних точкових дефектів (ВТД) акцепторного
типу. Для цього,згідно з теорією ізовалентного легування,
*
був
необхідно, щоб ефективний заряд телуриду кадмію QCdTe
меншим від заряду бінарної сполуки (XTe чи CdX), до якої
входить ІВД X. Крім того, остання повинна мати високу
розчинність у CdTe, оскільки кількість генерованих ВТД не
може перевищувати концентрацію ІВД. Цим вимогам певною
*
*
мірою відповідає домішка Ba, для якої нерівність QBaTe
 QCdTe
серед елементів II групи є найвищою. Дана робота присвячена
створенню шарів CdTe:Ba і дослідженню їх основних
електричних властивостей.
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Легування барієм здійснювалось шляхом кип’ятіння
низькоомних (~20 Ом·см) пластинок n-CdTe у водній суспензії
солі BaCo3. У результаті поверхневі шари базових підкладинок
розміром 4×4×1 мм3 змінюють електронну провідність на
діркову, про що свідчить знак термоерс. Схематичне
зображення зразків, що пройшли стадію модифікації, наведено
на рис. 1, причому дифузійний шар утворюється на всіх
поверхнях підкладинки.
На одну з більших сторін пластинки наносились смужки
хімічно осадженого золота, які слугували омічними контактами
до дифузійного шару. Лінійність вольт-амперних характеристик
цих контактів підтверджує їх омічність, а також дірковий тип
провідності шару,(крива 1, рис. 2.) Водночас аналогічні
контакти до базового n-CdTe є суто нелінійними, (крива 2,
рис.2.)
Температурна залежність опору R дифузійного шару
апроксимується прямою в координатах ln R  103 / T (рис. 3), а
її енергетичний нахил
6.8
дорівнює
~40 меВ.
Оцінка
провідності
з
6.7
використанням
геометричних розмірів
6.6
шару та його опору дає
при 300 К величину
6.5
~1 Ом-1·см-1.
Приймаючи для p-CdTe
6.4
3.4 рухливість
2.6
2.8
3.0
3.2
дірок
3
-1
2
10 /Т, К
50
см
/В·с,
p 
отримано концентрацію
p0  1017 см-3, що є

Рис.3.

досить високим значенням, зважаючи на аномально низьку
температуру легування.
Обговорюються можливості використання отриманих шарів
та шляхи подальшого поліпшення їх електрофізичних
параметрів.
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Богдан Бойко
Науковий керівник – доц. Ластівка Г.І.

Пристрій кодування-декодування інформації
з використанням радіоканалу зв’язку
Спосіб приймання та передавання інформації між
комп’ютерами по радіоканалу завжди цікавив людство, зокрема
в період глобальної комп’ютеризації, автоматизації обробки та
передачі інформації [1]. В цьому випадку необхідне
використання пристрою модуляції/демодуляції (модем). Тому з
комп’ютером і модемом необхідно використовувати окремий
пристрій – блок приймання і передавання інформації по
радіоканалу. Це достатньо громіздкий пристрій і кожний
користувач електронно-обчислювальної машини (ЕОМ),
звичайно, не може собі дозволити його придбати. Такий спосіб
передачі інформації є досить ефективним при здійснені зв’язку
між об’єктами, що знаходяться на великій відстані і не мають
доступу до телефонної мережі [2]. Наприклад, це може бути
судно, що знаходиться у рейсі і повідомний центр порту, який
передає екстерну інформацію зі супутника про насувний шторм,
бурю, тощо.
Оскільки проектований пристрій має володіти високою
степеню точності, надійності і швидкодії, то до його складу має
входити сучасний процесор цифрової оброки сигналів, який
буде виконувати функції кодування-декодування інформації [3].
Спрощена структурна схема такого пристрою показана на
рис. 1.
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Рис.1. Спрощена структурна схема спроектованого пристрою

Для модуляції сигналу використана частотна маніпуляція,
при якій кожному значенню біта інформації (“1” і “0”)
відповідає певна частота синусоїдального сигналу. При передачі
від ЕОМ цифрового кода, генератори заповнюють сигнал
синусоїдальними сигналами з різними частотами, що
відповідають “1” і “0”, тобто початковий сигнал модулюється.
При прийманні смугові фільтри налагоджені на смуги частот “1”
і “0” формують відповідний цифровий код, круті фронти якого
задаються пороговими елементами. Після чого визначається,
який з кодів прийшов та передання його в ЕОМ.
До складу кодека входять АЦП і ЦАП, послідовний порт,
програмований інтервальним таймером, регістри і т.ін. Оскільки
застосована частотна модуляція і частота “1” = 1615 Гц і “0” =
1785 Гц, використовується 16-ти розрядний кодек з частотою
дискретизації 8 кГц.
Таким чином, після надходження аналогового сигналу, кодек
перетворює його у цифровий код, який по послідовному порту
передається в цифровий сигнальний процесор (ЦСП), де за
певним алгоритмом перетворюється і передається в ЕОМ.
При прийнятті цифрового коду від ЦСП, по своєму
послідовному порту, кодек перетворює його в аналоговий
сигнал і передає на вихід, де сигнал надходить на передавач по
радіоканалу або на інший такий же пристрій.
Ініціалізація і налаштування роботи кодека, як і в ЦСП,
здійснюється програмно, що значно спрощує його точне
налагодження.
В якості ЦСП обраний ADSP-2181 сімейства ADSP-21xx, 16розрядний сигнальний процесор DSP фірми Analog Devices.
Список літератури:
1. Системы мобильной связи: Учеб. пособие для вузов /В.П. Ипатов,
В.К. Орлов, И.М. Самойлов, В.Н. Смирнов / Под ред. В.П. Ипатова. –
М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 272 с.
2. Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными
объектами: Учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 2002. – 534 с.
3. Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и
расширения спектра. – М.: Радио и связь, 2000. – 432 с.
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Ірина Бойко
Науковий керівник – асист. Ляшкевич М. Ю.
Розробка програмного забезпечення для вивчення
англійської мови
Метою даної роботи є розробка програмного
забезпечення для вивчення англійської мови. Оскільки
нині англійська мова використовується у всіх сферах
життя, то її знання необхідне кожному. Процес вивчення
англійської мови досить складний. Тому вивчення
англійської мови повинне стати значно легшим і
цікавішим після автоматизації.
Усі можливості програми представлені на діаграмі
прецендентів (рис. 1)

Вивчення граматики

Проходження тестів

Вивчення розмовних тем

Адміністратор
Перегляд словника

Користувач

Можливість редагувати словник

Можливість редагування тестів

Рисунок 1. Діаграма прецендентів
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Розроблене програмне забезпечення дає змогу
користувачам не лише вивчати правила граматики, а і
розмовні теми, що приведе до такої переваги, як
поповнення словникового запасу. У даній розробці також
реалізована можливість розширення словника за
допомогою карток додавання слів. Крім цього, надається
можливість визначення рівня знання мови шляхом
прослуховування аудіотекстів. Для адміністратора у
програмі передбачено функціонал, за допомогою якого він
може додавати тести до граматичних розділів
Для розробки програмного забезпечення було
використано такі засоби:
 мова програмування С#;
 база даних SQLite;
 плагін для Mozilla Firefox – SQLite Manager;
Список літератури:
1. Понимание SQL (Understanding SQL). Мартін Грабер.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу:
http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/
2. Эндрю Троелсон. Язык программирования С# 2008 и
платформа .NET 3.5: Пер. с англ. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2005. –1344 с.: ил.
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Вадим Бойчук
Науковий керівник – асист. Кобилянський Р.Р.
Використання термоелектричних тепломірів
у медичній діагностиці
Загальновідомим є той факт, що температура є
фундаментальною характеристикою, яка визначає стан здоров’я
людини. Однак слід зауважити, що кожен організм має власну
систему терморегуляції, яка підтримує рівень температури тіла
незалежно від зовнішніх або внутрішніх впливів. Ця обставина
створює ситуацію, коли стан людини не завжди знаходиться в
прямій залежності від її температури. Разом з тим система
терморегуляції не впливає на підвищення локального
тепловиділення при запальних процесах організму людини, а отже
вимірювання теплових потоків може стати надійним індикатором
захворювань. Перспективними для таких вимірювань є
термоелектричні тепломіри [1-3], які мають високу чутливість,
точність, швидкодію, стабільність параметрів y широкому
інтервалі робочих температур і узгоджуються із сучасною
реєструючою апаратурою.
Тому метою цієї роботи є визначення за допомогою
термоелектричного тепломіра теплових потоків поверхні тіла
людини для діагностики різноманітних захворювань.
У зв’язку з цим було поставлено наступні завдання: дослідити
теплові потоки поверхні тіла людини та підтвердити можливість
використання термоелектричного медичного тепломіра для
діагностики захворювань.
Принцип роботи таких тепломірів ґрунтується на методі
«допоміжної стінки» (рис.1), який полягає у вимірюванні перепаду
температури ΔT вздовж теплового потоку Q на «допоміжній
стінці», яка встановлюється на поверхні досліджуваного об’єкту.
Внаслідок ефекту Зеєбека тепломіром генерується термоЕРС Е, що
пропорційна перепаду температур між його гранями.
При виконанні науково-дослідної роботи було виготовлено
експериментальний
зразок
термоелектричного
медичного
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тепломіра (рис.2) та проведено серію експериментальних
досліджень теплових потоків поверхні тіла людини.
3

2
1

Рис.1. Схема методу
«допоміжної стінки»:
1 – досліджувана поверхня,
2 – градієнтний тепломір,
3 – гальванометр

Рис.2. Зовнішній вигляд
термоелектричного медичного
тепломіра:
1 – електронний індикатор,
2 – термоелектричний сенсор
теплового потоку, 3 – кнопка для
відображення на дисплеї
результатів вимірювання

Підтверджено можливість використання термоелектричних
тепломірів для діагностики стану організму людини та виявлення
онкозахворювань на ранніх стадіях.
Впровадження запропонованого термоелектричного медичного
тепломіра надасть медикам простий та дешевий метод діагностики
на ранніх стадіях різноманітних захворювань людини.
Список літератури:
1. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства:
Справочник. – К.: Наукова думка, 1979. – 768 с.
2. Геращенко О.А. Основы теплометрии. – Киев: Наукова думка, 1971. – 192 с.
3. Ладыка Р.Б., Дакалюк О.Н., Булат Л.П., Мягкота А.П. Применение
полупроводиковых тепломеров в диагностике и лечении // Медицинская
техника. – 1996. – №6. – С. 36-37.
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Бойчук Ірина

Науковий керівник – доц. Фратавчан В.Г.
Аналіз інформаційності мір у задачі розпізнавання
образів з дійсними ознаками
Ефективність роботи систем розпізнавання, які побудовані за
принципом перцептрону або за принципом порівняння з
еталоном безпосередньо залежать від розміру і характеру
векторів ознак, а також від міри, яка застосовується під час
класифікації та кластеризації. У багатьох випадках розміщення
кластерів кожного класу в просторі ознак при застосуванні
однієї міри займає ізольовані області, які обмежуються
гіперповерхнями лінійного типу, а при застосуванні іншої міри
такі кластери нероздільні.
При роботі з n-вимірними векторами з дійсними
коефіцієнтами застосовується Декартова, Чебишевська та
Манхетенська міра. Ефективність систем розпізнавання при
вибраній системі ознак залежить від попарних відстаней між
різними класами і відповідно від сумарної міри інформаційності
цього всього простору ознак.
В роботі аналізуються інформаційність простору ознак при
застосуванні 3 - ох основних найрозповсюджених мір:

1.

- Декартова (1)

2.

=

3.

=

- Манхетенська (2)
-

Чебишева (3)

Інформаційність міри в задачах розпізнавання визначається
відстанню між областями, які займають класи в просторі ознак.
Для оцінки відстані між двома класами використовуються
поняття відстані між заданим вектором та класом.
Для
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знаходження відстані між класами використовуються поняття
відстані від заданого вектора до заданого класу.
) = inf(d (P,M), P,M є
)
1. D(P,
) = inf(d (P,M),P є
Mє
2. D( ,
Процедура аналізу інформаційності складається з таких кроків:
 загальна
навчальна
послідовність
усіх
класів
розбивається на підмножини
з навчальних
послідовностей кожного класу окремо;
 попарно аналізується відстані між всіма парами різних
класів із застосування кожним із 3- ох вказаних мір (1),
(2), (3).
У такий спосіб утворюється три
відповідні таблиці зі значеннями попарних відстаней;
 таблиці порівнюється між собою і для кожної таблиці
визначається мінімальні відстані між різними класами,
максимальні відстані між класами і сумарні відстані,
тобто сума всіх попарних відстаней.
Інформаційність мір та системи ознак визначається кількістю
нульових значень (тобто класів, області яких перетинаються),
мінімальними значеннями відстаней і загальними сумами
відстаней. Система ознак та міра вважається інформаційною,
якщо в таблиці відстаней немає нульових значень. Найбільш
інформаційною серед 3 мір вважається міра, сума відстаней якої
в таблиці відстаней максимальна.
Список літератури:

1. Соловьев Н.В. Введение в системы искусственного
интеллекта. – СПб.: ГУАП, 2008, - 104 с.
2. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. — М.:
Мир, 1978, - 411 с.
3. Меры
расстояния
[Електронний
ресурс]/ - Режим
доступа:www.URL:

http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stcluan.html
28.03.2014р.
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Наталія Букатарь
Науковий керівник – доц. Руснак М.А.
Псевдоінверсія та основні проектори і оператори
Математичне моделювання різних процесів, явищ, систем у
ряді випадків приводить до задач, при розв’язанні яких на
певному етапі необхідно обчислювати псевдообернені матриці і
найкраще наближення до розв’язку систем лінійних
алгебраїчних рівнянь.
Інтерес до псевдообернених матриць значною мірою
обумовлений їх широким застосуванням. Зокрема, вони
використовуються при розв’язанні задач математичної
статистики, теорії керування, нелінійного програмування. До
необхідності розв’язання цих
задач приходять при
математичному моделюванні процесів і явищ у різних
предметних областях.
Псевдообернена матриця — узагальнення оберненої матриці
в математиці, зокрема в лінійній алгебрі. Псевдообернена
матриця застосовується для знаходження найкращого
наближення (методом найменших квадратів) розв'язку систем
лінійних алгебраїчних рівнянь.
Крім того, розглянуто методи її пошуку псевдообернених
матриць, такі як: скелетизація матриць, метод найменших
квадратів та ітераційний метод Гревілля для послідовного
знаходження псевдо оберненої матриці. Метод Томаса Гревілля
(Thomas Nall Eden Greville) досить складний у формулюванні і
складним в обчислювальному плані через велику кількість
матричних операцій. Запропоновану математиком техніку
можна назвати ітераційною (результуюча матриця поступово
«нарощується»), проте кількість ітерацій відомо заздалегідь.
Метод Гревілля самодостатній, з його допомогою можна
реалізувати будь-яку формулу параметричного оцінювання.
В роботі розглянутий процес псевдообернення для
операторів. Псевдооберненим оператором А+ для оператора А
називається лінійний оператор, такий що відображає простір R в
S і задається рівностями:
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Псевдообернений оператор А+ однозначно визначається
заданням лінійного оператора А, який відображає простір R в S і
заданням метрики в просторах R та S.
Якщо в просторах R і S обрані ортонормальні базиси, то
операторам А+ і А в цих базисах відповідають псевдообернені
матриці А+ і А.
У роботі мало місце обчилення таких операторів і
проекторів:

Одна із проблем, яка постала – точність обчислень. Якщо
використовувати обчислення комп’ютера головна властивість
псевдообернених матриць
не буде виконуватись
через використання чисел з плаваючою точкою і похибкою, яка
через це створюється. Для вирішення цього питання було
створений клас, який виконує всі розрахунки у вигляді простих
дробів.
Список літератури:
1. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц / Ф. Р. Гантмахер - М. : Наука,
1966. - 576 с.
2. Псевдообернена матриця [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Псевдообернена_матриця
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Іван Бурюк
Науковий керівник – проф. Головацький В.А.
Енергетичний спектр електрона у сферичних
квантових точках із домішками
Енергетичний спектр квантових точок залежить як від їх
розмірів і геометричної форми, так і від наявності та положення
заряджених домішок у нанокристалі чи оточуючому його
середовищі. Домішки в КТ можуть з’являтись як у результаті
недосконалості технологій їх синтезу, так і в результаті
свідомого легування для зміни оптичних властивостей приладів,
створених на їх основі.
Вплив домішок на енергії основного та збуджених станів
квазічастинок детально досліджувався в багатьох працях як для
закритих, так і для відкритих наносистем лише для випадку
центрально розміщеної домішки. Значно менше досліджено
вплив нецентральної домішки на енергетичний спектр
квазічастинки у КТ. Рівняння Шредінгера для електрона в полі
нецентральної домішки не має точного розв’язку навіть для
найпростішої моделі КТ - безмежно глибокої сферичної
потенціальної ями. Тому такі дослідження виконуються
варіаційним методом та методом теорії збурень лише для
декількох найнижчих квантових станів електрона [1-4].
У даній роботі досліджено залежності енергетичного спектра
та еволюції хвильової функції електрона в КТ від положення
донорної домішки. Розрахунки виконано методом розкладу
хвильової функції електрона в наносистемі за повним набором
точних хвильових функцій квазічастинки в безмежно глибокій
сферичній потенціальній ямі.
Залежність енергій основного та збуджених станів електрона
від положення домішки наведено на рис.1. Суцільними лініями
зображено енергетичний спектр електрона при m=0, а
штриховими лініями - при m=1. Для основного та першого
збудженого
станів
кружечками
наведено
результати
розрахунків, що виконані варіаційним методом [4].
У граничному випадку центральної домішки енергетичний
спектр електрона вироджений за магнітним квантовим числом і
повністю збігається з точними розв’язками рівняння
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Шредінгера, які характеризуються квантовими числами nm.
Послідовність енергетичних рівнів наступна: 1s, 1p, 2s, 1d, 2p.
E, åÂ
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Рис. 1.Залежність енергетичного спектра електрона від положення
донорної домішки при R=40 Å

У випадку нецентральної домішки, внаслідок порушення
сферичної симетрії, відбувається розщеплення енергетичних
рівнів із різними значеннями магнітного квантового числа m.
Залежності енергій станів різної симетрії від положення
домішки мають різну поведінку. Незначне зміщення домішки
від центра КТ збільшує енергії станів з =0, але зменшує енергії
станів =1,2. У результаті виникають області антиперетинів
енергетичних рівнів, в яких різко змінюється конфігурація
хвильової функції квазічастинки. Такі зміни проявляться на
матричних елементах квантових переходів електрона, а значить,
і на оптичних властивостях КТ.
Список літератури:
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083702-1-083702-8.
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- №8. – P.1522-1526.
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Науковий керівник – асист. Овчар Р. І.
Розробка системи автоматизації роботи
верстальника та веб-програміста
У сучасному світі ми не уявляємо свого життя без
комп’ютера та доступу до мережі Інтернет. Будь-яка діяльність
в
мережі
Інтернет
здійснюється,
ґрунтуючись
на
комунікаційних, інформаційних технологіях і сервісах, які
називаються
інтернет-технологіями.
З
їх
допомогою
створюються і підтримуються будь-які інформаційні ресурси в
комп’ютерній мережі Інтернет: сайти, блоги, форуми, чати,
електронні бібліотеки і енциклопедії.
Розробниками даних інформаційних ресурсів є вебпрограмісти. Їхню роботу можна розділити декілька етапів:
1) створення каркасу сайта (верстка);
2) створення робочої частини (програмний код);
3) завантаження на сервер та подальше обслуговування.
Як правило, версткою сайта займається одна людина. І в неї
доволі багато рутинної та одноманітної роботи: створення
загального вигляду, створення форм, посилань, підключення
різних стилів до веб-сайта та ін. Крім цього, якісний сайт
повинен коректно відображатися в різноманітних версіях веббраузерів, тобто бути крос-браузерним. Зазвичай, сайт
складається з декількох сторінок, тому дані етапи потрібно
повторювати знову і знову.
Розроблене
програмне
забезпечення
повинно
автоматизувати рутинну частину роботи веб-програміста,
дозволяти програмістам, без навичок та знань по верстанню вебсторінок, у декілька кліків мишею створювати повноцінні
форми, що використовуються для надсилання даних.
Основні функціональні можливості розробленої системи:
 Швидке створення та оформлення будь-якої HTMLформи;
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Генерація JavaScript коду для реалізації технології
AJAX;
Генерація JavaScript коду для перевірки(валідації) даних;
Результуючий код розмітки є кросбраузерним;
Всі задані стилі автоматично записуються у файл стилів
*.css;
Програма
працює
за
принципом
WYSIWYG
(WhatYouSeeIsWhatYouGet);
Програма не потребує встановлення додаткових
програмних компонентів, оскільки для її роботи
необхідний лише веб-браузер.

Розроблений програмний комплекс значно спрощує роботу
верстальника та програміста, надаючи можливість у реальному
часі створювати повноцінні веб-форми, які відповідають
сучасним стандартам веб-розробки.
Список літератури:
1. Інтернет технології [ Електронний ресурс]. -Режим доступу до
документа: http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/239-2013-0107-20-38-19.html.
2. Веб-разработка [ Електронний ресурс]. -Режим доступу до
документа: http://habrahabr.ru/hub/webdev/.
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Науковий керівник – доц. Руснак М.А.
Створення самоорганізаційних карт
У даний час нейромережневі технології є популярним
інструментом при проведенні наукових досліджень. З їх
допомогою проводиться обробка результатів експериментів,
розпізнавання
зображень,
що
дозволяє
знаходити
закономірності у великих обсягах даних. Однією з моделей
подібних мереж є самоорганізаційні карти Кохонена.
СОК належить до загального класу нейромережневих
методів, що використовують нелінійну регресію. З її допомогою
можна навчитись розпізнавати або знаходити взаємозв’язки між
вхідними та вихідними даними, або організовувати дані в такий
спосіб, щоб виявляти в них, до цього часу, невідомі образи або
структури.
За останній рік ми вдосконалили нашу програму. Ми не лише
аналізуємо дані за допомогою регресії, а й будуємо
безпосередньо самі карти за заданим алгоритмом. Він базується
на конкуруючому навчанні без учителя, що забезпечує
зберігання топології зображення із простору більшої
розмірності на елементи карти. Нейрони зазвичай утворюють
двовимірну решітку. Отже, це зображення є зображенням
простору більшої розмірності на площину. Властивість
зберігання топології означає, що СОК розподіляє подібні
вектори вхідних даних по нейронах, тобто точках, розташованих
у просторі входів близько один до одного. Ці елементи
відображаються поряд на карті.
Мережа Кохонена навчається методом послідовних
наближень. У процесі навчання таких мереж на вхід подаються
дані, але мережа при цьому підлаштовується не під еталонне
значення виходу, а під закономірності у вхідних даних.
Починається навчання з вибраного у випадковий спосіб
вихідного розташування центрів.
У процесі послідовної подачі на вхід мережі навчальних
прикладів визначається найбільш схожий нейрон (той, у якого
скалярний добуток ваг і поданого на вхід вектора мінімальний).
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Цей нейрон оголошується переможцем і є центром при
підстроюванні ваг у сусідніх нейронів. Таке правило навчання
передбачає "змагальне" навчання з урахуванням відстані
нейронів від "нейрона-переможця".
Навчання при цьому полягає не в мінімізації помилки, а в
підстроюванні внутрішніх параметрів нейронної мережі для
найбільшого збігу з вхідними даними.
Основний ітераційний алгоритм Кохонена послідовно
проходить ряд епох, на кожній з яких обробляється один
приклад з навчальної вибірки. Вхідні сигнали послідовно
подаються мережі, при цьому бажані вихідні сигнали не
визначаються. Після подання достатньої кількості вхідних
векторів синоптичні ваги мережі стають здатними визначити
кластери. Ваги організовуються так, що топологічно близькі
вузли чутливі до схожих вхідних сигналів.
У
результаті
роботи
алгоритму
центр
кластера
встановлюється у певній позиції, задовільно для кластеризації
прикладів, для яких даний нейрон є "переможцем". У результаті
навчання мережі необхідно визначити міру сусідства нейронів,
тобто околицю нейрона-переможця.
Околиця являє собою кілька нейронів, які оточують нейронпереможець.
Спочатку до околиці належить велика кількість нейронів,
далі її розмір поступово зменшується. Мережа формує
топологічну структуру, в якій схожі приклади утворюють групи
прикладів, близько знаходяться на топологічній карті.
Важливо знати, що на картах певні області зафарбовують в
один колір – це означає, що відповідні вхідні приклади мають
приблизно однакове значення відповідного входу.
Список літератури:
1.
2.

Кохонент Т. Анализ финансовых данных с помощью
самоорганизующихся карт: [текст] /Т. Кохонен, Г. Дебок.- Москва,
2001 р. – 316с.
Самоорганизующиеся карты [Електронний ресурс] / - Режим
доступа:www.URL:
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21.02.2014р.

36

Адріан Вельнечук
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3D - моделювання проникного термоелемента
Перспективним
напрямом
підвищення
ефективності
термоелектричного перетворення енергії є використання
фізичних моделей термоелементів, в яких теплообмін із
джерелом і витоком тепла здійснюється не тільки через спаї
віток, як у традиційних термоелементів, а і в об'ємі віток [1].
Варіантами реалізації таких моделей є проникні термоелементи,
в яких існують канали для прокачування крізь них рідинного
або газоподібного теплоносія [2]. Керуючи теплофізичними
параметрами
(швидкістю
теплоносія,
інтенсивністю
теплообміну, густиною електричного струму і т.п.), можна
реалізувати такі умови роботи, при яких енергетична
ефективність перетворення енергії буде краща, ніж у
традиційних. Однак ще лишаються малодослідженими 3D моделі проникних термоелементів, що є метою даної роботи.
Для
неоднорідного
ізотропного
проникного
термоелектричного середовища (рис.1), в якій має місце
стаціонарний
потік
тепла,
заряджених частинок і енергії,
викликаний наявністю градієнтів
температури T і електричного
потенціалу  процеси обміну і
перетворення енергії описуються
фундаментальними
законами
збереження
енергії
та
електричного заряду. Які в
Рис.1. Проникне
випадку
термоелектричне середовище стаціонарному
визначається системою рівнянь

i2



 
( i T )  T ( i  T  const  )  0, 
(1)

T


 (  T )  0,

 

де q  T   Ti ; i        T – вектори густини потоку
тепла та електричного струму;  ,  ,  – коефіцієнти термоерс,

 (T ) 

T

електропровідності та теплопровідності.
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Наявність теплообміну термоелектричного матеріалу з
теплоносієм зумовлює необхідність розв’язувати (1) разом з
рівняннями неперервності, руху та теплопровідності для
теплоносія:


div( tV )  0,





1

t F  p   2V  (div(V ))  0, 
3



t FV  div(V )  div( t t )  t qV  0, 


(2)


де t – густина теплоносія; V – швидкість теплоносія; F –
масова сила; p – тиск;  – тензор напруження;  t – коефіцієнт
теплопровідності теплоносія; qV – внутрішні джерел тепла; U –
внутрішня енергія.
Розв’язання такої задачі отримано в комп'ютерній програмі
COMSOL Multiphysics для матеріалів віток на основі Вi-Тe.

а
б
Рис. 2. Розподіл температур у термоелементі та теплоносії
(а), розподіл поля швидкостей у теплоносії (б)
Результати розрахунків вказують на те, що використання
бокового теплообміну може дати поліпшення ККД на 20-30% і
електричну потужність на 40-50%.
Список літератури:
1. Анатычук Л.И. Термоэлектричество, Т.1. Физика термоэлектричества /
Л.И. Анатычук. – Черновцы, 2008. – 388c.
2. Anatychuk L.I. On permeable thermoelement simulation / L.I. Anatychuk,
R.G. Cherkez // Proc. 11th European Conference on Thermoelectrics,
November 18-20, 2013, Noordwijk, Netherlands. – P. 102.
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Новий ультразвуковий метод визначення
типу хімічного зв’язку
У феноменологічній теорії кристалічних ґраток М. Борна [1]
силові константи центральної α і нецентральної β взаємодії
визначаються через пружні модулі Cij . Не вдаючись до
детального аналізу теорії, відзначимо, що для кристалів з
ґраткою типу алмаза існує наступне співвідношення між Cij :


4C11 C11  C 44 

C11  C12 2

1.

(1)

У моделі Кітінга [2], яка враховує центральну взаємодію між
першими і нецентральну між другими сусідніми атомами, для
кристалів з ґраткою типу алмаза і сфалериту модулі пружності
Cij пов’язані між собою наступним чином:

R

2C 44 C11  C12 
1.
C11  C12 C11  3C12 

(2)

Оскільки модулі пружності Cij визначаються з високою
точністю експериментально (0,2  0,5 %) , то співвідношення (1),
(2) можуть бути використані для перевірки відповідності
моделей міжатомної взаємодії та коректності наближень,
прийнятих у динамічній теорії кристалічних ґраток. Відхилення
Λ чи R від одиниці означатиме появу деякого ступеня іонності,
який визначається величинами f iБ  (1   ) , f iКт  (1  R ) .

Проведена оцінка ступенів іонності f iФ , f iБ і f iКт для 25
найбільш вживаних монокристалів напівпровідників з ґраткою
типу алмаза і сфалериту показала, що величини f iБ і f iКт
добре узгоджуються між собою та зі ступенями іонності,
визначеними за шкалою Філліпса f iФ (рис. 1).
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Рис. 1. Залежність ступенів іонності f i , f i , f iКт
від фактора пружної анізотропії A

A

Отримані аналітичні вирази для емпіричних залежностей

f iФ, Б, Кт ( A) :
1

f iФ ( A)  0,63 

log 2 A  log11 A 5
 A ; f iБ ( A)  0,81  A  1,05 ;
10  log 5 A

f iКт ( A)  0,44  A  0,69 .
Отже, ступені іонності f i і ковалентності

(3)
f c можуть бути
розраховані з високою точністю за експериментальними
значеннями модулів пружності Cij .
1.
2.
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Сонячні елементи на основі гетеропереходу
графіт/n-CdTe
Новітні матеріали на основі вуглецю представляють значний
інтерес для дослідження і розвитку дешевих новітніх приладів
електроніки і оптоелектроніки [1, 2]. Зокрема, графен
інтенсивно досліджується протягом останнього десятиліття
завдяки своїм унікальним властивостям. Низький питомий опір і
висока прозорість графену роблять можливим його
використання для виготовлення дешевих прозорих електродів,
які можна використати у фотодіодах і органічних сонячних
елементах. Більше того графен стає все більш привабливим як
матеріал вікна у гетероструктурних сонячних елементах типу
діоду Шотткі [3]. Однак один шар нелегованого графену володіє
надто високим поверхневим опором для виготовлення
ефективних сонячних елементів з великою площею. Тому
широко використовуються хімічне легування та багатошарові
системи графену для досягнення високої ефективності сонячних
елементів та світлодіодів. Багатошарові системи графіту та
прозорі тонкі плівки графіту знаходять широке практичне
застосування. Графітові плівки, які придатні для застосування у
електронних та оптоелектронних приладах, виготовляються за
допомогою
таких
методик:
електронно-променеве
випаровування, хімічне осадження з газової фази або колоїдних
розчинів графіту.
Мета цієї роботи полягає у дослідженні електричних та
фотоелектричних властивостей нових сонячних елементів на
основі тонкої прозорої плівки графіту, напиленої методом
електронно-променевого випаровування на сколоту підкладку
монокристалічного телуриду кадмію з електронним типом
провідності.
Монокристали n-CdTe, використанні для виготовлення
досліджуваних гетеропереходів, були вирощені методом
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Бріджмена. Значення питомої електропровідності і концентрації
основних носіїв заряду для цих кристалів складали σ = 2,43 Ом-1
см-1, n = 1,96×1016 см-3 при 300 K, відповідно. Фоточутливі
гетеропереходи виготовляли шляхом напилення тонких плівок
графіту методом електронно-променевого випаровування на
свіжо сколоті підкладки n-CdTe в універсальній вакуумній
установці LH L560. Напилені плівки графіту володіли
поверхневим опором 300 Ом/квадрат і пропусканням 70% при
довжині хвилі 550 нм.
Темнові та світлові вольт-амперні характеристики
гетеропереходів графіт/n-CdTe вимірювалися за допомогою
стандартної двохзондової методики з використанням блока
живлення постійної напруги, цифрових вольтметра та
амперметра. Вольт-фарадні характеристики та імпеданс
спектроскопія вимірювалися LCR метром в частотному
діапазоні від 20 Гц до 1 МГц. Спектр квантової ефективності
досліджуваних гетеропереходів вимірювався за допомогою
спектрофотометра МДР-23 в діапазоні довжин хвиль 350 – 1200
нм.
На основі детального кількісного аналізу температурних та
частотних залежностей електричних і фотоелектричних
властивостей гетеропереходів графіт/n-CdTe встановлено
домінуючі механізми струмопереносу при прямому та
зворотному зміщеннях. Досліджено вплив поверхневих станів
на гетерограниці між графітовою плівкою і телуридом кадмію
на
ефективність
фотоелектричного
перетворення
у
досліджуваних сонячних елементах.
Список літератури:
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electronics and optoelectronics / G. Eda, M. Chhowalla // Advanced
Materials. – Vol. 22. – 2010 – p. 2392-2415.
3. Brus V.V. Stability of grphene-silicon heterostructure solar cells / V.V.
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Застосування нейронної мережі Кохонена
для стиснення зображень
Інтелектуальні системи на основі штучних нейронних
мереж дозволяють з успіхом розв’язання проблеми
розпізнавання образів, виконання прогнозів, оптимізації,
асоціативній пам'яті і керування. Традиційні підходи до
вирішення цих питань не завжди надають необхідну гнучкість.
Багато застосувань виграють від використання нейромереж.
Штучні нейромережі є електронними моделями нейронної
структури мозку, який головним чином навчається з досвіду.
Природний аналог доводить, що множина проблем, які поки що
не підвладні розв'язуванню наявними комп'ютерами, можуть
бути ефективно вирішені блоками нейромереж.
Мережа Кохонена
Однією з нейромереж є мережа, розроблена Тойво
Кохоненом на початку 1980-х рр., яка принципово відрізняється
від більшості мереж, оскільки використовує неконтрольоване
навчання і навчальна множина складається лише зі значень
вхідних змінних.
Мережа розпізнає кластери в навчальних даних і розподіляє
дані до відповідних кластерів. Якщо в подальшому мережа
зустрічається з набором даних, несхожим ні з одним із відомих
зразків, вона відносить його до нового кластера. Якщо в даних
містяться мітки класів, то мережа спроможна розв’язувати
задачі класифікації. Мережі Кохонена можна використовувати і
в задачах, де класи відомі - перевага буде у спроможності
мережі виявляти подібність між різноманітними класами.
Мережа Кохонена має всього два прошарки: вхідний і
вихідний, які називають самоорганізованою картою. Елементи
карти розташовуються в деякому просторі, як правило,
двовимірному (рис.1).
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Рис.1. Модель мережі Кохонена
Постановка задачі
Реалізувати архівування (стиснення) і розархівування
графічних растрових зображень за допомогою нейронної мережі
Кохонена.
Модель мережі Кохонена не відтворює нейробіологічні
деталі, а лише відбиває основні властивості обчислювальних
відображень. Вона є більш загальною мережею, оскільки може
виконувати стиснення даних (зменшення розмірності входів).
Модель Кохонена відносять до класу алгоритмів векторного
кодування. Вона забезпечує топологічне відображення, що
оптимально розміщує фіксовану кількість векторів (слів коду) у
вхідному просторі більш високої розмірності, забезпечуючи, у
такий спосіб, стиснення даних (рис. 2).

Рис 2. Модель Кохонена при розпізнаванні
1.
2.
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Кореляційно-оптичний метод вимірювання часу
тромбоутворення
Визначення тромбінового часу дозволяє оцінити кінцевий
етап згортання крові (перетворення фібриногену у фібрин), що
являє великий інтерес для клінічної практики [1].
Метою даної роботи була апробація методу визначення
тромбінового часу за аналізом кореляції інтенсивності поля
випромінювання, розсіяного плазмою крові в різні моменти
часу.
Для оцінки кореляції поля розсіяного випромінювання ми
використовували кореляційний коефіцієнт [2]. Кореляційний
коефіцієнт для зображень A і B розраховується з
використанням наступної формули:

r

  ( Amn  A )( Bmn  B )
m n

,




   ( Amn  A ) 2    ( Bmn  B ) 2 
m n
 m n


Де m, n – розміри зображення в пік селях;
A , B – середні значення інтенсивності для двох
зображень.
Ми дослідили кореляцію зображень плазми крові в процесі
тромбоутворення для різних проміжків часу. У ході
експерименту до плазми додавався тромбін, що викликало
перетворення фібриногену у фібрин, тобто спричинювало
згортання плазми крові. Запис зображень проводили з частотою
4 Гц та визначали кореляцію між сусідніми кадрами.

Рис. 1. Схема установки: 1 – He-Ne лазер; 2 – мікрооб’єктив; 3 –
мікронна діафрагма; 4 – об’єктив; 5,7 – лінза; 6 – кювета з зразком; 8–
діафрагма; 9 – CCD-камера; 10 – комп’ютер

45

У
результаті
експерименту
отримано
розподіли
інтенсивності розсіяного випромінювання для яких було
розраховано кореляцію (рис.2).

Рис. 2. Часова залежність
плазми крові, Δt1=12,4 с

коефіцієнта кореляції зображень

Додавання тромбіну до плазми крові (на 3 с. від початку
запису даних, рис. 2) призвело до різкого зменшення кореляції
між сусідніми отриманими зображеннями плазми крові. Це
пов’язано з турбулентним перемішуванням тромбіну з плазмою
крові. У результаті реакції тромбіну з фібриногеном
утворюються фібринові нитки, які спричинюють зростання
в’язкості крові і як наслідок – зменшення динамічних
параметрів плазми крові і зростання кореляції між сусідніми
отриманими зображеннями.
Це дало можливість оцінити
власний час утворення тромбу t1  12,4 с.
Отже,
запропонований
метод
дає
можливість
досліджувати процес тромбоутворення і оцінювати час
тромбоутворення у плазмі крові та може бути використаний як
основа для створення портативного приладу для вимірювання
часу тромбоутворення крові в реальному часі.
Список літератури:
1. Sato H. Thrombosis Research. /Sato H., Nakajima A.// Thrombosis
Research. –1984. – 33. – P. 645-651.
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В.Е. Теория
вероятностей
и
математическая
статистика/Гмурман В.Е.//Москва: Высшая школа. – 2004. – C.479 .
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Роль автоматизованого тестування продуктивності у
гнучких методологіях розробки програмного
забезпечення

Метою даної роботи – вивчення ролі тестування
продуктивності у гнучких методологіях розробки.
Основним завданням
є побудова системи
для
автоматизованого тестування та аналізу продуктивності
веб-додатків.
Тестування продуктивності проводиться з метою
визначення та оцінки максимального рівня навантаження,
якого може витримати програмне забезпечення. Своєчасна
реакція на виявлення проблем продуктивності дозволяє
створювати продукти, які повною мірою відповідають
тенденціям розвитку багатокористувацьких додатків.
Сучасні
методології
розробки
програмного
забезпечення вимагають аналізувати продуктивність
додатка на кожній ітерації розробки. На жаль, при аналізі
продуктивності на кожній ітерації, обійтися ручними
методами неможливо, оскільки це займає безліч людиногодин роботи та суперечить принципам гнучких
методологій [2].
Використання
інструментів
автоматизації
тестування значно прискорює процес. За допомогою
відповідного програмного забезпечення можна створити
систему, адаптувати її для багаторазового використання та
призначити виконання тестування на неробочий час. Так
можна досягти більш високої якості за менший час.
Для розробки такої системи був обраний певний
стек технологій (Java, Selenium WebDriver, JMeter), який
дозволить проводити тестування продуктивності у
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контексті роздільного аналізу серверної та клієнтської
частин. Найважливіші процеси додатка перевірюються
шляхом виконання сценаріїв користувача під нормальним
та максимальним навантаженням. Основною метою є
отримання метрик продуктивності та їх перевірка на
відповідність цільових показників [1].
Застосування гнучкого тестування продуктивності
дозволяє знизити ряд таких ризиків, як:
 оптимізація коду;
 відмови роботи додатку;
 проблеми продуктивності ;
 зсунені дати релізів;
 трудомісткість тестування продуктивності
[2].
Список літератури:
1.
2.

Ian Molyneaux. The Art of Application Performance Testing. –
O’Reilly Media, 2009.
Lisa Crispin, Agile Testing: A practical Guide for Testers and Agile
teams. – USA: Prentice Hall, 2009.
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Алла Галичанська, Микола Гнатушак
Науковий керівник – проф. І.І. Мохунь
Волоконно-оптичні системи передавання в міських
телефонних мережах України
Широке застосування ВОСП при побудові міської
телефонної мережі, насамперед, для організації міжвузлових
з’єднань дозволяє в принципі вирішити проблему збільшення
пропускної здатності мереж. У найближчі роки потреба в
збільшенні кількості каналів буде продовжувати швидко
зростати [1,2].
Саме спробі узагальнити параметри ВОЛЗ та ВОСП, на базі
яких формуються міські телефонні мережі і присвячена ця
курсова робота.
В роботі показано, що міські волоконно-оптичні системи
передавання України їх розвиток мають певні особливості.
Першою особливістю ліній зв’язку України є їх відносно
невелика середня довжина. Така ситуація складається за
рахунок глибокого районування мереж. Статистика розподілу
довжини ліній зв’язку міської телефонної мережі в найбільших
містах України свідчить, що лінії зв’язку довжиною до 6 км
складають 65% від загальної кількості ліній.
Друга головна особливість це те, що швидкості передавання
сигналів волконно-оптичними системами, на основі яких
формуються міські телефонні мережі не перевищують 2-го рівня
цифрової ієрархії, тобто 34.4 Мбіт/с.
Саме виходячи з цього, можна стверджувати, що ВОЛЗи
міських телефонних мереж можуть бути побудовані на основі
кабелів з багатомодовим волокном [1,2]. Такий висновок
випливає ґрунтується на таких фактах:
1. Багатоходове волокно, має переваги перед одномодовим,
насамперед, з точки зору енергетичної ефективності лінії
зв’язку. Величина енергетичних втрат в системах з таким
волокном мінімальна.
2. Внаслідок невеликої довжини ліній зв’язку та відносно
невеликих швидкостей передавання, вплив дисперсій (модової і
хроматичної)
волоконно-оптичних
систем
передавання
незначний та їм можна нехтувати.
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При цьому, можна стверджувати, що такі ВОСП мають
суттєвий резерв для потенційного збільшення об’єму
передаваної інформації.
Щодо подальшого збільшення об’ємів передаваної
інформації, то це можна робити застосовуючи одночасне
передавання сигналів вздовж оптичного кабелю в обох
напрямках та застосування передавання сигналів на декількох
довжинах хвиль [1,3,4].
На основі проведеного аналізу можна зробити такі висновки.
1. Середня довжина ліній зв’язку міських телефонних мереж
складає величину близьку до 6 км.
2. Швидкості передавання волконно-оптичними системами,
на основі яких формуються міські телефонні мережі не
перевищують 2-го рівня цифрової ієрархії, тобто 34.4 Мбіт/с. В
якості стикового коду, як правило використовується код HDB3,
лінійного – код СМІ.
3. Як наслідок для організації міського телефонного зв’язку
достатньо використовувати кабелі типу ОК-50, структурними
елементами яких є багатомодові оптичні волокна із ступінчатим
профілем показника заломлення.
4. Подальше збільшення об’ємів передаваної інформації без
модернізації міських ВОЛЗ може бути здійснено за рахунок
застосування дуплексного зв’язку (одночасного передавання
сигналів вздовж ОК в обох напрямках) та застосування
спектрального ущільнення (передавання сигналів на декількох
довжинах хвиль).
Список літератури:
1.
2.
3.
4.

Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи. – М.;
Салон-Р, 2004, – 265 с.
Каток В.Б. Волоконно-оптичні системи зв’язку. – Київ; 1998, – 228
с.
Скляров О.К. Современные волоконно-оптические системы
передачи. – М.; Салон-Р, 2001, – 240 с.
Вербовецкий
А.А.
Основы
проектирования
цифровых
оптоэлектронных систем связи. – М.; Радио и связь, 2000, – 158 с.
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Юрій Гарматюк
Науковий керівник – доц. Фрасуняк В.М.
Властивості твердих розчинів Hg1-x-yMgxMnyTe та
структури на їх основі
Розвиток напівпровідникової електроніки вимагає постійного
пошуку нових напівпровідникових матеріалів з необхідними
параметрами та розробки методів цілеспрямованого впливу на їх
фізичні
властивості.
Основними
напівпровідниковими
матеріалами для потреб інфрачервоної фотоелектроніки є тверді
розчини на основі халькогенідів ртуті, в основному Hg1-xCdxTe.
В останні десятиріччя приділяється велика увага багатокомпонентним
матеріалам,
зокрема
Hg1-х-уCdхMnуTe, Hg1-х-уCdхZnуTe та іншим. Впровадження у
сплав нових компонентів можуть покращити хімічні зв’язки у
твердому розчині, механічні властивості кристалів і позитивно
вплинути на стабільність робочих характеристик приладів на
їхній основі. Крім цього, багатокомпонентні тверді розчини
володіють широкими функціональними можливостями, оскільки
їхні параметри можна цілеспрямовано змінювати як кількісним
вмістом компонентів, так і вибором того чи іншого компонента.
Впровадження магнітних іонів у кристал приводить до
виникнення цілої низки нових ефектів, зумовлених обмінною
взаємодією між локалізованими магнітними моментами іонів і
спінами вільних носіїв заряду. Поєднання напівпровідникових і
магнітних
властивостей
робить
ці
напівпровідники
привабливими об’єктами з точки зору спінзалежних явищ. В
той же час впровадження нових компонентів приводить до
необхідності вирішувати проблему їхніх розподілів по злитку,
встановлення складу твердого розчину, оскільки ним
визначається ширина забороненої зони та інші параметри
кристала.
У даній роботі досліджувалися електрофізичні та магнітні
властивості твердих розчинів Hg1-x-yMgxMnyTe (0,02 < x < 0,1;
0,03 < y < 0,15) за результатами яких вибиралися зразки для
створення резистивних та бар’єрних фоточутливих структур.
Кристали отримані сплавленням високочистих компонентів у
печі резистивного нагріву з наступною кристалізацією методом
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Бріджмена. Компонентний склад зразків встановлювався за
результатами визначення густини і магнітної сприйнятливості,
яка вимірювалася методом Фарадея в інтервалі температур 77300 К і в магнітних полях 0.05-0.9 Т.
Електрофізичні властивості кристалів досліджувалися на
невідпалених і відпалених зразках в інтервалі температур 80 –
300 К і в магнітних полях до 1 Т. Встановлено, що температурні
та польові залежності кінетичних коефіцієнтів характерні для
кристалів з декількома типами носіїв заряду. В результаті
термообробки зразків у парах компонентів спостерігається
перерозподіл електрично активних центрів, що дозволяє
отримувати матеріали як n- так і p- типу провідності з достатньо
низькими концентраціями (п77К ~ 1015 -1016см-3, р77К ~ 1016 см-3)
та високими рухливостями ( µН ~ 104-105 см2/В·с ) носіїв заряду,
що вказує на доцільність дослідження даних матеріалів з метою
можливості
використання
їх
в
напівпровідниковому
приладобудуванні. Параметри ряду зразків наведено в таблиці1.
Таблиця 1
№
1
2
3
4
5

ρ,
г/см3
7,79
7,69
7,54
7,32
7,31

Параметри зразків Hg1-x-yMgxMnyTe
χ290К·106, х
у
n77К·1017, Еg290К,
3
см-3
см /г
еВ
1,85
0,02 0,06 0,08
0,094
1,47
0,06 0,04 0,02
0,168
2,34
0,07 0,07 0,06
0,291
3,39
0,10 0,10 р=0,42
0,421
4,39
0,09 0,13 р=0,31
0,508

Еg80К,
еВ
0,025
0,105
0,244
0,426
0,497

Використовуючи зразки з найбільш високими параметрами,
були створені структури резистивного і бар’єрного типу.
Структури резистивного типу та типу р-n переходів проявляли
фоточутливість в широкій інфрачервоній області спектру
залежно від компонентного складу матеріалу. Для структур
метал-HgМgMnTe випрямляючі характеристики отримано лише
при
напиленні
алюмінію,
причому
вольт-амперні
характеристики істотно залежнали від температурних режимів
отримання та стану обробки поверхні напівпровідника.
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Діана Гарькуша
Науковий керівник – проф. Савчук А.Й.
Біомедичні аспекти дослідження
напівпровідникових наночастинок
За останні десятиліття на основі досягнень фізики твердого
тіла, квантової електроніки, фізичної хімії та технології
напівпровідників почала формуватись нова галузь науки і
техніки – наноелектроніка. В її основі знаходяться дослідження
та практичне використання напівпровідникових квантоворозмірних структур. Особливо інтенсивно в цьому напрямі
досліджуються нанокристали та наночастинки, які ще називають
квантовими точками, оскільки саме в них квантово-розмірні
ефекти проявляються найбільш яскраво. У випадку
напівпровідникових нанокристалів одним з унікальних проявів
ефекту розмірного квантування є збільшення ширини
забороненої зони в міру зменшення розмірів наночастинки.
Отже, зміна розміру наночастинки дозволяє для одного й того ж
матеріалу (одного хімічного складу) у значних межах змінювати
структуру енергетичних зон. Ці зміни настільки кардинальні, що
навіть можна здійснювати перехід матеріалу від металу до
напівпровідника та від напівпровідника до діелектрика. З
погляду біомедичних застосувань в першу чергу необхідно
відзначити наночастинки на основі напівпровідників АIIBVI.
Перші публікації з їх використання як біологічних міток
з'явились у 1998 р. [1; 2]. У наступних численних працях було
продемонстровано переваги цього виду напівпровідникових
наночастинок над традиційними органічними флюорофорами.
Ці переваги стосуються спектрів поглинання в широкому
діапазоні, вузьких смуг у спектрах фотолюмінесценції,
залежності цих спектрів від середніх розмірів наночастинок,
високої фотостабільності та підвищеної чутливості. У плані
практичних застосувань у біології та медицині важливими є
також дослідження взаємодії напівпровідникових наночастинок
із біоматеріалами. У даній роботі проведені такого типу
дослідження на прикладі взаємодії колоїдних наночастинок
телуриду кадмію з модельними протеїнами. При цьому основна
увага приділена змінам, що відбуваються в оптичних спектрах
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при додаванні до колоїдного розчину наночастинок CdTe
альбумінів (human serum albumin HSA, bovin serum albumin
BSA).

Î ï òè÷í à ãóñòèí à
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3

1
2
3
4

Í × CdTe (2,9 í ì )
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Рис.1. Спектральні залежності оптичної густини для
колоїдних наночастинок CdTe з додаванням до розчину
альбуміну HSA (крива 1 відповідає наночастинкам CdTe; 2розчину HSA; 3 - HSA +1,5 x 10 -3 mmol/L CdTe; 4 - 1,5 x 10 3 mmol/L CdTe + HSA).

На рис.1 наведені спектри поглинання чотирьох зразків
розчинів, розміщених у кварцовому контейнері з внутрішньою
товщиною в 10 мм. Основний результат полягає в поступовому
розмитті екситонної структури спектрів на краю власного
поглинання при збільшенні вмісту в розчині HSA.
Список літератури:
1. Bruchez M.J. Semiconductor nanocrystals as fluorescent biological
labels / M.J. Bruchez, M. Morrone, P. Gin, S. Weiss, and A.P. Alivisatos
// Science.- 1998.- V.281.- P. 2013-2016.
2. Chan W.C.W. Quantum dot bioconjugates for ultrasensitive nonisotopic
detection / W.C.W Chan and S. Nie // Science.- 1998.- V. 281.- P.
2016-2018.
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Георгій Герасимюк
Науковий керівник – асист. Воропаєва С.Л.
Дослідження різних методів тріангуляції
3D - моделей
Тріангуляція – це апроксимація поверхні об’єкта, який
моделюють трикутними пластинами, що лежать від неї на
відстані, яка не перевищує деякої заданої величини δ. Усі
трикутні пластини повинні стикуватися між собою. Їх вершини
лежать на поверхні. Ці пластини називаються трикутниками.
Найбільш часте розбиття модельованого об’єкта на трикутники
пояснюєтьсятакими причинами:
- трикутник є найпростішим полігоном, вершини якого
однозначно задають межу;
- будь-яку область можна гарантовано розбити на трикутники;
- обчислювальна складність алгоритмів розбиття на
трикутники істотно менша, ніж при використанні інших
полігонів;
- реалізація процедур рендерінгу найбільш проста для області,
обмеженої трикутником;
- для трикутника легко визначити три його найближчих сусіда,
що мають з ним спільні грані [1].
Особливий інтерес до алгоритмів тріангуляції визначається
тим, що вони використовуються в багатьох процедурах
машинної графіки, таких як зафарбування, видалення
невидимих частин, відсікання, формування поверхонь.
При моделюванні об’єкта часто виникає питання кількості
трикутників, необхідних для використання тріангуляції. З
одного боку, потрібно досягти максимальної якості при
остаточній візуалізації, а з іншого знизити навантаження на
процесор і 3D-акселератор. Для зниження навантаження можна
використовувати менш деталізовану тріангуляційну мережу, але
при цьому якість буде не найкраща (рис. 1).
При
формуванні
динамічних
зображень
точність
представлення об’єктів у кадрі, зумовлена їх переміщенням, не
сприймається людиною, у зв’язку з чим недоцільно
використовувати детальну тріангуляцію.
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Рис. 1. Порівняння отриманої моделі: справа – методом
“Маршируючих кубів”, зліва – методом Стюарда [2]

Дослідження методів тріангуляції доречне в сучасному
технологічному світі, адже 3D - моделювання все частіше
використовується в різних галузях: медицині, точних науках,
пожежній охороні, автомобіле- і літакобудуванні тощо.
Здійснюється моделювання різних поверхонь та об’єктів, де
використовуються відмінні одне від одного методи тріангуляції,
і дослідження цих методів сприятиме для подальшого їх
удосконалення та розвитку, що суттєво відобразиться на
покращення якості 3D моделювання.
Список літератури :
1.
2.

Грабченко А.І., Доброскок В.Л. Теорія 3D моделювання: Навч.
посібник. – Х.: НТУ"ХПІ", 2009. – 207 с.
Компютерная графика и мультимедия. [Електронний ресурс] /
Режим доступу: http://cgm.computergraphics.ru/content/view/63.
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Науковий керівник – асист. Рощупкін О. Ю.
Дискретне перетворення Фур’є у інформаційновимірювальних системах
У інформаційно-вимірювальних системах, зокрема у
каскадах аналогово-цифрового перетворення, застосовується
цифрова обробка сигналів (ЦОС) [1]. Задачею даної роботи є
аналіз впливу бічних пелюсток віконного спектра через оцінку
середньоквадратичних значень багаточастотних сигналів,
розраховану за допомогою двох підходів дискретного
перетворення Фур’є (ДПФ) (методу «головного пелюстка» та
оцінки середньоквадратичних значень, отриманих при
використанні інтерпольованого ДПФ). Для проведення
дослідження було використано розроблене програмне
забезпечення, тулбокс “Signal Processing” з пакета моделювання
“Matlab”. Сигналами, що досліджувалися були двохтональні
частотні області тестування АЦП [2] із використанням методу
«головного пелюстка» оцінки середньоквадратичного значення.
Дослідження в області спектрального аналізу є актуальною
задачею, через появу нових апаратних засобів ЦОС.
Характеристики спектрального аналізу можуть бути поліпшені
за рахунок використання різних технік, однією з яких є
застосування так званих вікон – вагових функцій, на які
помножується вхідна послідовність відліків перетворення
Фур’є. ДПФ із застосуванням вікна має такий вигляд [3]:

Серед віконних функцій було використано: (I) вікно Ханна;
(II) вікно Хеммінга; (III) вікно Блекмена - Геріса.
Усі відомі віконні функції близькі до нуля в початку та кінці
та мають максимальну амплітуду всередині [1]. Це забезпечує
зменшення ефекту кільцевої природи перетворення Фур’є.
Натомість відліки, що знаходяться посередині гармонійного
сигналу, мають найбільший вплив на результат перетворення, а
відліки з кінців – найменший. Застосування вікон, відмінних від
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прямокутного, зумовлене потребою зменшити вплив бічних
пелюсток за рахунок збільшення ширини головного пелюстка.
Цей ефект може бути зменшений за рахунок збільшення
кількості дискретизованих відліків сигналу. Використання
вибраних у відповідний спосіб вікон призводить до істотного
зменшення часу вибірки, необхідного для досягнення
поставленої похибки вимірювання середньоквадратичного
значення компонента або для оцінки середньоквадратичного
значення при обробці відліків сигналу, виключно з часовою
областю [1].
Проведений аналіз показав, що вплив бічних пелюсток
віконного спектра на оцінку середньоквадратичного значення
залежить від таких чинників як тип вікна, що використовується,
амплітуда та частота сигналу.
В результаті порівняння зміщення середньоквадратичного
значення, викликаного бічними пелюстками віконного спектра
ДПФ для двох використовуваних методів, можна сказати, що
жоден з цих методів не кращий за інший. Перевага способу
«головного пелюстка» в тому, що може бути використано будьяке вікно, тоді як кількість вікон, придатних для
інтерпольованого ДПФ у частотній області, дуже обмежена,
якщо потрібно уникнути ітеративного розрахунку.
У роботі проведено аналіз впливу бічних пелюсток віконного
спектра
через
оцінку
середньоквадратичних
значень
багаточастотних сигналів для двохтональної частотної області
тестування АЦП, при використанні різних віконних функцій. Це
дало змогу визначити оптимальний підхід для дискретного
перетворення Фур’є.
Список літератури:
1. Novotny M., Sedlacek M. RMS value measurement based on classical
and modified digital signal processing algorithms / M. Novotny, M.
Sedlacek // Measurement 41. - 2008. – V.41, No 3. - P. 236–250.
2. Slepicka D., Dallet D., Shitikov V., Barbara F. ADC characterization in
the frequency domain by dual tone testing // CD of Proc. of XVIII
IMEKO World Congress “Metrology for Sustainable Development”. –
Sept. 17-22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil.
3. Harris F.J. On the use of windows for harmonic analysis with discrete
Fourier transform / F.J. Harris // Proceedings of the IEEE. – 1978. - V.
66, No. 1. - P. 51–83.
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Науковий керівник – асист. Комісарчук В. В.
Реалізація тренажера жестової мови засобами MS
Visual Studio 2010 C#
Люди з пониженим слухом спілкуються між собою
спеціальною жестовою мовою, яка складається з наборів жестів.
Спілкування
з
такими
людьми
вимагає
залучення
сурдоперекладачів, яких надзвичайно мало. Підтвердженням
актуальності цього є доручення, надане свого часу президентом
України В. Ющенком міністру освіти і науки про початок
підготовки сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах
України з 1 вересня 2008 року [1]. Спілкування двох осіб, одна з
яких може володіти жестовою мовою, а друга – ні, обмежує
можливості до спілкування людей з пониженим слухом.
Важливою задачею є вивчення жестової мови дорослими
людьми, які втратили слух. Особливої гостроти набуває
проблема такого спілкування у разі участі цих людей у
дискусіях та виступах на конференціях, навчання в
спеціалізованих школах. Тому значної актуальності набуває
розроблення нових засобів спілкування на основі сучасних
інформаційних технологій. Особлива увага приділялась
можливості використання такої системи у реальному часі.
Розроблення системи виконувалось із врахуванням специфіки
української жестової мови.
Мета даної роботи - розробка системи, яка емалює тренажер
жестової мови.
Основним
завданням
є
можливість
розпізнавання жестів через web-камеру та представлення їх
словесного значення.
Тренажер жестової мови – програмне забезпечення, що
обробляє зображення з наявної на комп’ютері web-камери,
попіксельно визначає на ньому зображення долоні й порівнює зі
спеціальними наперед заданими еталонами. Коли програма
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знаходить збіг зображення долоні з еталоном, вона виводить
його словесне значення.
Наперед заданий перелік еталонів, у майбутньому можна
буде збільшувати. Програма може використовуватися для
навчання та тренування людей, позбавлених слуху.
Перелік початкових еталонів зображено на рис. 1:

1
2
3
4
5
Рис. 1. Приклади еталонів долоні: 1 – "чому?", 2 – "нагорода", 3
– "навіщо?", 4 – cкільки?", 5 – "юрист"
Програмне забезпечення було розроблене засобами MS Visual
Studio 2010 на мові програмування C#, яка надає можливості для
легкої реалізації тренажера жестової мови та гнучкості у
подальшому вдосконаленні та підтримці.
Розроблене програмне забезпечення має такіможливості:
1.
2.
3.
4.

Підключення до web-камери.
Розпізнавання жестів долоні.
Порівняння із базою даних наперед заданих еталонів.
Представлення словесного значення відповідного жесту.

Список літератури:
1. Суспільство [ Електронний ресурс]
Режим доступу до
документу: http://unian.net/ukr/news/news-224756.html
2. Еккель Б. C# и платформа .NET. Библиотека програмиста:
Питер, 2004. – 796 с.
3. Ліберті Д. Програмирование C#: Питер, 2003. – 668 с.
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Олександр Гавалешко
Науковий керівник – проф. Махній В. П.
Оптичні властивості гетерошарів -ZnSe
Відомо, що об'ємні кристали широкозонних II-VI сполук (за
винятком сульфіду цинку) можуть мати лише одну стабільну в
часі модифікацію – кубічну () або гексагональну (). Так,
зокрема,
селенід
цинку,
перспективний
матеріал
короткохвильової оптоелектроніки, кристалізується в кубічну
структуру. Натомість, перехід до -модифікації може викликати
не лише зміну ширини забороненої зони Eg, але й може
призвести до появи нових властивостей, які притаманні
матеріалам з гексагональною структурою (електрооптичний,
акустооптичний та п'єзоелектричний ефекти).У зв'язку з цим
актуальним є пошук технологій отримання кристалів або шарів
-ZnSe зі стабільними у часі параметрами і характеристиками.
Перспективним у даному аспекті може бути метод
ізовалентного заміщення (ІВЗ), яким уже було синтезовано
низку шарів халькогенідів кадмію і цинку з обома типами
кристалічних структур. Дана робота присвячена дослідженню
основних оптичних і люмінесцентних властивостей гетерошарів
-ZnSe, які створювались відпалом монокристалічних
підкладинок -CdSe у насиченій парі Zn в евакуйованих до 104
Торр і запаяних кварцових ампулах.
Результатом відпалу є зміна кольору поверхні підкладинок з
чорного на жовто-зелений, що свідчить про утворення нової
хімічної
сполуки.
Це
підтверджується
відмінністю
диференціальних спектрів оптичного відбивання R'ω базових і
відпалених підкладинок, які представлено на рис. 1 відповідно
кривими 1 і 2. У першу чергу відмітимо наявність на кривих R'ω
трьох піків, які є характерними для зонної структури
гексагональних напівпровідників, врізка на рис. 1. Найменш
енергетичні піки відповідають енергетичній відстані між дном
зони провідності Ec і вершиною основної валентної зони EVA,
тобто фактично Eg. Дослідні величини Eg дорівнюють 1,75 еВ та
2,89 еВ і корелюють з відомими значеннями цих параметрів для
-CdSe і -ZnSe. Підрівні валентної зони EVB і EVC викликані
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розщепленням за рахунок спін-орбітальної взаємодії Δso і
кристалічного поля Δcr, а їх вперше визначені для -ZnSe
значення становлять 0,37 еВ і 0,07 еВ відповідно.

Рис. 1
Додатковим підтвердженням виникнення гетеропереходу ZnSe є наявність у спектрі люмінесценції широкої блакитної
смуги з ħ≈2,7 еВ (крива 2), яка суттєво відрізняється від смуги
випромінювання базової підкладинки, крива 1 на рис. 2. Крім
Nω, в.о.
того, положення максимуму,
півширина і форма блакитної
1
1
300 К
2
смуги шарів -ZnSe, а також
їх залежностей від рівня
збудження відрізняються від
аналогічних характеристик
кристалів -ZnSe. Натомість,
0.5
встановлення
природи
блакитної
люмінесценції
гетерошарів -ZnSe виходить
за рамки даної роботи і
потребує окремих детальних
0
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7 ћω, еВ досліджень із залученням
Рис. 2.
температурних вимірювань
та модуляційних методів.
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Ірина Голинська
Науковий керівник – проф. Гудима Ю.В.
Веб-метричне дослідження українськаго проекту Wikipedia
Українська Вікіпедія – найбільша енциклопедія українською
мовою, яка коли-небудь існувала. Ні одна паперова
енциклопедія не йде в жодне порівняння з тим, що створили
редактори Української Вікіпедії ані за кількістю статей, ані за
широтою охоплення тем.
Популярності Вікіпедії посприяла низка обставин:
 Вікіпедія, на відміну від паперових енциклопедій, не має
обмежень в обсязі та кількості статей, які існують при укладанні
паперових енциклопедій;
 відкритість проекту для всіх людей, які мають доступ до
Інтернету та простота редагування дозволяють написати більшу
кількість статей за одиницю часу, адже над створенням
паперової енциклопедії працюють кілька років.
У Вікіпедії висвітлюється значно ширше коло тем, аніж це
можливо
у
паперових
енциклопедіях,
у
т.ч.
вузькоспеціалізованих.
Існує можливість постійного доповнення статей та оновлення
в них даних у режимі реального часу, що неможливо у
паперових енциклопедіях.
Вікіпедія дотримується нейтральної точки зору: прагне до
того, щоб у статтях не переважала окрема точка зору. Іноді це
вимагає пподання кількох точок зору, що слід робити якомога
точніше, супроводжуючи кожну необхідним контекстом, щоб
можна було чітко розуміти, чиї точки зору наданні. Не слід
представляти жодну версію як «найкращу» або «істину в
останній інстанції». Це передбачає скрізь, де це можливо,
особливо при роботі над спірними темами, — подання посилань
на авторитетні джерела, які можуть бути перевірені.
Матеріали Вікіпедії є вільними для використання, при цьому
будь-хто може вносити до них зміни. Ваш текст доступний під
ліцензією «GNU Free Documentation License» (GFDL), а також
Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 і може
розповсюджуватися або компонуватися відповідно до неї.
Станом на лютий 2014 року українська Вікіпедія перебувала
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на 20 місці за відвідуваністю серед усіх мовних розділів
Вікіпедії - кількість переглядів її сторінок становить близько 132
тисячі на годину. За незалежними даними alexa.com на початок
лютого 2013 року українська Вікіпедія знаходиться на 30 місці її вибирають біля 0,12 % всіх відвідувачів Вікіпедії. За даними
на 2013 рік 10 найпопулярнішими статтями української Вікіпедії
стали: Україна (523726 переглядів), Тарас Шевченко (473 38),
Odnoklassniki.ru (356534), Ольга Фреймут, Іван Франко, Леся
Українка, Київська Русь, Київ, Львів і Чудове століття.
Українська Вікіпедія відчуває серйозну конкуренцію з боку
російської та англійської розділів Вікіпедії, що негативно
впливає на її відвідуваність і кількість учасників. Так,
наприклад, у Росії до статей українського розділу звертаються
лише 0,07 % користувачів Вікіпедії.
Українська Вікіпедія - україномовний розділ Вікіпедії.
Станом на 11 березня 2014 український розділ Вікіпедії містить
488001 статтю різної тематики; за даним показником українська
Вікіпедія займає 16 місце серед усіх мовних розділів. За
відвідуваністю мовний розділ знаходиться на 18 місці, за
кількістю завантажених файлів - на 8 місці.
Таблиця 1. Найбільші мовні розділи Вікіпедії

За даними аналізу 0,1 % правок, зроблених у період з 1
березня 2013 року до 28 лютого 2014 з території України, на
українську Вікіпедію доводилося 1,0065% від загальної
кількості правок, тоді як на російськомовну Вікіпедію 0,7656 %.
Українська Вікіпедія станом на 15 березня 2014 року нараховує
485763 статті. У сучасних умовах робота з Вікіпедією є
невід’ємною частиною навчального та освітнього процесів як у
середній, так і у вищій школах. Для розширення навчальних
функцій Вікіпедії розвиваються сестринські проекти (Віківерситет,
Вікіпідручник).
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Науковий керівник – асист. Габуза Т. В.
Реалізація генетичного алгоритму для задачі
комівояжера
Постановка задачі
Задача комівояжера (Travelling salesman problem, TSP) одна з найвідоміших задач комбінаторної оптимізації, що
полягає у знаходженні самого вигідного маршруту, що
проходить через зазначені міста хоча б по одному разу з
наступним поверненням в початкове місто. В умовах задачі
вказуються критерій вигідності маршруту (найкоротший,
найдешевший, сукупний критерій тощо) і відповідні матриці
відстаней, вартості і т. п. Як правило, вказується, що маршрут
повинен проходити через кожне місто тільки один раз.
Мета задачі - знайти найкоротшу відстань між N різними
містами. Шлях, по якому продавець повинен пройти,
називається туром.
Методи розв’язання
Перевірка всіх варіантів проходу по N містах буде N!. Для
розрахунку 30 турів по місту доведеться виміряти загальну
відстань в 2,65 x 1032 різних турів. Припускаючи близько
трильйона операцій за секунду, це займе 252.333.390.232.297
років. Додавання ще одного міста викличе збільшення кількості
розрахунків на 31!. Очевидно, що такий шлях обчислень
неприпустимий.
Класичним методом розв’язання задачі комівояжера є
метод гілок і меж. Однак навіть для невеликої кількості міст у
такий спосіб задача практично нерозв’язана. Для простого
варіанта,
симетричної
задачі
з n містами,
існує
(n1)!/2 можливих маршрутів, тобто для 15 міст існує 43
мільярдів маршрутів та для 18 міст вже 177 більйонів. Те, як
стрімко зростає тривалість обчислень, можна показати в
наступному прикладі. Якщо існував би пристрій, що знаходив
би розв'язок для 30 міст за годину, то для для двох додаткових
міст у тисячу раз більше часу; тобто більш ніж 40 діб.

65

На противагу попереднім методам існує генетичний
алгоритм, який може бути використаний, щоб знайти рішення за
значно коротший термін. Хоча він не може знайти краще
розв’язання, однак може стати практично ідеальним рішенням
для розрахунку 100 турів по містах менш ніж за хвилину.
Ідея алгоритму
Є кілька основних кроків у розв’язанні задачі комівояжера
за допомогою ГА.
По-перше, створити групу з багатьох випадкових турів у
так званій популяції. Цей алгоритм використовує подібні
обчислення для розрахунку початкової популяції, віддаючи
перевагу зв'язку між містами, які знаходяться близько один до
одного.
По-друге, вибрати з 2- ох кращих (найкоротших) турів
батьків у популяції і скомбінувати їх, зробити два нових
нащадки. Сподіваючись, що ці нащадки будуть кращими, ніж
будь-який з батьків. З невеликою ймовірністю нащадки турів
мутують. Це робиться, щоб запобігти ідентичності всіх турів у
популяції. Нові нащадки турів дитини замінюють собою
довжелезні тури в популяції. Численність особин в популяції
залишається незмінною. Нові тури дітей неодноразово
створюються до досягнення бажаної мети.
Як видно з назви, генетичні алгоритми імітують природу й
еволюцію з використанням принципів виживання найбільш
пристосованих особин. Двома найскладнішими питаннями, з
використанням генетичного алгоритму для розв'язування задачі
комівояжера, є питання кодування туру і алгоритм кросовера,
який використовується, щоб об'єднати два тури батьків, для
отримання нащадків туру.
Список літератури:
1. Емельянов В. В., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Теория и практика
эволюционного моделирования. — М: Физматлит, 2003. — 432 с.
2. Гладков Л. А., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Генетические
алгоритмы: Учебное пособие. — 2-е изд.. — М: Физматлит, 2006. —
320 с.
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Магнітно-силова мікроскопія плівок залізо-ітрієвого
гранату до та після високодозової іонної імплантації
Методом магнітно-силової мікроскопії отримано мапи
розподілу
магнітних
доменів
приповерхневих
шарів
епітаксійних
плівок
залізо-ітрієвого
гранату
(ЗІГ)
Y2.95La0.05Fe5O12, модифікованих високодозовою імплантацією
іонів азоту N+. Енергія імплантації становила Е=50 кеВ, дози D
дорівнювали 0,5, 1,5 і 5,01018 іон/см2, товщини плівок
становили, відповідно: 21,9 та 76,4 мкм.
Втілені в гратку гранатових плівок іони азоту призводять до
виникнення значної кількості радіаційних дефектів, а саме
вакансій, при цьому з поверхні плівок в 60% випадків
вибивається кисень, 28% – залізо, 13% –ітрій, <1% –лантан [1].
Після високодозової імплантації відбулося значне зменшення
півширини лінії феромагнітного резонансу: для першої плівки –
більш ніж у 2 рази, для другої – на 18%. Досліджувані плівки
можна охарактеризувати змішаною одновісною та кубічною
магнітною анізотропією, легування лантаном практично не
впливає на їхні магнітні властивості. На рис. 1 спостерігаються
ряди складних за субструктурою паралельних смуг однакової
ширини ~9 мкм.

а)
б)
в)
Рис. 1. Магнітно-силові зображення плівок ЗІГ товщиною 21.9 мкм:
а) неопромінена, б) D1=0.5·1018 іон/см2, в) D3=5·1018 іон/см2.

Представлена доменна структура характерна для випадку
виходу розгалужених доменів на вільну поверхню зразка.
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Високодозова імплантація приводить до симетризації
впорядкованих рядів доменів (рис.1). Частково з’єднані ряди
поверхневих доменів на світлому і темному фоні при дозі
імплантації 5·1018 см-2 стають чітко розділеними. Це, очевидно,
пов’язано із аморфізацією та розпиленням перехідного шару
плівка-повітря, який у ЗІГ може мати товщину до 0,5 мкм [2].
Втім, доменна структура плівок товщиною 76,4 мкм значно
відрізняється від попередніх, що, імовірно, спричинено значною
неоднорідністю за товщиною та сильною латеральною
неоднорідністю (рис. 2).

а)
б)
Рис. 2. МСМ-зображення плівок ЗІГ товщиною 76,4 мкм:
а) неопромінена, б) D2=1,5·1018 іон/см2.

Отже, зміни в магнітній доменній структури плівок ЗІГ
спричинені аморфізацією та розпиленням приповерхневого
шару, зменшенням концентрації кисню, а відповідно,
збільшенням частки магнітних іонів Fe2+. При обробці поверхні
епітаксійних плівок ЗІГ як елементів високочастотної
електроніки найкраще застосовувати найбільшу дозу іонів
азоту, оскільки вона веде до найсильнішого звуження лінії
ФМР.
Список літератури:

1. High-dose implantation of Y2,95La0,05Fe5O12 epitaxial films by nitrogen
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Вивчення особливостей руху дефектів
у термодинамічно нестабільних кристалах
iз різним типом хімічного зв’язку
Відомо, що науково-технічний прогрес визначається
успіхами фізичного та прикладного матеріалознавства, однією з
центральних наукових проблем якого є проблема дослідження
міцності і пластичності матеріалів і пов’язана з нею проблема
вивчення еволюції структурних недосконалостей кристалічної
будови. Застосування кристалів у техніці неминуче
супроводжується їх пластичною деформацією як при
виготовленні деталей, так і при експлуатації робочих елементів.
Саме тому вивчення рухливості дислокацій – процесу, який
значною мірою визначає пластичність кристалів в області малих
деформацій, є незмінно актуальною задачею, особливо в
структурно-нестабільних кристалах [1, с. 3-5].
Незважаючи на те, що проблема структурної релаксації в
нестабільних кристалах є актуальною як у науковому, так і в
практичному відношенні, вона досі багато в чому залишається
нерозв’язаною і відкритою. Далекі від завершення і наші знання
про динамічну поведінку дислокацій у таких кристалах. Тому
наша робота присвячена вивченню особливостей поведінки цих
дефектів у кристалічних матеріалах, які зазнали зовнішньої
силової дії і знаходяться у нерівноважному стані.
У роботі представлені результати досліджень пружних
(ефективний модуль зсуву, Geff ~ f 2), непружних (внутрішнє
тертя, ВТ) характеристик та відношення швидкостей руху
дислокацій (дислокаційних перегинів) у кристалах із металевим
(рис.1) та ковалентним (рис.2) типом хімічного зв’язку,
виведених із стану термодинамічної рівноваги різними
методами (опроміненням високоенергетичними частинками,
термоциклюванням
в
області
структурно-фазового
перетворення, розпадом пересиченого твердого розчину тощо)
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та природно зістарених протягом тривалого часу для стабілізації
їх дефектної підсистеми. Проведено аналіз можливих механізмів
руху дислокацій (дислокаційних перегинів) та оцінені енергії
активації цих процесів.
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Рис. 1. Температурні залежності f2(1) та V /V0 (2) в МТК Ве після
опромінення високоенергетичними електронами (зліва) та після 1500
год. старіння при Ткім.(справа)
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Рис.2. Температурні залежності f2(1) та V /V0 (2) в щойно
приготованому (зліва) і природно зістареному при Ткім (справа) Сz-Si.
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Розробка та проектування електронного
навчального посібника «Голографія»
Широке розповсюдження доступних за ціною комп'ютерів
зумовило появу багатьох нових способів подання інформації [1–
3]. Одним із таких способів, що поступово набирають
популярність, стали електронні публікації. У вигляді
електронних публікацій оформляють керівництва користувача,
довідники, інформаційні бюлетені, інструкції, рекламні
брошури, буклети і тому подібну літературу інформаційного,
освітнього та рекламного характеру. Причина проста – з
подібною літературою набагато зручніше працювати в
електронному (а не в паперовому) вигляді, а для авторів і
видавців електронний варіант публікації часто набагато більш
привабливий.
Порівняно з традиційними паперовими публікаціями
електронні не обмежені представленням тексту і картинок –
вони можуть включати анімацію, відео, музику, різноманітні
візуальні ефекти і навіть бути інтерактивними [3; 4].
В даний час, коли розвивається дистанційна освіта,
актуальною стає проблема розробки електронних освітніх
ресурсів, одним з яких є електронний підручник [3]. У ньому
може міститися велика кількість вправ і прикладів, докладно
ілюструватися в динаміці різні види інформації, здійснюватися
комп'ютерне тестування.
Метою
даної
роботи
є
розробка
електронного
мультимедійного навчального посібника «Голографія». Даний
посібник містить, окрім лекційного матеріалу, інтерактивний
список літератури і анімовані зображення та відео. Останнє є
надзвичайно актуальним саме для ілюстрації об’ємних
зображень.
Створенню електронного варіанта посібника передувала
робота із текстовим оригіналом, що являв собою текстовий файл
формату .DOC, який потрібно було зверстати [5] у професійній
верстальній програмі Adobe InDesign CS6 [6], згідно з вимогами
верстання книжкових навчальних видань. При цьому особлива
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увага приділялась верстанню формул, для чого до програми
додавалась спеціальна підпрограма.
З метою передачі об’ємності зображень створювались
анімовані файли .GIF-формату.
Зверстаний .PDF-файл використовувався для створення
електронного посібника у програмі 3D PageFlip Standard [7]. Це
програмне забезпечення для перетворення PDF-файлів у
реалістичні електронні публікації. З його допомогою можна
створювати 3D-журнали, газети, каталоги, електронні брошури,
книги з ефектом перегортання сторінок, без знань Flash / HTML
або навичок програмування [7].
Отриманий електронний посібник являє собою дозволяє
флеш-книгу з 3D-ефектом перегортання сторінок; містить
посилання – імпорт сторінок тексту для пошуку, має
налаштування попереднього перегляду, закладки, інтерактивний
зміст та анімовані сцени і відео; дає можливість експорту в різні
формати: HTML, ZIP, EXE, 3DP і запис на компакт-диск та
друк.
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Сергій Даскалєску, Олексій Астахов
Науковий керівник – асист. Пшеничний О.О.
Огляд проекту «EnviromentalAccess»
Проблема штучного інтелекту в науці XXI століття охопила
широке коло досліджень, пов’язаних зі створенням штучного
аналогу
інтелекту
людини,
розробкою
так
званого
«суперінтелекту»; моделюванням окремих функцій і структур
психіки; робототехнікою; впливом існуючих та потенційно
можливих систем штучного інтелекту на людину та суспільство
тощо. Результати досліджень у галузях обчислювальної техніки,
кібернетики, синергетики, неврології, психології, лінгвістики,
біо- та нанотехнологій дають змогу зробити прогнози на
майбутнє стосовно розвитку штучного інтелекту та
робототехніки як прикладної науки, що займається розробкою
інтелектуальних технічних систем.
Метою даної розробки є створення інтелектуальної системи
збору та обробки інформації для моніторингу та дослідження
навколишнього середовища. Система повинна забезпечувати
контроль таких параметрів та виконуваних функцій:
-вимірювання температури та вологості повітря;
-фото -, аудіо - та відеосупровід контролю стану довкілля;
-GPS-контроль рухомої платформи в режимі реального часу;
-визначення відстані до найближчих об’єктів;
-контроль даних з акселерометру;
рівня
освітленості
місцезнаходження
-вимірювання
платформи;
-контроль стану заряду батареї системи енергозабезпечення;
-висока швидкість пересування платформи;
-звукове оповіщення про стан заряду батареї.
Вибраний набір параметрів - базовий для забезпечення
життєздатності системи, хоч і дозволяє отримати достатньо
повну інформацію про навколишнє середовище на певний
момент часу, при необхідності його можна доповнити іншими
параметрами.
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Крім того, пристрій «EnviromentalAccess» повинен
дистанційно керуватись та відправляти всю зібрану інформацію
по Wi-Fi на базову станцію.
Для реалізації проекту використано налагоджувальну плату
Arduino, шасі та мобільний телефон на базі ОС Android:
-Arduino Pro Mini ATmega328 – налагоджувальна платформа
на базі мікроконтролера ATmega328 (рис.1) [1];
-ChinaPhone на базі ОС Android [2];
-Шасі (рис. 2).

Рис. 1. Arduino Pro Mini ATmega328

Рис. 2. Шасі

Особливістю даного проекту порівняно з аналогами є
розширення функціональних можливостей системи для
дистанційних
досліджень
навколишнього
середовища,
збільшення мобільних можливостей модуля та застосування
інтелектуального аналізу даних.

Список літератури:
1. Arduino © Homepage [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
2. Android development [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://developer.android.com/
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Анастасія Дашкова
Науковий керівник – асист. Карачевцев А.О.
Створення веб-галереї з ефектом Lightbox
на основі HTML 5 та CSS 3
Веб-програмування стрімко розвивається, і на сьогоднішній
день веб-сайти отримують все більше і більше нових
можливостей, стають більш зручними для користувачів. HTML
5 і CSS 3 – це нові «сходинки» в розвитку технологій вебпрограмування. Що являють собою HTML 5 і CSS 3? Які
переваги HTML 5 і CSS 3? Чому HTML 5 і CSS 3 зручні для
застосування при веб-розробці?
HTML 5 – нова, п'ята версія мови гіпертекстової розмітки
HTML. Порівняно з попередніми версіями HTML 5 відкриває
для розробників набагато більш широкі можливості. Зокрема, в
HTML 5 введені нові елементи й атрибути, що дозволяють
полегшити взаємодію сайтів із пошуковими системами, що
позитивно позначається на пошуковому просуванні таких сайтів
[1; 2].
Крім того, ряд нових елементів в HTML 5 дозволяє позбутися
необхідності використання для відображення сайту в браузері
сторонніх розширень. До таких належать елементи audio і video,
що забезпечують інтеграцію мультимедійних даних і
здійснюють відтворення мультимедійного контенту в браузері,
наприклад без програвача Flash Player.
Багато функціональних можливостей HTML 5 у свіжих
версіях браузерів підтримуються вже зараз. Використання
HTML 5 дозволяє прискорити завантаження сторінок сайту,
додає нові можливості. Якщо ж якась із функцій HTML 5 не
підтримується браузером, то це не завдає жодної шкоди сайту,
адже HTML 5 ґрунтується на HTML 4 й не підтримувані
елементи просто ігноруються [1; 3].
CSS 3 дозволяє значно розширити можливості верстки
сайтів, без застосування сторонніх технологій. Більш
привабливий дизайн сайтів з використанням мінімально
необхідного коду - ось результат, одержаний за допомогою CSS
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3. Так само як і HTML 5, CSS 3 підтримується сучасними
браузерами частково, але протягом найближчих років очікується
повна підтримка браузерами HTML 5 і CSS 3 [2].
Які ж переваги дає веб-програмування з використанням
HTML 5 і CSS 3?
Отримання
сучасного,
привабливого,
зручного
і
функціонального сайту, що ефективно виконує свої завдання ось основна мета, яка ставиться при розробці сайтів. Вебпрограмування з використанням HTML 5 і CSS 3 допомагає в
досягненні цієї мети.
За рахунок відмови від використання безлічі зображень, що
формують деякі елементи дизайну сторінки, такі як закруглені
кути, тіні, градієнти, сторінки сайту завантажуються значно
швидше. Це допомагає створити позитивне враження про сайт у
відвідувачів.
За рахунок використання HTML 5 і CSS 3 відтворення на
сайті анімації, відео, аудіо виконується без необхідності
підключення додаткових розширень до браузера. На відміну від
flash-елементів, дані технології добре взаємодіють з
пошуковими системами і не перешкоджають пошуковому
просуванню сайтів [3].
Веб-програмування – це завжди пошук оптимальних рішень
для виконання завдань, поставлених перед сайтами, які
розробляються. HTML 5 і CSS 3 сприяють знаходженню таких
рішень, а тому професійні веб-програмісти все активніше
застосовують можливості даних технологій при створенні
сайтів.
Список лытератури:
1. Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам
нового поколения. – СПб.: Питер, 2012. – С. 15, 37.
2. Лоусон Б., Шарп Р. Изучаем HTML5. Библиотека специалиста.
– СПб.: Питер, 2012. – С. 56.
3. Дронов В. А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка
современных Web-сайтов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – С. 48,
72.
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Максим Девда

Науковий керівник – доц. Лазорик В.В.
Застосування RESTfull API для синхронізації даних
У даний час широкого розповсюдження набули так звані
«хмарні» обчислення. Ця технологія забезпечує повсюдний та
зручний доступу на вимогу через мережу до спільних
обчислювальних ресурсів. Завдяки цій технології почалися
пошуки нових методів взаємодії архітектури «сервер-сервер».
Одним з знайдених рішень є RESTfull API.
Методологія REST є стилем побудови архітектури
розподілених прикладних програм. Дані в REST повинні
передаватися у вигляді невеликої кількості стандартних
форматів (наприклад HTML , XML, JSON) по стандартних
мережневих протоколах. Відповідно до стилю побудови,
мережевий протокол підтримує кешування, не залежить від
мережневого шару і не зберігає інформацію про стан між
парами
«запит-відповідь».
Такий
підхід
забезпечує
масштабованість системи і дозволяє їй еволюціонувати з новими
вимогами.
Був розроблений інтернет-ресурс і компонент автоматичної
двосторонньої синхронізації з веб-сервісом «МойСклад». Це дає
змогу вести бухгалтерію, збирати статистичні дані і керувати
роботою кількох магазинів з одного місця.
Для реалізації даних можливостей був створений відповідний
клас, який містив у собі методи відкриття і закриття тунелю
зв’язку, метод парсингу XML, метод пошуку поля, методи
створення XML, методи відправки і отримання інформації.
Методи
відкриття-закриття
та
відправки-отримання
реалізувалися за допомогою бібліотеки «CURL». Зазначимо, що
ця бібліотека підтримує більшість сучасних протоколів передачі
даних. Інші методи були реалізовані звичайними можливостями
серверної мови програмування «PHP».
Насамперед змін зазнали серверні скрипти обробки
замовлення товару, в які було введено нову функцію-контролер
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ініціалізації методів класу та обробки потрібних даних. У
результаті її роботи формувались дані у форматі XML, які в
подальшому і відправлялися для обробки на віддалений сервер.
Проте такі операції використовують багато серверних
ресурсів, тому варто було попіклуватися про швидкодію
написаного коду. Упродовж всієї роботи скрипта ведеться
моніторинг за непотрібними змінними, які в подальшому
знищуються, тим самим звільняючи потрібні ресурси.
Другою частиною даного завдання є створення оберненої
синхронізації. Тобто при змінах в сервісі «МойСклад» зміни
повинні були відображатися і в самому інтернет-магазині.
На даному етапі розвитку сучасних веб-технологій немає
механізму, який би дозволяв реалізувати взаємодію з віддаленим
сервером, не маючи до його скриптів прямого доступу, при
настанні якоїсь події. Тому був вибраний підхід постійної
темпової синхронізації. Реалізувалось це за допомогою
серверної утиліти «CRON»
CRON – це утиліта, яка дозволяє користувачам виконувати
команди або скрипти (групи команд) автоматично в заданий час.
В результаті був написаний скрипт, який постійно з темпом в 10
хвилин здійснював запити до віддаленого серверу «МойСклад» і
порівнював відповідні дані.
Список літератури:
1. RESTfull API [Електронний ресурс]/ - Режим доступа:www.URL:
http://www.restapitutorial.com/lessons/whatisrest.html -21.02.2014р.
2. Що таке «CRON» і як ним користуватись ? [Електронний ресурс]/ Режим доступа:www.URL:
http://www.caravan.ru/reference/faq/virtual_hosting/cron/
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Віктор Демчаков
Науковий керівник - асист. Ілащук М.І.
Електричні та фотоелектричні властивості
напівпровідникових p-n-переходів, створених на основі
n–CdTe дією лазерного опромінення
Одним із перспективних методів створення бар’єрних
структур є метод лазерної обробки поверхні. Такі її види, як
лазерне проплавлення поверхневого шару та лазерне
впровадження домішок, належать pдо нових технологій
створення сучасних приладів.
Напівпровідникові p-n-переходи на основі монокристалічного n–CdTe були отримані при його опроміненні імпульсами
лазера з рубіновою головкою ( = 0,694мкм) різної густини
енергій (3,3-22,4 Дж/cм2). Встановлені режими роботи лазера
для виготовлення найбільш якісних p-n-переходів та проведене
дослідження їх електричних та фотоелектричних властивостей.
Монокристали n-CdTe були вирощені методом Бріджмена
при контрольованому тиску пари кадмію. Їх електричні
параметри при Т=295К були такими: σ = 1,4 Ом-1· см-1,
n = 9,0 ·1015см-3,  = 1012 см 2  В-1 с-1. Область p-типу
провідності утворювалася внаслідок розплавлення поверхневого
шару CdTe при дії потужного лазерного випромінювання та
наступній його рекристалізації. При цьому інтенсивніше
відбувалося випаровування атомів Cd і, відповідно, утворення
вакансій у кадмієвій підгратці, які і забезпечували діркову
провідність CdTe. Омічні контакти до області n-типу
провідності створювали вплавлюванням індію, а до області pтипу хімічним осадженням Au з водного розчину хлорного
золота.
Електричні властивості отриманих структур досліджували
шляхом вимірювання вольт-амперних (ВАХ) та вольт-фарадних
(ВФХ) характеристик при різних температурах (295-345 К) та
частотах змінного сигналу (10-30 кГц), відповідно. Світлову
ВАХ вимірювали при видимому світлі в стандартних умовах
освітлення, близьких до АМ 1.5 (100 мВт/см2).
Встановлено, що досліджувані електричні переходи володіли
ефектом випрямлення. Оцінена з прямих гілок ВАХ висота
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потенціального бар’єра к
становила 0.8 В при
Т = 295 К, а діодний коефіцієнт випрямлення – 4,2  104 при
напрузі V =1,5 В. Лінійна залежність у координатах (S/C)2 = f(V)
дозволяє віднести створені бар’єрні структури до різких p-nпереходів з однорідним розподілом домішок у перехідній
області, оцінена товщина якої при нульовому зміщенні
дорівнювала 1,1 мкм.
Аналіз проходження носіїв заряду крізь енергетичний бар’єр
при прямому зміщенні показав, що ВАХ досліджуваних структур
в області напруг до 0.8 В добре описуються формулою
I(V) = Is[exp(eV/AkT) – 1]. Визначений коефіцієнт неідеальності
А = 2,6 і його значення не залежало від Т. Тому можна
допустити, що прямий струм визначається рекомбінаційними
процесами не тільки в ОПЗ, але й на межі розділу областей n- та
p-типу провідності. Тут рекомбінація може відбуватися на
дислокаційних петлях, які утворюються через виникнення
термічних напруг між розплавленим поверхневим шаром та
холодним об’ємом напівпровідника. Визначена з температурної
залежності lnIS = f(103/T) глибина залягання рекомбінаційних
центрів становила 0,52 еВ, що може відповідати складному
дефекту за участю двохкратно зарядженої вакансії кадмію і
фонової домішки донорного типу ( V Cd'' D  ) ' .
В області зворотних напруг при V 1В визначальною є
теплова генерація носіїв заряду, що підтверджується лінійною
залежністю I(V), побудованою у координатах І(V) = f(φk -V)1/2.
Необхідно відзначити, що виготовлені напівпровідникові p-nпереходи характеризуються невеликими значеннями зворотних
струмів (при Т = 295 К та V = 1В, I = 0,25 мкА).
Визначені зі світлової I(V) характеристики досліджуваних pn-переходів напруга холостого ходу, струм короткого
замикання та фактор заповнення становили Vхх = 0,4 В;
Ікз = 0,2 мА; FF = 0,49, відповідно. Невисокі значення
приведених фотоелектричних параметрів можна пояснити
рекомбінацією нерівноважних носіїв заряду, наявність якої в
отриманих поверхнево-бар’єрних структурах.була встановлена
при аналізі механізмів струмопереносу.
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Людмила Дроздик
Науковий керівник –доц. Борча М.Д.
Багатохвильова дифракція синхротронного
випромінювання в епітаксіальних системах
Багатохвильова дифракція Х-променів [1] має ряд переваг
перед іншими Х-променевими методами у дослідженні
напівпровідникових
матеріалів
завдяки
додатковим
дифракційним ефектам. Зокрема, висока чутливість кутових
положень багатохвильових рефлексів при забезпеченні умов
випадкової компланарної / некомпланарної дифракції може
використовуватись для уточнення абсолютних значень періодів
гратки монокристалів [2]. Така дифракція має місце лише при
певних умовах:
(1)
Rk  n / 
(Rk – радіус сфери Евальда; n – показник заломлення; λ –
довжина Х-хвиль). Це дає можливість використовувати
синхротронне випромінювання та цілеспрямовано вибирати
необхідну довжину хвилі, що, відповідно, підвищує точність
визначення періодів гратки в багатохвильовій дифрактометрії.
У даній роботі була застосована методика високороздільної
Х-променевої дифрактометрії на основі випадкової компланарної
/ некомпланарної багатохвильової дифракції для визначення
структурних особливосей багатошарових систем, зокрема для
гетероструктур.
Постійна ґратки у твердому розчині AlxIn1-xSb, що формує
активний шар у багатошаровій системі AlxIn1-xSb/GaAs,
змінюється лінійно зі складом і визначається правилом Вегарда,
водночас ширина забороненої зони змінюється нелінійно.
Причому при значення х0,16 на основі AlxIn1-xSb створюють
гетероструктури з квантовими ямами. З метою контролю складу
таких структур здійснено розрахунок ділянки багатохвильової
дифрактограми твердого розчину AlxIn1-xSb (трихвильові
максимуми (600,315 / 3 1 5) і (600,35 1 / 3 5 1) ) в залежності від
стехіометричного складу (рис.1). Згідно з (1), випадкова
компланарна багатохвильова дифракція для даної реалізується
при а/=3,607428, тобто для х=10,5% (а=6,443265 Å)
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задовольняється при =1,78611 Å.

Інтенсивність, відн.

(131,531)
(31 5 )(35 1 )
(1 1 3 ,5 1 3 )

x (вміст
і і )

φ, кут. грат.

Рис. 1. Розрахована динаміка ділянки багатохвильової дифрактограми
твердого розчину AlxIn1-xSb в залежності від стехіометричного складу;
первинне відбивання – (600); CoK-випромінювання

Слід відзначити, що в епітаксійних системах в умовах
багатохвильової дифракції при скануванні за Реннігером
взаємодія між хвильовими полями, розсіяними від ґраток шару
і підкладки, утворює екстрапіки, названі гібридними
відбиваннями [3]. Розрахунки дифрактограм з гібридними
відбиваннями дали змогу пов’язати зміни їх відносної
інтенсивності і кутового положення максимумів, їх уширення
та зміну профілю з процентним вмістом компонент
епітаксійної системи та параметрами деформацій.
Список літератури:
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Wechselwirkung Erscheinung bei Raumgitter Interferenzen / M.
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Даніела Дубчак
Науковий керівник – доц. Архелюк О.Д.
Оптичні властивості електрофоретичних дисплеїв
Технологія відображення інформації на електронний
папір дозволяє імітувати звичайне чорнило на папері. На
відміну від традиційних рідкокристалічних екранів, в яких
використовується тилова підсвітка матриці для формування
зображення, електронний папір працює як пасивний
відображувач зовнішнього світла, тобто як звичайний папір.
Електронний папір володіє високою енергоефективністю –
споживає електроенергію лише в момент перемикання(аналог
перегортання аркуша паперу), що дозволяє на одному заряді
батареї працювати декілька тижнів[1].
Електронний папір був вперше розроблений у 1970-х
роках Ніком Шерідоном в дослідницькому центрі компанії
Xerox у Пало Альто. Перший електронний папір під назвою
Gyricon складався з поліетиленових сфер із діаметром 75-106
мкм. Кожна сфера — це частинка Януса, що складається з
негативно зарядженого чорного пластику, з одного боку та
позитивно зарядженого білого пластику - з іншого [2]. Всі сфери
поміщаються в прозорий силіконовий лист, причому кожна
сфера зважена у бульбашці оливи для вільного обертання.
Зміною полярності напруги, прикладеної до кожної пари
електродів,
можна
замінювати
положення білої чи
чорної
сторони
сфери, тим самим
задаючи білий чи
чорний колір[3].
Рис. 1. Схема електрофоретичного дисплею
Потенційно електронний папір має бути зручнішим для
читання, ніж звичайні дисплеї.
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а)
б)
в)
Рис.2.Мікрофотогафії літери на: а) електрофоретичному екрані,
б) папері, в)рідкокристалічному дисплеї
У нашій роботі ми провели порівняльний аналіз за
макрофотографіями літери на електронному папері, звичайному
папері та РК дисплеї (рис.1). Дослідили спектри дифузного
відбивання електронного паперу та стандартного паперу для
лазерного друку (80г/м2)на спектрофотометрі СФ-10. Як
еталонний розсіювач ми використали молочне скло МС20.Коефіцієнт відбивання МС-20 в діапазоні 400-750 нм
близький до 100 %. Аналіз спектра дифузного відображення
електронного паперу показав, що в області 450 - 730 нм
поверхня добре відображає світло, відображуюча здатність
знижується головним чином в синьо-фіолетовій частині спектра
і дуже незначно змінюється в зелено-жовтій і червоній його
областях. За кількістю відбитого світла досліджувані матеріали
можна розташувати в наступній послідовності у порядку
спадання: МС-20, папір, електронний папір.

Список літератури:
1. Huitema, H. E. A.; Gelinck, G. H.; van der Putten, J. B. P. H.; Kuijk, K.
E.; Hart, C. M.; Cantatore, E.; Herwig, P. T.; van Breemen, A. J. J. M.; de
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Науковий керівник – доц. Маник О.М.
Структурно-силові характеристики хімічного зв’язку
кристалів cелену
Селен (Se) – елемент VI групи періодичної системи
Менделєєва. Найбільш вивченими є сполуки селену й телуру з
вісмутом та сурмою, які застосовуються в термоелектриці.
Селен зустрічається в трьох модифікаціях: α-моноклінній, βмоноклінній, γ-гексагональній. Термодинамічно стабільною при
нормальних умовах є гексагональна модифікація селену (сірого
кольору), а інші перетворюються в гексагональну при нагріванні
до 560-600 К. Селен - типовий дірковий напівпровідник з
шириною забороненої зони ΔE=1,8eV, густиною 4,8 г/см2,
Тпл=490 К. Для Se характерна зміна провідності при освітленні,
яка залежить від частоти змінного струму, що вказує на його
можливості
утворювати
різні
кристалічні
структури
(модифікації) при зміні зовнішніх умов, зберігаючи хімічний
склад. Механізм та швидкість поліморфних перетворень
визначаються енергетичними характеристиками вихідних і
кінцевих структур, що залежать від типу хімічного зв’язку і
способу розміщення атомів в елементарній комірці [1].
Тому метою даної роботи були дослідження структурносилових особливостей хімічного зв’язку кристалів селену. Вибір
Se як об’єкта дослідженя зумовлений ще й тим, що динаміка
формування хімічного зв’язку Se в бінарних системах та
твердих розчинах мало досліджені. Особливої уваги
заслуговують тверді розчини Se та Te з Fe — перспективні
матеріали електронної техніки з екстремальними властивостями.
Необхідність проведення таких досліджень викликана тим,
що, на відмінну від традиційних методів переходу від теорії
гратки до теорії пружності [2], в даній роботі розв`язано
обернену задачу: за експериментальними даними пружних
модулів
[1] було розраховано силові постійні хімічних
зв`язків f(l) [2], що відповідають різним міжатомним відстаням
найближчих сусідів. Зв`язок між компонентами тензора
пружних модулів і силовими константами мікроканонічної
теорії має вигляд:
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,
(1)
де l означає належність до певного типу нееквівалентних орбіта
лей; - коефіцієнт розкладу потенціальної енергії Ф в ряд за
зміщеннями; Аh – матриця, що задає положення атома в
елементарній комірці; Vz – об`єм елементарної комірки.
Пружні властивості описувались у наближенні моделі
гармонійного осцилятора. У такому наближенні пов`язані з
коефіцієнтами пружності f(l) нееквівалентних орбіталей
співвідношенням
,

(2)

де
=
є добутками напрямних косинусів
зв’язків l з осями координат хі та хк (1≤ik≤3) елементарної
комірки. З урахуванням всіх можливих комбінацій значень
індексів i,k,m,n, що допускаються симетрією кристалів, було
отримано систему алгебраїчних рівнянь для знаходження f(l).
Аналіз отриманих результатів показав, що, на відміну від
ідеальної гексагональної структури, де силові постійні f(l) для
всіх еквівалентних зв’язків однакові, реальна структура Se
характеризується набором чисельних значень f(l) (1≤l≤5), а саме:
=71,2 н/м;

=34,8 н/м;

=25,3 н/м;

=29,1 н/м;
=5,8 н/м.
Врахування нееквівалентних міжатомних відстаней у
реальних кристалах веде до появи нових можливостей впливу на
формування необхідної поліморфної модифікації і може бути
використаним для отримання нових штучних матеріалів на
основі Se з екстремальними характеристиками.
1.
2.
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Науковий керівник – доц. Хомяк В.В.
Одержання і властивості шарів сульфіду цинку
Сульфід цинку (ZnS) є перспективним матеріалом для
застосувань в різних оптоелектронних пристроях [1]. Зазвичай
питомий електричний опір, вирощуваних нелегованих шарів
ZnS, знаходиться на рівні 107 Ом·см. Актуальним є отримання
шарів ZnS з низьким опором через можливість розширення його
використання
для
виготовлення
прозорих
електродів
оптоелектронних пристроїв. Також він має перспективу бути
використаним
як
прозорі
вікна
при
виготовленні
тонкоплівкових сонячних елементів через його високу оптичну
ширину забороненої зони Eg ~ 3,4-3,8 еВ, що дає можливість, за
рахунок прозорості у видимій і ближній ультрафіолетовій
ділянках спектру, збільшити кількість проходження фотонів до
поглинаючого шару. Можливість використання тонких шарів
цього матеріалу для заміни високотоксичного CdS буферного
шару
в
гетероперехідних
сонячних
елементах
і
фотоелектричних пристроях з високим ККД перетворення має
важливе екологічне значення.
В даній роботі представлені результати дослідження впливу
відпалу на повітрі на оптичні й електричні властивості тонких
плівок ZnS, одержаних високочастотним (ВЧ) розпилюванням.
Тонкі плівки ZnS осаджувалися на очищені сапфірові c-Al2O3 та
Si (100) підкладки при 300 С. Для розпилення використовувалися, спресовані з чистого дрібнодисперсного порошку
сульфіду цинку (чистота 99.99%), мішені у вигляді дисків
круглого перерізу діаметром 40 мм. Частота ВЧ-генератора була
13,56 МГц. Відстань між мішенню і підкладкою дорівнювала
40 мм. Робочим газом в камері слугував високочистий аргон.
Відпал плівок ZnS різної товщини проводили на повітрі при
різних температурах і упродовж різного часу. Деякі з відпалених
плівок були покриті тонким шаром цинку. Питомий опір плівок
досліджувався чотиризондовим методом. Кристалічна структура
вирощених плівок досліджувалась з допомогою X-променевої
дифракції (XRD) на установці DRON-4. Оптичні спектри
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пропускання T вимірювались при кімнатній температурі на
удосконаленій універсальній установці МДР-23.
Результати XRD аналізу свідчать, про високу якість всіх
отриманих плівок. Спектри оптичного пропускання тонких
плівок ZnS мають високу прозорість (70 – 80%). у видимій і
ближніх ультрафіолетовій та інфрачервоній областях. Різкий
край пропускання в області фундаментального поглинання та
чітка інтерференційна картина є підтвердженням високої
кристалічної якості отриманих плівок. Було виявлено, що край
фундаментального поглинання зміщується в бік більш довгих
хвиль із збільшенням товщини плівки. Використовуючи
розраховані спектральні залежності коефіцієнта поглинання від
енергії фотонів в координатах α2(hυ), шляхом екстраполяції
прямолінійних ділянок кожної кривої до значення α2 = 0 були
визначені значення ширини забороненої зони Eg. Отримані
значення Eg зменшуються зі збільшенням товщини плівок і
знаходяться в діапазоні від 3,52 еВ до 3,62 еВ, що добре
корелює з літературними даними повідомленими різними
авторами. Проведення відпалу плівок ZnS на повітрі при
визначених температурах і інтервалах часу приводить до
утворення як шарів ZnSО, так і шарів ZnО, що проявляється на
спектрах оптичного пропускання. Всі плівки характеризувалися
великим опором 106 – 107 Ом·см. Для зменшення опору на
поверхню цих шарів методом термічного випаровування
наносився дуже тонкий шар металевого Zn, який практично не
впливав на величину оптичного пропускання в області
прозорості.
Отже, отримані експериментальні результати вказують на
можливість
цілеспрямовано
керувати
оптичними
і
електричними властивостями плівок ZnS, вирощених ВЧмагнетронним розпиленням, за допомогою вибору оптимальних
технологічних параметрів, зокрема, товщини, температури, часу
відпалу тощо.
Список літератури:
1. Ke H. Effect of temperature on structural and optical properties of
ZnS thin films by chemical bath deposition without stirring the reaction
bath / H. Ke, S. Duo, T. Liu, Q. Sun , C. Ruan, X. Fei, J. Tan, S. Zhan //
Materials Science in Semiconductor Processing.– 2014.– V.18.– P. 28–35.
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Селективні властивості «тонких» голограм
Відомо, що об’ємні (або тривимірні) голограми, на відміну від
тонких, володіють селективними властивостями [1]. Кутова та
спектральна селективність об’ємних голограм є наслідком закону
Брегга, справедливого як для кристалічних структур, так і для
фотографічно зареєстрованої картини стоячих хвиль, названої
Зоммерфельдом «одновимірним кристалом» [2]. З селективними
властивостями
пов’язують
здатність
об’ємних
голограм
відновлювати зображення у випромінюванні протяжних джерел
поліхроматичного випромінювання, відсутність спряженого
зображення, підвищення відношення сигналу до шуму у
відновленому зображенні, зокрема, завдяки заглушенню шумів
нелінійної реєстрації, специфічні асоціативні властивості голограм
тощо. Проте реєструючих середовищ для отримання істинно
об’ємних статичних голограм до цього часу не розроблено.
Вважається, що найбільш розвиненими властивостями об’ємного
запису володіють голограми Денисюка, які записуються
зустрічними пучками, що падають на фотоплатівку з протилежних
сторін і відновлюють зображення у відбитому світлі.
Задачею нашого дослідження було з’ясування: чи можливі
прояви селективних властивостей у голограм, записаних по схемі
Лейта–Упатнієкса, які зазвичай зчитуються у лазерному світлі і
відновлюють зображення у проходячому випромінюванні. При
цьому голограми записувались на «тонких» фотошарах (платівки
ВРЛ, ЛОІ-2, ПФГ-01, ПФГ-03), номінальна товщинна яких складає
від 7 до 20 мкм. Ми використовували критерії тонкості або
об’ємності голограм на основі параметра Клейна (у рамках теорії
зв’язаних хвиль Когельника) [4], а також на основі модової теорії
голограм спекл-полів [5]. Обидва критерії у дещо різних термінах
визначають кратність актів дифракції зондуючого пучка на
голограмній структурі. Так, якщо можливий лише один акт
дифракції, голограма вважається тонкою, і селективні властивості
відсутні. Така голограма не відновлює зображення у «білому»
світлі через спектральну дисперсію. Якщо ж кратність актів
дифракції 10 і більше, голограма проявляє селективні властивості,
достатні для відновлення зображення прийнятної якості у
випромінюванні із широким спектральним складом. Кратність актів
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дифракції визначається періодом інтерференційної картини і,
врешті–решт, кутом сходження опорної та об’єктної хвиль. Цей кут
може бути зробленим дуже великим, навіть якщо дві хвилі падають
на голограму з одного боку, тобто записується пропускаюча
голограма Лейта–Упатнієкса.
Отримані нами експериментальні результати полягають у
наступному:
1. Голограма, записана у параксіальному наближенні (середній
опорний кут ~0,08 рад) й зчитувана у білому світлі, відновлює
симетричні відносно нульового дифракційні порядки, в яких, проте
спостерігаються лише спектри. Не розпізнається навіть
макроформа об’єкта, не говорячи про відтворення детальної
структури предмета.
2. Голограма, записана при середньому опорному куті ~1 рад,
проявляє виражену кутову селективність. При зчитуванні у
лазерному світлі одночасно можна спостерігати лише одне з двох
(основне або спряжене) зображення: друге подавляється
бреггівською селективностю. Проте друге зображення виникає
(перше зникає) при певному повороті голограми.
3. Голограма, записана при середньому опорному куті ~2,3 рад,
проявляє також виражену спектральну селективність. При
зчитуванні у білому світлі відновлюється одне (основне)
забарвлене зображення, в якому розділяються дрібні деталі.
Таким чином, експериментально показано, що «об’ємними»
(селективними) властивостями можуть володіти навіть голограми,
записані на дуже тонких реєструючи шарах.
Список літератури
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Огляд проекту «Solar Light»

Проблема
застосування
альтернативних
джерел
електроенергії далеко не вперше постає як перед інженерами,
користувачами побутової і так званої «малої електроніки», так і
захисниками довкілля.
Метою даної розробки є створення мікропроцесорного
пристрою для більш раціонального використання енергії Сонця.
Завдяки цьому розробка може стати в ряд з уже існуючими
пристроями, що вважаються екологічно чистими, тобто такими,
які не виробляють шкідливих відходів [1-3].
Основним призначенням «Solar Light» є освітлення
невеликих приміщень у час сутінок або темної частини доби,
віддаючи перевагу енергії, накопиченій сонячними батареями,
над енергією електромережі будинку. Кімнатні вікна традиційно
вважають основним джерелом світла в приміщенні. Тому
прийнято рішення реалізувати пристрій у вигляді вертикальних
жалюзей. На кожній ламелі жалюзей з одної сторони розміщено
панелі сонячних батарей, з іншої – світлодіодні стрічки (RGB
починаючи з другого релізу), а на місці вантажу – літієві
акумулятори. У такий спосіб не складно підлаштуватися до
звичного дизайну кімнати, не надаючи пристрою надто
футуристичного вигляду (рис.1).
У процесі розробки запропоновано використати технічні
рішення пристроїв з підвищеним коефіцієнтом корисної дії,
зокрема потужні світлодіоди. Їх недоліком є незначний відтінок
синього у випромінюванні світлодіодних матриць. Для усунення
такої незручності використано сенсори кольору освітлення
середовища для корекції загального світлового потоку за
допомогою RGB - світлодіодів. Таке рішення актуальне,
особливо для людей, які працюють з точною передачею
кольорів і не можуть собі дозволити похибку, спричинену
неправильним освітленням.
З іншого боку, такий пристрій згодом може набути великого
розповсюдження і стати незамінним у будинках із системою
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«Smart House» та екологічно чистих будинках. У другій версії і
вище пристрій «Solar Light» передбачає можливість зарядки
кишенькових гаджетів: мобільного телефона, смартфона,
електронної книжки, планшета та інших.
Battery

Charge plug

Solar Panel

Power Control

Power
Supply
RGB
Led Strip
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б
Рис.1. Структурна схема «Solar Light» (a) та її аналог (б) [2].

В пошуках аналогів було виявлено жалюзі, що імітують вікно
рис.1,б. На жаль, детальної інформації про його структурні і
функціональні особливості не вдалося знайти, тому, ймовірно,
це тільки концепт і не є продуктом, реалізованим для вільного
продажу.
Особливість даної розробки - вдосконалення алгоритму
функціонування системи та її узгодження з традиційними
системами освітлення приміщень, що спрощує впровадження
«Solar Light» та суттєво знижує витрати на її обслуговування
(автор ідеї – Гумен М.Г.).
Список літератури:
1. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/
Сонячна_енергетика
2. Електронний ресурс].– Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/
Solid-state_lighting
3. Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id =print:28:26642
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Вплив магнітного поля на енергетичний
спектр та властивості «відкритих»
низькорозмірних квантових систем
Теоретичні
та
експериментальні
дослідження
наногетеросистем раніше в основному стосувались так званих
закритих систем, в яких стани з енергією квазічастинок,
меншою ніж потенціал зовнішнього середовища, завжди
стаціонарні.
Інтерес до відкритих гетеросистем зумовлений тим, що, на
відміну від закритих, в них завжди існує можливість
проникнення квазічастинок крізь потенціальний бар’єр у
зовнішнє середовище. Таким чином створюється додаткова
можливість релаксації енергії збуджених у квантовій ямі
квазічастинок.
Виявлено, що фізичні властивості матеріалів поліпшуються
при зниженні їх розмірності від двовимірних структур до
одновимірних квантових дротів (КД). На основі методу
молекулярно-променевої епітаксії створені та експериментально
вивчаються квантові дроти [1-2], кінетичні, електричні та
оптичні властивості цих структур. Вже детально розроблена
теорія простих циліндричних КД, однак вплив магнітного поля
на структуру та фізичні властивості цих систем досліджений
недостатньо.
Накладання зовнішнього магнітного поля видозмінює
симетрію станів і хвильові функції таких низькорозмірних
квантових систем.
У роботі проведено розрахунок енергії та хвильових
функцій квазічастинок всередині і ззовні квантового дроту HgS ,
поміщеного в напівпровідникове середовище CdS як при
наявності однорідного магнітного поля, прикладеного вздовж
осі КД, так і в його відсутності.
Хвильові функції електрона знайдені як розв’язки
стаціонарного рівняння Шредінгера, гамільтоніан якого
враховує наявність магнітного поля.
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У наближенні ефективних мас отримано аналітичний вираз
для S – матриці розсіювання, знайдені залежності енергетичного
спектра електрона від величини магнітного поля та розмірів
наногетеросистеми. Аналіз результатів показав, що енергія
квазічастинок і час життя при збільшенні напруженості
магнітного поля для рівнів із квантовим числом ℓ=0 практично
не залежить від його величини. При збільшенні розмірів ядра
наногетеросистеми енергетичні рівні квазічасток втягуються в
яму, а часи життя для конкретного рівня збільшуються.
Інша картина спостерігається, якщо при фіксованому радіусі
ями і напруженості магнітного поля змінювати ширину
потенціального бар’єра. Енергія квазічастинки не змінюється зі
зміною ширини бар’єра, а оскільки товщина бар’єра
збільшується, то квазічастинці важче проникати в зовнішнє
середовище, тому залежність її часу життя від ширини
потенціального бар’єра має явно виражений експоненційний
характер.
При ℓ=1 з’являються додаткові рівні, пов’язані з
квантуванням Ландау, енергія і час життя квазічастинки в яких
збільшуються зі збільшенням величини напруженості
магнітного поля. Якщо ж збільшувати величину ширини
квантової ями, то енергетичні рівні «осідатимуть» в яму,
причому, як для ℓ = 0, так і для ℓ = 1, енергетичні рівні зі
збільшенням ширини ями будуть зближуватись, накопичуючись
поблизу дна ями і наближаючись до тих значень енергії, які
спостерігаються в закритій наногетеросистемі.
1.
2.

Список літератури:
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Спін-кросовер сполуки як матеріали для відображення
та обробки даних
Сполуки, магнітні характеристики яких можуть спрямовано
змінюватися під дією зовнішніх факторів, розглядаються як
перспективні кандидати для створення матеріалів із різними
функціональними
властивостями.
Для
практичного
застосування найбільший інтерес викликають системи, що
поєднують декілька корисних властивостей, або магнітні
властивості яких змінюються у відповідь на певний "зовнішній
вплив". Такі системи можуть стати основою для створення
мультифункціональних матеріалів із керованими магнітними
властивостями, робочих тіл магнітних сенсорів тощо.
Нині широко вивчаються комплексні сполуки 3d-металів, в
яких спостерігається спіновий перехід з низькоспінового у
високоспіновий стан. Явище спін-кросовера (CK) може
відбуватися у координаційних комплексах з іоном перехідного
металу з d 4  d 7 електронною конфігурацією, внаслідок чого
змінюється спіновий стан d -орбіталі під дією зовнішніх
подразників (зміна температури, тиску, опромінення світлом або
вплив магнітного поля). У залежності від розподілу електронів
на підрівнях d орбіталі, як правило, спінова конфігурація
системи може бути низькоспіновою (НС) або високоспіновою
(ВС) з кардинально різними властивостями.
Бістабільні властивості у спін-кросовер сполуках вперше
були виявлені внаслідок зміни температури. Такі матеріали
характеризуються певним діапазоном температур, в якому
параметр порядку системи (частка високоспінових молекул,
магнітна сприйнятливість тощо) має три і більше стаціонарних
значень і демонструє гістерезис. З фізичної точки зору це
означає, що у матеріалі існує ефект пам’яті. У цьому випадку
стан системи залежить від її будови і є головною передумовою
існування ефекту пам’яті в системі. Такі з’єднання можуть бути
використані в як активні елементи запам’ятовуючих пристроїв
або дисплеїв.
Для кращого розуміння поведінки таких комплексів дуже
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актуальною стає задача їх теоретичного опису та подальшого
числового моделювання. Це дало б змогу виявити параметри
спін-кросовер системи, які б давали очікувані властивості. У
роботі досліджувався тривимірний спін-кросовер нанокристал у
рамках мікроскопічного підходу на основі ізінгоподібної моделі.
Гамільтоніан такої системи описується наступним рівнянням:
H   J ijˆ iˆ j 
ij

1
 iˆ i ,
2

(1)

де, ˆ i, j – псевдоспінові змінні які описують стани системи і
можуть приймати значення 1 для ВС стану та 1 для НС
стану; J ij описує міжмолекулярну феромагнітну взаємодію і
вважається постійною для всіх спінів системи ( J ij  J  0 );
 i   0  k BT ln( g HS / g LS ) – зовнішнє поле яке діє на іон металу і
визначається величиною енергетичної щілини між підрівнями d
орбіталі  0 ; тепловою енергією kBT , де T – температура, а k B –
стала Больцмана, та відношенням виродження ВС та НС станів
g HS та g LS відповідно.

Рис. 1. Температурна бістабільність 3d 6 координаційного
комплексу (зліва) та його спінова конфігурація для температури
переходу (спрва)
На рис. 1 показані криві переходу, отримані методом Монте
Карло для різних значень спінової взаємодії. Бістабільні
властивості проявляються з ростом спінової взаємодії,
починаючи з деякого порогового значення. Для рівноважної
температури спінова конфігурація системи являє собою
тривимірні домени з різними спіновими станами.
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Івашко Віктор Вікторович
Науковий керівник – проф. Гудима Ю.В.
Ізінгоподібна термодинамічна модель
спін-кросовер сполук
Спін-кросовер сполуки (SCO) належать до сімейства
бістабільних молекулярних твердих тіл і є функціональними,
комутаційними матеріалами, які здатні змінювати свій спіновий
стан під дією зовнішнього подразника (тиск, опромінення,
температура, дія магнітного чи електричного полів). Як правило,
цими сполуками є комплекси перехідних металів з електронною
конфігурації типу d 4  d 7 , іони яких можуть знаходитись як у
високоспіновому (HS), так і у низькоспіновому (LS) станах
(штучно синтезовані сполуки на основі атомів заліза та
кобальту). Встановлення спінових станів здійснюється за
наявності енергетичного балансу між орбітальною енергією, яка
необхідна для того, щоб електрони заселяли всі 3d-рівні та
середньою енергією кулонівської взаємодії між електронами на
d-рівнях. Якщо ці значення приблизно одинакові, то обидва
стани заселені і система є бістабільною. У результаті дії
зовнішнього подразника спіновий стан іона заліза змінюється із
діамагнітного LS- до парамагнітного HS-стану. Можливість
впливати на SCO-матеріали за допомоги зовнішнього
подразника відкриває великі перспективи у розробці нових
видів перемикачів та магнітних носіїв інформації [1;2].
Розглянемо модель SCO для випадку, коли всі деформації є
однорідними та ізотропними. Магнітні іони займають вузли
кристалічної грати кубічної форми з наступним їх обмеженням в
конкретних точках регулярного простору. Гамільтоніан моделі
має вигляд

H  h si  J  si s j 
де



{i , j }

i

означає,

{i , j }

що

1
  2  P ,
2 {i , j }

враховується

тільки

(1)
взаємодія

найближчих сусідів, si - фіктивний класичний спін, який
характеризується двома власними значеннями  1 , що
відповідають LS- та HS-станам відповідно, зміна  відповідає
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відносній внутрішній зміні відстані. Вільна енергія Гіббса, яка
припадає на один спін, розраховується за формулою:

g  zJ  s 2   K 2  P  k B T ln[2 cosh(

2 zJ 2  s  h
)] , (2)
k BT

де z – число найближчих сусідів; K – об’ємний модуль
кристалічної градки; J  J 0  J 1 – обмінний інтеграл; h –
зовнішнє поле; <s>=m – величина намагніченості, J 0 – стала
міжіонної взаємодії, P – тиск, J1 – перша похідна від обмінного
інтеграла по напруженню.
Вираз (2) дозволяє нам отримати залежності намагніченості
від температури (див.рис.1), що засвідчують наявність у таких
сполуках кривих фазового переходу другого роду, окрім кривих
фазового переходу першого роду.

Рис.1. Розрахунок m(T) для різних значень постійної магнітної
взаємодії: J1 / J cr 0 (1); 0.5 (2); 0.8 (3); 1 (4); 1.1 (5); 1.2 (6)
1

Представлена модель у подальшому може бути використана
для побудови енергетичних діаграм SCO.

Список літератури:
1. Spin Crossover in Transition Metal Compounds I-III, Top. Curr. Chem.
No. 233-235/ eds. Gütlich P. and Goodwin H. – Berlin, Heidelberg :
Springer-Verlag, 2004.
2. Spin-Crossover Materials: Properties and Applications/ ed. Halcrow M. –
Chichester : Wiley, 2013.
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Раїса Каб’юк
Науковий керівник – Давидович В. О.
Інтерактивні методи навчання на уроках трудового
навчання (технологій)
Інтерактивне навчання є досить перспективним і
ефективним. Учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він
відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та
розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що
сприяє його ефективності.
Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних
методів при правильній їх організації зростає цікавість до
процесу навчання і формує потяг до самовдосконалення, до
самостійного пошуку інформації, до самоосвіти протягом всього
життя.
Інтерактивне навчання реалізує конкретну мету – створити
комфортні умови навчання та виховання, які забезпечать
активну взаємодію всіх учнів. Навчальний процес відбувається
за умови постійної, активної, позитивної взаємодії школярів.
Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання у
співпраці, коли вчитель і учні – рівноправні суб’єкти навчання
[1].
Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві
великі групи: групові і фронтальні. Групові методи: «Робота в
парах», «Робота в трійках», «Змінювані трійки», «Карусель»,
«Робота в малих групах», «Акваріум» та ін. Фронтальні методи
інтерактивного навчання: «Велике коло»,
«Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм»,
«Аналіз проблеми», «Мозаїка» та ін. Кілька інтерактивних вправ
з метою впровадження їх у навчально–виховний процес.
«МОЗКОВИЙ ШТУРМ»
Мета: вироблення спільними зусиллями кількох рішень
конкретної проблеми, збирання якомога більшої кількості ідей
протягом обмеженого часу.
Кількість учнів: до 30.
Необхідний час: 5 – 10 хвилин.
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Обладнання: великий аркуш паперу або дошка для
записування всіх ідей.
Правила:
1. Кажіть усе, що спаде на думку.
2. Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших.
3. Можна повторювати ідеї.
4. Розширення запропонованої ідеї заохочується.
«КОМПЛІМЕНТ»
Мета: створення сприятливої атмосфери, організація
комунікації між учнями, оперативне включення їх у діяльність.
Кількість учнів: до 30.
Необхідний час: до 7 хвилин.
Обладнання: не потребує.
Порядок роботи:
Крок 1. Учитель називає метод і пояснює порядок роботи:
кожен і кожна по черзі роблять комплімент людині, яка сидить
праворуч (ліворуч).
Крок 2. Учитель починає коло, зробивши комплімент учню
чи учениці праворуч від себе. Потім усі присутні по черзі
роблять комплімент сусідові. Останній учень чи учениця
роблять комплімент учителеві.
Крок 3. Після завершення поставте класові такі запитання:
• навіщо ми цього навчалися?
• чого ви особисто навчилися?
• де ви можете використовувати це у своєму житті?
Загалом інтерактивне навчання дає змогу наблизити
викладання до нового, особистісно-зорієнтованого рівня [2].

Список літератури:
1. Пометун О. І. Застосування інтерактивних технологій у навчанні
молодших школярів: Методичний посібник для вчителів початкової
школи / Пометун О. І., Пироженко Л. В., Біда О. А. та ін. − Тернопіль :
Навчальна книга – Богдан, 2011. — 304 с.
2. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. - К., 2007. –
114 с.
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Наукові керівники – проф. Анатичук Л.І.
асист. Кобилянський Р.Р.
Термоелектричний прилад для лікування захворювань
шкіри холодом та дією температури
Термоелектричне охолодження широко використовується в
багатьох галузях науки і техніки, зокрема в медицині.
У дерматології термоелектричні прилади застосовуються для
проведення кріомасажу, для лікування гнійно-запальних процесів,
виморожування бородавок, проведення загартування окремих
ділянок тіла людини та інших лікувальних процедур [1; 2].

Рис.1. Зовнішній вигляд термоелектричного приладу для
лікування захворювань шкіри холодом та дією температури:
1 – термоелектричний блок охолодження; 2 – блок живлення;
3 – комплект робочих інструментів; 4 – вбудований
електронний термометр; 5 – циліндричний контейнер,
заповнений рідиною з високою теплоємністю
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В Інституті термоелектрики НАН та МОН України розроблено
експериментальний зразок термоелектричного приладу для
лікування захворювань шкіри холодом та дією температури
(рис.1), принцип роботи якого базується на термоелектричному
ефекті Пельтьє [3].
Технічні характеристики приладу:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Технічні характеристики приладу
Діапазон робочих температур
приладу
Час виходу приладу
на температурний режим
Точність вимірювання температури
Напруга живлення приладу
змінним струмом
Споживна потужність приладу
Габарити термоелектричного
блока охолодження
Габарити робочого інструмента

Значення
параметрів
(‐30 ч +5) єС
10 хв.
±1 єС
(220 ± 10) В
250 Bт
(240Ч160Ч15)
мм
(18.5Ч23Ч215)
мм

Вага робочого
0.08 кг
інструмента
9. Вага приладу
6.5 кг
10 Час неперервної роботи приладу
8 год.
Впровадження даного приладу надасть можливість
використовувати його в медичній практиці для лікування
різноманітних захворювань шкіри.

8.

Список літератури:
Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические
устройства: Справочник / Л.И. Анатычук. – Киев: Наук. думка,
1979 – 768 с.
2. Земсков В.С. Низкие температуры в медицине / В.С. Земсков,
Л.И. Гассанов. – Киев: Наук. думка, 1988 – 278 с.
3. Пат. UA 8462. Прилад для лікування шкіри / Анатичук Л.І.,
Кушнерик Л.Я. – 2005.
1.
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Любомир Камець, Наталія Ліщенко
Науковий керівник – проф., І.І.Мохунь
Кодування телекомунікаційних сигналів
за допомогою сингулярних пучків
Відомо, що однією з актуальних задач, що виникають при
передаванні сигналів є задача ефективного передавання сигналу
по каналу зв’язку із завадами. Не є винятком сигнали, які
передаються вздовж атмосферних (FSO) ліній зв’язку [1].
Додатковим фактором, що впливає на якість передавання є
турбулентності атмосфери. Наявність турбулентності приводить
до виникнення спотворень оптичного пучка, руйнування його
структури, як за фазою, так і за інтенсивністю.
Додамо, що лише при прямій модуляції, яка застосовується
при передаванні сигналів на відносно малих швидкостях (до 155
Мбіт/с) передаваний сигнал може розглядатися як чергування
певних імпульсів та проміжків коли рівень сигналу нульовий.
При зовнішній модуляції, як правило, середній рівень сигналу
залишається сталим незалежно від того передається «1» одинця
або «0» повідомлення.
За звичай, відновлення сигналу, який проходить через канал
із завадами відбувається за рахунок застосування так званих
надлишкових кодів [2].
Проте на наш погляд існує більш перспективний шлях
вирішення проблеми, (принаймні для FSO-систем) а саме,
застосування іншого типу кодування, яке базується на
використанні стійких у фізичному сенсі оптичних пучків.
Такі пучки можуть бути сформовані на основі хвиль, які
містять оптичні сингулярності [3], наприклад, фазові вихорі.
Основна ідея такого кодування полягає в наступному.
Одиниця повідомлення «1» кодується вихровим пучком а
«0» представлений гладкою без сингулярності хвилею.
Відомо, що на відміну від гладких пучків, модуль
топологічного заряду Si одиничного вихору дорівнює одиниці.
При цьому властивості нашого простору є такими, що вихор не
може зникнути сам по собі і ліквідується лише в процесі так
званої анігіляції [3]. Іншими словами, виконується закон
збереження сумарного топологічного заряду
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S tot   S i  const ,
i

не залежно яким чином відбуваються перетворення хвилі, її
руйнування, спотворення, поява нових вихорів, їх зникнення.
Відповідно, на вихідному кінці лінії зв’язку, при будь-яких
спотвореннях, можна розрізнити хвилі, які відповідають «1»
одинцям і «0» повідомлення, оскільки ці хвилі відрізняються
значенням топологічного заряду на одиницю.
Таке кодування достатньо просто реалізується методом
синтезованих голограм [3] за допомогою просторово-часових
модуляторів світла.
Нами були розраховані фотошаблони та самі синтезовані
голограми фазових вихорів. Структура синтезованої голограми
наведена на рисунку.

Рис. Структура синтезованої голограми
для створення вихрового пучка

Отже можна стверджувати:
1. Завадостійке кодування сигналів в FSO-системах можна
здійснювати на основі сингулярних, вихрових пучків.
2. Реалізацію (модуляцію) сигналів доцільно проводити
методами синтезованих голограм
Список літератури:
1. Г. Башилов. Оптика свободного места. / Г. Башилов. // Connect, Мир
связи, 3,4 – 2006.
2. Р. Блейхут. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. /
Пер. с англ., М.: Мир, 1986. – 576 с.
3. И.И. Мохунь. Введение в линейную сингулярную оптику. /
Черновцы: Черновицкий нац. ун-т, 2012 – 216 с.
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Дмитро Капустянський
Науковий керівник – доц. Жихаревич В. В.
Алгоритмізація музичної композиції на основі
клітинних автоматів
Алгоритмічна композиція музики – це процес створення
фрагментів, послідовностей і композицій за допомогою
математичних моделей, правил та інструкцій.
Сучасні алгоритми за структурою і способом обробки
музичних даних можна розділити на шість груп:
1) Математичні моделі.
2) Системи, засновані на знаннях.
3) Системи, здатні до навчання.
4) Граматичні методи.
5) Еволюційні методи.
6) Гібридні системи [1].
Одні з найцікавіших алгоритмів – ті, що засновані на
еволюції станів із часом. До них можна віднести математичні
структури, клітинні автомати (КА). КА, як і будь-які інші
динамічні системи, можуть бути використані для створення
музики. Починаючи з будь-якого початкового стану і
застосовуючи нескладні правила переходу, такі моделі здатні
генерувати числові послідовності, які можуть бути послідовно
пов'язані з фізичними параметрами. Такий підхід цікавий тим,
що, зберігаючи фіксований набір правил і корегуючи початкові
дані,
можна
отримати
велику
кількість
числових
послідовностей, які після нормалізації і кореляції можуть бути
перетворені в музику, а не хаотичний набір звуків [2].
Процес нормалізації не є тривіальним завданням. Для
прикладу візьмемо 8 нот, які складають одну октаву, і
підрахуємо кількість можливих мелодій із 10 нот. Їх приблизно
1 мільярд або 810, якщо не враховувати варіації ритму та
тривалості. В загальному випадку реалізувати це складно, але
можливо, якщо дотримуватись певного стилю і значних
обмежень.
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Історія таких спроб починається ще з часів Піфагора, але
одним з найвідоміших прикладів алгоритмічної композиції у
тому вигляді, в якому вона існує зараз, належить Моцарту і його
«грі в музичні кості». У цій грі побудова алгоритмічного вальсу
базувалася на таблиці, де стовпці позначали восьмі частини
вальсу, а рядки – можливі комбінації двох кинутих кубиків.
Залежно від чисел, що випали, музичні фрагменти об'єднувалися
в закінчений твір.
Яка ж актуальність цієї тематики і з такою давньою
історією? Автоматизація музичної композиції може бути
використана для відновлення втрачених даних при реставрації
аудіо; для визначення оцінки якості звуку; для генерування
випадкових мелодій, які можуть бути використані як фонова
музика у великій кількості застосувань; ці дослідження можуть
бути використанні в криптографії у як нові алгоритми
шифрування інформації; в алгоритмах розпізнавання звуків і т.
д.
Ця наукова робота спрямована на дослідження способів
перетворення інформації в музику та їх вдосконалення.
Список літератури:
3.

Славщик А. А. Краткий обзор методов алгоритмической
композиции. – Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2012.
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Eleonora Bilotta, Pietro Pantano and Valerio Talarico. Music
Generation through Cellular Automata: How to Give Life to Strange
Creatures. –Milano, Italy : Generative Art GA, 2000.
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Юлія Катрюк
Науковий керівник – асист. Ілащук М. С.
Реалізація алгоритму Рабіна - Карпа
Алгоритм Рабіна - Карпа являє собою модифіковану версію
алгоритму послідовного пошуку. Його відмінною рисою є
застосування хешування - перетворення вхідного масиву даних
довільної довжини у вихідний бітовий рядок фіксованої
довжини.

Нехай S – рядок, в якому виконується пошук , а X шукане слово. І Length(S) = n, Length(X) = m. Уявімо
«віконечко» довжини mm, що рухається послідовно по
рядку S, починаючи з першого символу. Будемо
обчислювати хеш-функцію для кожного слова довжини
mm. Тоді задача зводиться до порівняння чисел, яке
виконується набагато швидше. І якщо значення хешфункції слова з «віконечка» не збігається зі значенням
хеш-функції шуканого зразка, то однозначно ці два рядки
не збігаються, в іншому випадку виконуємо посимвольне
порівняння.
Одне з найпростіших практичних застосувань алгоритму
Рабіна - Карпа полягає у визначенні плагіату. Скажімо,
наприклад, що студент пише роботу з Мобі Діку. Професор
знаходить різні вихідні джерела по Мобі Діку і автоматично
витягує список речень з цих джерел. Потім, алгоритм РабінаКарпа може швидко знайти у перевіреній статті приклади
входження деяких речень з вихідних джерел.
Ідея алгоритму
Для простоти припустимо, що алфавіт складається з
десяткових цифр Σ = {0,1,…,9}. (В загальному випадку можна
припустити, що кожний символ — це цифра в системі числення
з основою d, де d = |Σ|.) Після цього, рядок з k символів, можна
розглядати як число довжини k. Тобто символьний рядок
«12345» відповідає числу 12345. Для заданого зразка P[1..m]
позначимо через p відповідне йому десяткове значення.
Аналогічно, для заданого тексту T[1..n] позначимо через ts
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десяткове значення підрядку T[s+1..s+m] довжини m при s =
0,1,…,n-m. Очевидно, що ts = p тоді і тільки тоді, коли
T[s+1..s+m]=P[1..m]; таким чином, s — допустимий зсув тоді і
тільки тоді, коли ts = p.
Якщо значення p можна обчислити за O(m), а значення ts за
сумарний час O(n-m+1), то усі допустимі зсуви можна було б
знайти за час O(m) + O(n-m+1) = O(n) шляхом порівняння p з
кожним з можливих ts. (Поки що до уваги не береться той факт,
що величини p і ts можуть виявитися дуже великими.)
За допомогою схеми Горнера за час O(m) можна обчислити
величину p. Значення t0 можна обчислити з масиву T[1..n]
аналогічним способом за час O(m). Водночас, знаючи величину
ts величину ts + 1 можна обчислити за фіксований час:
(1)
t s 1  10 (t s  10 m 1 T [ s  1])  T [ s  m  1]
Отже, всі ts можна обчислити за час O(n).
У цій процедурі пошуку наявна складність, пов'язана з тим,
що значення p і ts можуть виявитись занадто великими і з ними
буде незручно працювати. Якщо зразок P складається з m цифр,
то припущення про те, що арифметичні операції з числом p (до
якого входить m цифр) займають «фіксований час», не
відповідає дійсності. Ця проблема має простий розв’язок:
обчислення значень p і ts за модулем деякого числа q. Оскільки
обчислення проводяться рекурентно, то знаходження p можна
виконати за O(m), а всіх ts відповідно за O(n). Значення q
зазвичай обирають таким, щоб величина dq не перевищувала
максимальну величину комп'ютерного слова.
Тоді співвідношення (1) набуде вигляду:
t s 1  (d (t s  T [ s  1]h)  T [ s  m  1]) mod q,
(2)
де h  d m 1 (mod q) — значення, що набуває цифра «1»
поставлена в старший розряд m-значного текстового рядка.
Список літератури:
1. Томас Х. Кормен и др. Глава 32. Поиск подстрок //
Алгоритмы: построение и анализ = INTRODUCTION TO
ALGORITHMS. — 2-е изд. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 1296.
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Степан Кащук
Науковий керівник – асист. Галюк С.Д.
Система зв’язку на основі логістичного рівняння
Використання хаотичних сигналів для побудови захищених
систем зв’язку є перспективним напрямом наукових
досліджень.
У роботі пропонується нова захищена система зв’язку, що
використовує логістичне рівняння та фазоімпульсну модуляцію
(ФІМ).
Логістичне
рівняння
є
хаотичним
рекурентним
відображенням, що описується наступним виразом:
xn+1 = λxn(1 – xn), (1)
де λ – параметр, 0 <λ ≤4.
У залежності від значення параметру λ система (1) може
знаходитися в стаціонарному, періодичному та хаотичному
режимах.
Принцип роботи пропонованої системи ілюструє рис. 1. Для
генерації хаотичного сигналу використовується система (1).
Електрична схема, що реалізує логістичне рівняння, реалізована
на базі схеми, наведеної в [1, 2] з використанням помножувачів
AD633, операційних підсилювачів AD8056 та пристрою
вибірки-збереження LF398. Хаотичний сигнал має вигляд
неперервної послідовності імпульсів, амплітуда яких змінюється
згідно з (1). Процес шифрування полягає в підсумовуванні
хаотичного та інформаційного сигналів. Шифрований сигнал
подається на фазоімпульсний модулятор (ФІМ). Схема ФІМ
побудована на базі мікросхеми-таймера LM555.

Рис. 1. Блок-схема процесу шифрування та дешифрування
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При фазоімпульсній модуляції амплітуда і ширина імпульсів
залишається незмінною, а положення кожного імпульсу по
відносно положення опорного імпульсу змінюється для кожної
миттєвої вибірки значення моделюючого коливання, тобто
позиції імпульсів залежать від ширини імпульсу, який
визначається миттєвою амплітудою сигналу. ФІМ вимагає
постійної вихідної потужності передавача, що є її перевагою,
проте залежить від синхронізації передавача і приймача. Для
пропонованої системи зв’язку необхідно відрізняти поняття
тактової синхронізації та синхронізації хаотичних систем
передавача і приймача. Відомо, що хаотична синхронізація є
чутливою до шумів і завад у каналі зв’язку та неідентичності
параметрів генераторів. Шуми та завади безпосередньо
спотворюють амплітуду імпульсу. Використання ФІМ дає змогу
якісно синхронізувати хаотичні системи завдяки тому, що в
каналі зв’язку хаотичний сигнал передається як положення
імпульсу на часовій осі.
У приймачі прийняте коливання подається на фазоімпульсний демодулятор (ФІД). У процесі демодуляції ФІМсигнал за допомогою мультивібратора перетворюється в
широтноімпульсно-модульоване (ШІМ) коливання. Це робиться
за допомогою мультивібратора. Один вхід приймача
мультивібратора викликає імпульси від тактового генератора,
який синхронізований з імпульсом запуску, прийнятим від
передавача, і ці тригери використовуються для перемикання.
Отриманий ШІМ-імпульс потім демодулюється. На виході ФІД
отримаємо
шифровану
інформаційну
послідовність.
Відновлення інформаційного сигналу здійснюється шляхом
віднімання від шифрованої послідовності хаотичного сигналу.
Список літератури:
1. Singh N. Chaos-based secure communication system using logistic map
/N. Singh, A. Sinha // Optics and Lasers in Engineering – 2010. – V. 48 (3).
– P. 398-404 .
2. Sunnel M. Electronic circuit realization of the logistic map. – 2006. –V.
31. – №1. – P. 69–78.
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Святослав Квасний
Науковий керівник – доц. Цалий В.З.
Технологія оформлення графічної інформації
(на прикладі пакета Origin)
Сучасне суспільство живе в період небувалого зростання
обсягу інформаційних потоків − як в економіці, так і в
соціальній сфері. Впровадження сучасних засобів переробки і
передачі інформації в різні сфери діяльності послужило
початком нового еволюційного процесу в розвитку суспільства
– інформатизації.
Кожну людину у світі оточує велика кількість різних видів
інформації: звукова, текстова, числова, відеоінформація і т.д.
Найчастіше під графічною інформацією розуміють всю
сукупність інформації, яка нанесена на різні носії – папір,
плівку, кальку, картон, полотно, скло, стіну і т.д. [1].
Як і будь-який об'єкт, графічна інформація володіє певними
властивостями. З погляду даного дослідження, найбільш
важливими є наступні загальні якісні властивості графічної
інформації: об'єктивність, достовірність, повнота, точність,
зрозумілість, доступність, стислість і ін.
Одним із завдань вищої професійної освіти в умовах
інформатизації суспільства і з розвитком графічної інформації є
формування графічної писемнності у майбутніх фахівців.
Відображення результатів дослідження на графіках і
таблицях, підготовка малюнків і діаграм для звіту або виступу –
все це є одним із найважливіших елементів роботи сучасного
науковця. Способів відобразити результати існує безліч, але
одним із найбільш інформативних є подання результатів за
допомогою малюнків і графіків. Для цього можна
використовувати різноманітні графічні пакети і інструменти за
вибором користувача.
Програмний продукт Origin є одним із найбільш потужних
засобів графічного подання результатів. Крім того, цей пакет
дозволяє не лише просто будувати ті або інші графіки і
оформляти їх відповідно до бажання автора, він також дозволяє
здійснювати і математичну обробку результатів: шукати залеж-
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ності в даних, виконувати чисельне диференціювання і інтеграцію, здійснювати інтерполяцію і екстраполяцію, проводити
необхідні перетворення даних безпосередньо в самій програмі.
Звичайно, у плані графіки і її можливостей цей продукт
поступається таким програмам, як, наприклад, Coral Draw, у
плані математичної обробки він поступається таким поширеним
пакетам, як Mathematika, MATHCAD, Maple. Але оскільки
основне призначення даного програмного продукту – графічне
відображення даних, то саме в цьому компоненті за сукупністю
простоти використання і можливостями Origin помітно
перевершує всі перераховані програми.
Origin є програмою, розробленою під операційні системи
сімейства Microsoft Windows, і тому має інтерфейс, властивий
більшості Windows-додатків. Крім того, він сумісний із деякими
програмними продуктами лінійки Microsoft Office, наприклад з
табличним процесором Microsoft Excel, що дозволяє зокрема
легко здійснювати імпорт/експорт даних між цими програмами.
Використання цього програмного продукту істотно
полегшує роботу з підготовки статей, доповідей, дозволяючи
наочно відображати результати виконаної роботи. Тому пакет
Origin часто використовується в науковому середовищі при
підготовці публікацій, виступів і т.п.
На жаль, даний програмний продукт не українізований
(русифікований): команди меню, контекстні підказки, розділ
довідки – вся ця інформація представлена англійською мовою.
Звичайно, за сучасною підготовкою студент, як правило, володіє
базовою англійською і цілком може обходитися без підказок
українською (російською) мовою.
У доповіді обговорюються основні елементи роботи з
програмним пакетом Origin, призначеним для математичної
обробки і графічного зображення даних.
Переважно увага концентрується на найбільш значущих
моментах роботи з програмним продуктом Origin, починаючи з
введення чи імпорту даних та побудови простих графіків і
закінчуючи процедурами пошуку простих залежностей.
Список літератури
1. Особенности графической информациии способов ее кодирования
[Электронный ресурс] //http://tid.com.ua/tid1/addonres.php?id=3217.
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Оксана Кельман
Науковий керівник – доц. Валь О.Д.
Система виділення контурів зображень автомобільних
номерних знаків
Сучасні електронні інформаційні ресурси значною мірою
подані у вигляді колекцій зображень та відео. Оскільки
доступ до зображень та відеоматеріалів виконується переважно
після попереднього пошуку, його ефективне виконання є
актуальною задачею. При цьому має аналізуватися зміст
зображення, наприклад, колір представлених на ньому
об'єктів, їх форма, текстура, композиція сцени.
Пошук зображень, схожих на задане, полягає у послідовному
виконанні кількох етапів: створення опису зображення, що
виступає зразком, порівняння створеного опису з аналогічними
описами вмісту усіх зображень, раніше включених до колекції і
виділення зображень зі схожими описами [1]. Виділення
контурів у зображенні виконується на етапі створення опису
його вмісту, тому час виділення контурів впливає на загальний
час виконання пошуку. Також на час пошуку впливають часові
витрати на порівняння описів вмісту зображень. Зазвичай
задача виділення контурів
формулюється як побудова
зображення кордонів об’єктів та однорідних областей [2]. Якщо
ж виділення контурів виконується при пошуку зображень,
першочерговим питанням є створення для контуру опису,
придатного для подальшого порівняння.
Традиційно контуром
називається сукупність пікселів,
навколо яких спостерігається зміна яскравості. Оскільки при
цифровій обробці зображення представляється як функція
цілочислових аргументів, то контури утворюються лініями
завширшки, як мінімум, в один піксель [2].
Надалі розглядатимемо контур як сукупність суміжних
прямолінійних відрізків. Нехай маємо вхідне зображення I , що
являє собою прямокутну матрицю M  N , елементами якої є
кольори відповідних пікселів зображення, M і N – ширина і
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висота зображення відповідно. Зображення
фрагментів (вікон):

I

є сукупністю

K

K

Wi , Wi  I .
i 1

Нехай існує F – алгоритм, за допомогою якого
виділяються контури об’єктів, що містяться в зображенні I .
Алгоритм працює з певним вікном W i . Нехай результат
обробки зображення

I

F – A:
A  F (I ),

алгоритмом

A – множина, кожен елемент якої описує прямолінійний
відрізок, що є фрагментом контуру:

A  a i , a i   i , d i ,
де  i – кутовий коефіцієнт прямої, d i – відстань до середини
вікна W i .

Таким чином, задача виділення контурів може розглядатися
як задача отримання множини A для деякого зображення I
шляхом виконання алгоритму F при фіксованому розмірі вікна
Wi .
Дане програмне забезпечення використовує методи Робертса,
Уоллеса і Лапласа для виділення контурів зображень
автомобільних номерних знаків для подальшого їх
розпізнавання.
Список літератури:
1. Е.А.Башков, Н.С.Костюкова. К оценке эффективности поиска
изображений с использованием 2d – цветовых гистограмм.
Проблемы управления и информатики, №6, 2006. с. 84-89
2. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред.
В.А.Сойфера. – 2-е изд., испр. – М.:Физматлит, 2003. – 784 с.
3. Костюкова Н.С., Чудовська А.К. Віділення контурів об’єктів при
виконанні
пошуку
зображень
за
їх
вмістом.
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Науковий керівник – доц. Зенкова К.Ю.
Аналіз підходів класичної та сучасної
теорії
когерентності і поляризації оптичних полів
Метою роботи було проведення аналізу існуючих методів
опису суперпонуючих пучків різного ступеня когерентності та
поляризації.
Розглядаючи підходи класичної та сучасної теорії
когерентності, виникає питання про необхідність визначення
ступеня когерентності двох суперпонуючих пучків, кут
сходження яких складає 90 градусів.
Пошук альтернативних способів опису таких оптичних полів
є актуальною проблемою сьогодення. У класичній оптиці явища
інтерференції та дифракції електромагнітних хвиль зазвичай
описують, використовуючи поняття про когерентні або
некогерентні світлові пучки. У першому випадку сумуються
амплітуди оптичних полів і результатом суперпозиції являється
інтерференційна картина на екрані. У другому випадку
додаються інтенсивності та інтерференційна картина не
спостерігається. Обидва ці випадки є математичною
ідеалізацією.

Перша
спроба
опису
результату
інтерференції
суперпонуючих пучків була представлена теорією оптичної
когерентності в скалярному наближенні. У даному
представленні поляризаційними ефектами нехтують. Для
характеристики стаціонарних лінійно поляризованих оптичних
полів вводять функцію взаємної когерентності:

 


12( )  (r1, r2 , )  V  (r1,t)V(r2 ,t  )
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Наступним підходом у визначенні ступеня когерентності
було введення функції взаємної когерентності для двох точок
оптичного поля. Дана функція визначає комплекснй ступінь
когерентності другого порядку і має вигляд
 
 
 ( r1 , r2 ,  )
 ( r1 , r2 ,  ) 
 ( r1 , r1 , 0 )  ( r2 , r2 , 0 )1 2 .
Розвиваючи теорію когерентності та поляризації Вольфом
було запропоновано
об’єднану теорію когерентності і
поляризації для випадкових полів.
В цій теорії опис стану когерентності та поляризації
випадкового поля зв’язані з матрицею густини, яка визначається
як
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випадкового поля визначається як
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[TrW (r1 , r1 ,  )TrW (r2 , r2 ,  )] 2
Подальший розвиток підходів теорії когерентності дозволив
ввести параметри електромагнітного ступеня когерентності,
внутрішніх ступенів когерентності та узагальнених двоточкових
стокс-параметрів [1]. Але запропоновані параметри не дають
можливості
визначити
ступінь
когерентності
взаємоортогонально лінійно поляризованих у площинні падіння
полів [2].
Список літератури:
1. Setala T,Tervo J., and Friberg A.T., “Stokes parameters and
polarization contrastsin Young’s interference experiment”, Opt. Lett.31,
2208–2210 (2006).
2.Angelsky O.V., Yermolenko S.B., ZenkovaC.Yu., and Angelskaya
A.O., “On polarization manifestations of correlation (intrinsic coherence) of
optical fields”, Appl. Optics 47,5492–5499 (2008).
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Науковий керівник – проф. Гудима Ю.В.
Навчання основ тривимірного моделювання в рамках
системи автоматизованого проектування AutoCAD
AutoCAD - це сучасна, відкрита для розвитку система
прикладних комп’ютерних програм, яка здатна автоматизувати
найрізноманітніші графічні роботи. Пакет AutoCAD дозволяє
швидко і точно побудувати креслення, надає зручні і потужні
засоби редагування вже готового креслення. Назва системи
утворюється скороченням від "Automated Computer Aided
Design", що означає при перекладі з англійської мови
"Автоматизоване комп'ютерне проектування".
Графічна система AutoCAD практично не має ніяких
обмежень. З її допомогою можна створювати текстову
документацію,
машинобудівні
креслення,
графічну
документацію для випуску радіоелектронної апаратури,
архітектурно-будівельні
креслення,
креслення
для
суднобудівної та авіаційної промисловості, картографічну
документацію, технічні та художні ілюстрації. Система дозволяє
виконувати креслення у кольорі, будувати аксонометричні і
тривимірні зображення, створювати бібліотеки та архіви, якими
можна користуватися при розробці нових документів та інше.
Висока продуктивність системи досягається як її власними
програмними засобами, так і конструкціями виконавця
креслення. Їх можна описувати спеціальною мовою AutoLISP,
на якій складені програми для системи AutoCAD.
На сьогоднішній день система AutoCAD дозволяє: 1)
здійснювати двовимірне проектування та оформлення креслень;
2) виконувати тривимірне моделювання; 3) автоматично
отримувати на основі об’ємної моделі плоскі зображення її
проекцій, які можуть бути допрацьовані засобами AutoCAD; 4)
здійснювати колективну роботу над проектами за допомогою
локальних мереж та ін.
За допомогою програмного пакету AutoCAD можна
створювати три типи моделей 3d-об’єктів, а саме: каркасні,
поверхневі та твердотільні моделі.
Каркасні – це сукупність відрізків і кривих, які визначають

117

ребра фігури. Вони найбільш прості в побудові і являють собою
двовимірні об’єкти, розташовані в тривимірному просторі.
Поверхнева модель являє собою, по суті, каркасну модель,
обтягнуту будь-яким матеріалом (тканиною, папером). Вона дає
уявлення про зовнішній вигляд об'єкта, але абсолютно не
враховує того, що знаходиться всередині нього. Найбільше
інформації про об’єкт моделювання несуть твердотільні моделі
(їх ще називають тілами-примітивами). Вони дозволяють
враховувати те, що всередині об’єкт не є порожнистим. Завдяки
цьому можна комбінувати тіла, об'єднуючи і віднімаючи їх, і
створювати таким чином нові, більш складні моделі.

Рис.1. Створення розрізів деталей та їх тривимірних виглядів
засобами AutoCAD
Навчитися основам тривимірного моделювання в системі
AutoCAD можна за допомогою лабораторних робіт з
моделювання та редагування тривимірних об’єктів. Цикл робіт
доцільно розпочинати з побудови простих 3d-об’єктів (тілпримітивів). До них належать: паралелепіпед, клин, циліндр
(круглий, елліптичний), сфера, конус, тор, піраміда, політіло.
Далі можна переходити до засвоєння різних способів
редагування цих тіл, а саме: редагування за допомогою
інструментів 2d-графіки, редагування інструментами 3dграфіки, редагування 3d-тіл за допомогою ручок.
Після освоєння вказаного матеріалу пропонується побудова
більш складних випадків 3d-об’єкта, а саме побудова деталі
типу “важіль”.
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Науковий керівник-асист. Склярчук О.Ф.
Дослідження світлотехнічних характеристик
світлодіодних модулів для освітлювачів

Проблема енергозбереження  одна з найважливіших проблем,
пов'язаних і з економікою, і з охороною навколишнього
середовища. У розвинутих країнах близько 20% електроенергії
витрачається на освітлення, тому впровадження світлодіодних
технологій для освітлення  один із дієвіших шляхів підвищення
ефективності використання електроенергії.
Переваги світлодіодів (СД): мале енергоспоживання, висока
світлова віддача, можливості одержання будь-якого кольору
випромінювання, тривалий термін служби  50-100 тисяч годин
(для порівняння: у ламп розжарювання 1000 годин, у
люмінесцентних  10-15 тисяч годин), висока механічна міцність і
надійність, безінерційність, компактність, екологічність. Мале
тепловиділення й низька напруга живлення гарантують високий
рівень безпеки.
Провідними виробниками потужних світодіодних джерел
світла є Cree Lighting, Nichia, Lumileds Lighting, Epistar, Osram,
Seoul Semiconductor, Edixeon. Крім того, на нашому ринку широко
представлені дешеві світлодіодні освітлювачі китайського
виробництва. Порівняльний аналіз світлотехнічних параметрів
світлодіодних джерел залишається актуальною задачею.
Для одиничних кольорових світлодіодів основною споживчою
характеристикою вважалась сила світла (в міліканделах), однак для
потужних білих світлодіодів, які використовуються для освітлення,
більш важливою характеристикою є світловий потік (у люменах).
Світлова віддача (лм/Вт) характеризує ефективність перетворення
електричної потужності спожитої світлодіодом у світло видимого
діапазону. Корельована колірна температура разом із координатами
колірності визначає «якість» білого світла, яке може бути «теплим»
жовтуватим, нейтральним або «холодним» голубуватим.
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жовтоРис.1. Типовий спектр випромізеленого люмінофора.
нювання білого світлодіода
Проведено
розрахунок
ефективності перетворення енергії випромінювання чипа у складі
білого світлодіода. Теоретична ефективність перетворення
визначається напівемпіричною формулою [1]:
  C ,
(1)

 C
де  – загальний параметр ефективності люмінофора С –
відношення жовтої і синьої складових випромінювання білого
світлодіода.

   (1  R )

CE ,
CP

(2)

де СЕ – довжина хвилі випромінювання чипа СЕ – довжина хвилі
випромінювання люмінофора R – коефіцієнт відбивання
люмінофора на довжині хвилі збудження СЕ  – квантова
ефективність люмінофора на довжині хвилі СЕ.
Проведені оцінки показали, що у досліджуваному світлодіоді
зовнішня квантова ефективність синього чипа під шаром
компаунда наближається до 70%, отже, ресурс підвищення
ефектив-ності за рахунок оптимізації конструкції ще не
вичерпаний.
Список літератури:
1. Феопентов A.B., Соломонов A.B. Исследование и оптимизация
параметров мощного белого светодиода // Известия СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»  2010.  №9.  С. 22-27.
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Науковий керівник – доц. Воробець Г.І.
Модель універсального ПІД - регулятора
Одними з найбільш використовуваних технічних засобів для
управління неперервними технологічними процесами йі
підтримки стабільності виробничих об’єктів у перехідних і
усталених режимах є П-, ПІ- та ПІД - регулятори. Серед
важливих вимог, що ставляться користувачами автоматичних
систем управління до відповідних пристроїв, такі: можливість
здійснювати аналогове чи цифрове управління; типи аналогових
та цифрових пристроїв управління; точність вимірювання
параметрів
управління;
урахування
нестаціонарності
характеристик об’єкта управління, можливості реалізувати
адаптивні системи, а також змінювати структуру закону
управління (рис.1) і його параметрів у процесі постійної
експлуатації системи тощо [1-3].

Рис. 1. Спрощена структурна схема цифрової системи управління

Метою даної роботи є розробка моделі та універсального
алгоритму управління на базі сучасних мікро-ЕОМ та
промислових цифрових контролерів, які забезпечують
виконання всіх перерахованих умов і вимог, притаманних
інтелектуальним системам.
Призначенням таких систем управління є дві задачі. Перша –
розв’язання задачі на управління перехідними режимами
об’єкта управління, яка складається з того, що необхідно об’єкт,
який знаходиться в поточному сталому режимі зі значенням
вихідного параметра
, перевести в новий сталий режим зі
, що задовольняє: критерію
значенням вихідного параметра
управління (наприклад, мінімальний час перехідного процесу);
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умови управління gi виведення змінної
до заданої величини
перерегулювання, а також вимогами на точність управління по
досягненню нового заданого
сталого режиму із заданим
буде мати
значенням вихідного параметра. При цьому
значення похибки в межах
. Другою задачею системи
управління є підтримка поточного i-го сталого режиму на рівні
вихідного параметра
до моменту зміни завдання системи
на перевід об’єкта на новий і+1 сталий режим.
Прийняті рішення по уніфікації алгоритму як на етапі
проектування, так і на етапі експлуатації системи дозволяють
користувачу в залежності від потреб робити вибір і зміну
структури зі складових елементів ПІД - закону управління;
задавати і змінювати структуру і параметри ПІД - закону
управління: коефіцієнт підсилення; коефіцієнт інтегрування;
коефіцієнт диференціювання;
– інтервал часу між циклами
роботи системи; задавати і змінювати
–
для забезпечення в
обмеження значення управління
управлінні умови безпеки роботи об’єкта тощо.
Крім того, запропонована уніфікована структура алгоритму
ПІД-закону управління забезпечує можливість, разом з
комп’ютерними
системами
ідентифікації
перехідних
характеристик об’єкта управління, а також з комп’ютерними
системами оптимізації по визначенню структури і параметрів
закону управління проектувати і вводити в експлуатацію
оптимальні самоналагоджувальні цифрові автоматичні системи.
Список літератури:
1. Ажогин В.В., Костюк В.Н Оптимальные системы цифрового
управления технологическими процессами. – К.:Техніка, 1982. –
175с.
2. Жученко А.І., Кваско М.З., Кубрак Н.А. Ідентифікація динамічних
характеристик. Комп’ютерні методи. – К.: КЛТКМ та М, 2000. –
182с.
3. Ковриго Ю.М., Мовчан А.П., Полищук І.А. Метод побудови
самоналагоджувальних регуляторів для промислового застосування
// Науково-технічний журнал «Автоматика, Автоматизація,
Еклектротехнічні комплекси і системи », №1(15) 2005р. м.Херсон.
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Леся Коваль
Науковий керівник – асист. Габуза Т.В.
Програма відстеження місцезнаходження
користувача для ОС Android

У зв’язку з розповсюдженням мобільних пристроїв та
зростанням їх технічних можливостей природно виникають
задачі для полегшення використання тих чи інших ресурсів.
Наприклад, створення програм для обміну повідомленнями,
обліку фінансів, знаходження користувача, використання API
сторонніх програм для створення суттєво нових проектів.
Автором розглянуто задачу про створення Mash-up
програми пошуку і відстеження місцезнаходження користувача
із використанням Google Maps API для ОС Android.
Постановка задачі. Розробити програму мовою Java для
пошуку і відстеження місцезнаходження користувача на основі
API сервісу Google Maps для ОС Android.
Основними функціональними можливостями даної програми
є:
 відстеження місцезнаходження та
напрямку руху
користувача з відображенням їх на карті;
 зміщення карти під час руху так щоб місце розташування
завжди знаходилося в центрі екрана;
 відображення маршруту червоною лінією з чорними
крапками, які з'являється після кожних 10 точок даних GPS;
 орієнтація карти таким чином, щоб лінія відстеження
маршруту, яка вказує напрямок переміщення, була напрямлена
вгору екрана пристрою;
 зміна стилю карти;
 відображення пройденої відстані, а також середньої
швидкості переміщення по маршруту.
Візуальний інтерфейс програми відображає карту, яка
завантажується з Google Maps. У правому нижньому куті
розміщений перемикач, який дозволяє розпочати або завершити
запис маршруту. Також розроблено меню, яке дозволяє
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відобразити карти в режимі перегляду вулиць або знімки
місцевості отримані зі супутника.
Для програмної реалізації використано класи з пакета
com.google.android.maps, які організовують взаємодії з Google
Maps API. Клас RouteTracker є підкласом класу MapActivity,
керуючого компонентом MapView. Цей клас застосовується для
відображення карт, отриманих за допомогою Google Maps API.
Компоненти MapView підтримують жести, призначені для
масштабування і панорамування карти. Будь-які інші додаткові
функції повинні додаватися програмно. Для відображення даних
за допомогою MapView, наприклад лінії, за допомогою якої
представлений маршрут додатки, створюється підклас класу
Overlay і перевизначається його метод draw. За допомогою
об'єктів GeoPoints GPS дані транслюються в точки, які можуть
використовуватися для зміни центру карти на основі місця
розташування користувача і прокладання маршруту.
При обробці даних локації використовувалися функції,
визначені в пакеті android.location. Клас LocationManager
забезпечує доступ до служб визначення розташування пристрою
і вибирає кращого постачальника даних про місцезнаходження,
базуючись на вимогах, які визначені за допомогою об'єкта
Criteria. Потім у даного постачальника були запитані оновлення,
які були передані LocationListener [1].
Як засоби для програмної реалізації вищеописаної задачі
вибрано середовище швидкої розробки Eclipse, плагін Android
Development Tools. Програма розроблена на мові Java.
Список літератури:
1 . П. Дейтел, Х. Дейтел, Э. Дейтел, М. Моргано Д27
Android для программистов: создаём приложения. — Питер,
2013. — 560 с.
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Сергій Коваль
Науковий керівник – доц. Ушенко Ю.О.

Лазерна автофлуоресцентна поляриметрія ендогенних
порфіринів біологічних тканин
Біологічні тканини являють собою структурно
неоднорідні оптично анізотропні середовища з поглинанням.
Для опису взаємодії поляризованого світла з такими складними
системами необхідні найбільш загальні наближення, що
базуються на використанні мюллер-матричного формалізму. У
цей час
у
біологічних
і
медичних дослідженнях
використовується безліч практичних методик, заснованих на
вимірі й аналізі матриць Мюллера досліджуваних зразків.
За останні 10 – 15 років у матричній оптиці сформувався
самостійний напрям – лазерна поляриметрия. У результаті
визначені діагностичні взаємозв'язки між набором статистичних
моментів 1-го – 4-го порядків, які характеризують розподіли
елементів матриці Мюллера, і лінійним двопроменезаломленням
біологічних тканин людини. На цій основі реалізована
діагностика раку дерми шкіри, епітеліальної й сполучної
тканини органів жіночої репродуктивної сфери та ін. Основним
недоліком даного діагностичного напряму є невисока точність,
зумовлена азимутальною залежністю більшості елементів
матриці Мюллера.
Паралельно інтенсивно розбудовуються альтернативні
спектральні методи, засновані на діагностичному використанні
ефектів флуоресценції білкових молекул і їх комплексів. На цій
основі отримані кращі за чутливістю результати в галузі
діагностики рака органів людини. Однак дана оптична
технологія залишається недостатньо точною (специфічною) у
диференціації доброякісних і злоякісних станів біологічних
тканин. Крім цього, ісрують нечисленні публікації, присвячені
використанню мюллер-матричного формалізму для аналізу
флуоресценції ансамблів оптично активних білкових молекул і
їх комплексів. Тому перспективним завданням виявляється

125

розвиток мюллер- матричної моделі на більш загальний випадок
флуоресценції двопроменезаломлюючих мереж оптично
активних комплексів біологічних тканин і розробки на цій
основі методу спектрально-селективної автофлуоресцентної
поляриметрії. Дана робота спрямована на реалізацію цих
завдань для диференціації доброякісних (поліп) і злоякісних
(аденокарцинома) пухлин тканини прямої кишки.
У нашій роботі ми обмежимося розглядом спектральноселективного (  f  0,63  0,65m ) випадку - люмінесценції
оптично активних порфіринів біологічної тканини в червоній
області спектра. Збудження автофлуоресценції здійснювалося
синім лазером з довжиною хвилі   0,405m , що збігається
з максимумом поглинання порфіринів.

Рис. 1. Координатні розподіли

M 14 (фрагменти (1),(2)),

гістограми N M 14  (фрагменти (3),(4)) гістологічних зрізів поліпу
(фрагменти (1),(3)) і аденокарциноми (фрагменти (2),(4)) прямої
кишки.

Список літератури:
1. Sato H. Thrombosis Research. /Sato H., Nakajima A.// Thrombosis
Research. –1984. – 33. – P. 645-651.

126

Яків Ковальський
Науковий керівник – проф. Остапов С.Е.
Дослідження та розробка алгоритмів генерування
псевдовипадкових послідовностей
Сучасна інформатика широко використовує псевдовипадкові
числа у найрізноманітніших додатках. При цьому від якості
використовуваних генераторів безпосередньо залежить якість
одержаних результатів [1].
Для тестування псевдовипадкових послідовностей було
обрано пакет статистичних тестів NIST Statistical Test Suite,
який являє собою набір із п’ятнадцяти статистичних тестів,
метою яких є визначення ступеня випадковості двійкових
послідовностей, отриманих за допомогою апаратних чи
програмних генераторів випадкових чисел. Ці тести базуються
на різних статистичних властивостях, притаманні лише
випадковим послідовностям [2];[3].
На
прикладі
генератора
стандартного
для
мови
програмування Java генератора Random із пакета java.util
проаналізовано якість та стійкість лінійного конгруентного
методу як найбільш поширеного інструменту генерації
випадкових чисел у багатьох мовах програмування. Даний
алгоритм запропоновано Д.Х. Лемером. Основна формула:

.
Особлива
увага
приділена
методам
формування
псевдовипадкових чисел, які базуються на одновимірних
клітинних автоматах [4]. Цікаві з точки зору породження
псевдовипадкових хаотичних структур автомати так званого
третього класу, зокрема правило 30.
Було
розроблено
власні
алгоритми
генерації
псевдовипадкових чисел, які є модифікаціями класичних правил
Вольфрама. Досліджено варіанти комбінацій кількох правил, а
також вплив зміни умов взаємодії між клітинами на якість
вихідних даних.
Проведено дослідження алгоритму хешування MD5. Даний
алгоритм призначений для створення «відбитків» або
«дайджестів» повідомлень довільної довжини [5].
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Рис. 1. Блок-схема алгоритму MD5

MD5 дає можливість розробляти на своєму базисі генератори
псевдовипадкових чисел, результати роботи яких можуть
задовольняти потреби певного кола обчислювальних задач.
Список літератури:
1. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс] .-Режим доступу до
журн.:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_псевдослучайных_чисел.
2. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс].- Режим доступу до
журн.:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тестирование_псевдослучайных_последо
вательностей.
3. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс].-Режим доступу до
журн.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Статистические_тесты_NIST
4. S. Wolfram. Random sequence generation by cellular automata //
Advances in Applied Mathematics. – 1986. – V.7. – P. 123-164.
5. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс] Режим доступу до
журн.: http://en.wikipedia.org/wiki/MD5.
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Галина Когут
Науковий керівник – проф. Сльотов М.М.
Люмінесценція кристалів GaN
Нітрид галію є одним із перспективних матеріалів
оптоелектроніки. Ширина забороненої зони GaN Eg ≈ 3,42 еВ
при 300 К визначає можливість виготовлення на його основі
потужних світлодіодів. Різного типу гетероструктури
дозволяють
отримувати
випромінювання
у
широкій
спектральній області, включаючи малоопановану синьофіолетову. Основним способом отримання шарів GaN є
газофазна епітаксія. До того ж, їх властивості залежать як від
типу легуючої домішки, так і від технологічних умов
вирощування та формування гетеросруктури. Тому ефективність
їх люмінесценції при 300 К може змінюватися у широкому
діапазоні. Показано, що значну роль у цьому відіграють власні
точкові дефекти (ВТД) кристалічної гратки. Тому актуальними є
дослідження властивостей, в яких відсутній вплив на
властивості неузгодженостей кристалічних граток підкладки та
шару.
Кристали GaN отримувалися при термічній обробці Ga у
NH4Cl. Досліджувалася їх фотолюмінесценція Nω на
універсальній оптичній установці, яка складається з
дифракційного монохроматора МДР-23, системи синхронного
детектування, фотоприймача ФЕП-79 з блоком живлення ВС-23,
та самописця КСП-4. Для збудження люмінесценції
використовувався азотний лазер ЛГН-21. Рівень збудження L
змінювався у широкому діапазоні кількості фотонів 1015-1019
фот⁄с. Установка дозволяла вимірювати як звичайні, так і
диференціальні спектри внаслідок використання методу
модуляції. Спектри випромінювання будувалися з урахуванням
апаратної функції установки в координатах: N – кількість
фотонів в одиничному інтервалі енергій квантів від їх енергії
випромінювання
. Дослідження люмінесценції виявило, що
спектр випромінювання нелегованих мікрокристалів GaN
розміром 50-150 мкм складається з чотирьох смуг – А, В, С, D.
На відміну від епітаксійних нелегованих шарів, вони
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спостерігалися поокремо з незначним перекриттям “хвостів” в
області малих інтенсивностей. Аналіз їх властивостей дозволив
визначити механізми випромінювальної рекомбінації, що
відповідають за природу
люмінесценції. Смугу А у
високоенергетичній
області
≥ Eg можна пояснити
міжзонними переходами вільних носіїв заряду. Форма смуги
добре апроксимується аналітичним виразом для такого типу
переходів [1] при відомій ширині забороненої зони GaN Eg ~3,42
еВ
   Eg 
2
N ~   (  Eg ) exp
.
kT 

Розглянута
складова
характеризується
найбільшою
< Eg
інтенсивністю. В області енергій фотонів
спостерігаються смуги В та D з максимумами
m при 3,34 еВ
та
3,11
еВ
відповідно.
Їх
природа
визначається
рекомбінаційними процесами за участю ВТД кристалічної
гратки. Основними з них є однозарядні вакансії азоту VN& галію
VꞌGa. Дослідження температурної залежності інтенсивності
випромінювання I(T) виявили енергії термічної активації ET , які
близькі до глибини залягання донорних і акцепторних центрів,
утворених V N& та VGa. Отримані значення близькі до відомих –

0,042 еВ та 0,24 еВ відповідно. Домішкова В-смуга формується
переходами за схемою Ламбе–Кліка, а D-смуга – за схемою
Шена–Клазенса. Аналіз властивостей смуги С засвідчує її
донорно-акцепторну
природу
і
визначається
випромінювальними переходами у власно-дефектних асоціатах
згідно з моделлю Еппла–Віл’ямса–Пренера. Легування
домішкою Mg дозволяє отримати смугу люмінесценції з
максимумом при
m≈3,21еВ.

Список літератури:
1. Грибковский В.П. Теория поглощения и испускания света в
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Іван Козуб
Науковий керівник — доц. Лазорик В.В.
Розробка автоматизованої системи розпізнавання та
обліку показників електролічильника для мобільної
платформи Android
Проблема автоматизованого розпізнавання текстової
інформації є актуальною задачею, що пов’язана з широким
класом практичних завдань. До таких задач можна віднести й
задачу розпізнавання показників лічильника, яка в основному
пов’язана з обліком та захистом від шахрайства.
Система розпізнавання показників лічильника дозволяє:
1. Частково автоматизувати роботу контролера.
Автоматизація полягає в тому, що контролеру не потрібно
записувати дані кожного лічильника, а потім їх переносити на
комп’ютер. Йому потрібно тільки сфотографувати лічильник,
все решту за нього зробить програма.
2. Уникнути можливості отримання неправильних даних
від споживача. Тобто споживач не зможе неправильно
продиктувати показники, а контролер в свою чергу не зможе
помилково записати показники.
На сьогоднішній день схожої системи не існує, тому
вважаю, що її розробка є досить актуальною задачею.
У загальному випадку задачу розпізнавання показників
лічильника можна представити в такій послідовності під задач
(рис. 1):
Отримання
зображення
з камери

Локалізація
показників на
зображенні

Поділ
на окремі
цифри

Розпізнаваня
Рис. 1. Етапи розпізнавання показників лічильника
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Використовуються багато підходів для локалізації
показників на зображенні з лічильником. Використаємо підхід,
згідно з яким будемо знаходити прямокутники на зображенні.
Застосувавши такий підхід, можемо отримати кілька
прямокутників. Для вибору потрібного накладемо певні критерії
на ці прямокутники. Перший критерій – відношення сторін
прямокутника, другий – його наповненість чорними пікселями.
Для реалізації такого алгоритму використовується бібліотека
комп'ютерного зору OpenCV, яка підримує платформу Android
за допомогою комплексу засобів розробки – NDK (Native
Development Kit). У бібліотеці існують методи пошуку
прямокутних областей на зображенні.
Наступним етапом є сегментація – поділ зображення з
показниками на окремі цифри для подальшого їх розпізнавання.
Перед сегментацією зображення проходить бінаризацію –
перетворення зображення лише в чорні та білі пікселі.
Сегментація проходить зліва направо, по стовпчиках. Умовним
розділювачем областей з символами слугує стовпчик, що
складається лише з чорних пікселів.
Розпізнавання кожного символу проводиться методом
порівняння його з еталоном. Будуються та порівнюються
вектори-ознак для еталона та невідомого образу. Вибирається
символ, який дає мінімальне відхилення між його вектором
ознак та вектором ознак еталона.
Розроблена система реалізована мовою програмування
Java та працює на базі операційної системи Android. Вона
дозволяє розпізнавати показники лічильника та відправляти на
сервер і зберігати у базі даних ці показники, а також фото
показників для підтвердження достовірності розпізнаної
інформації.
Список літератури:
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Юлія Колянова
Науковий керівник – доц. Козаков О.М.
Розробка та проектування електронного
мультимедійного навчального посібника «Гострі
хірургічні захворювання органів черевної порожнини»
Сьогодні мультимедіа-технології - це один із
перспективних напрямків інформатизації навчального процессу,
адже, засоби інформатизації, що базуються на мультимедіа
здатні, у більшості випадків, істотно підвищити ефективність
навчання. Електронні підручники, є дуже хорошим
доповненням до класичних методів і способів навчання.
Актуальність створення мультимедійних навчальних
посібників та застосування їх в освітньому процесі зумовлена
тим, що на сучасному етапі суспільного розвитку відбувається
стрімке впровадження систем дистанційного навчання і зростає
необхідність у відповідному дидактичному матеріалі [1].
Даний мультимедійний посібник розроблений згідно з
усіма вимогами, щодо створення та оформлення електронного
видання. Основною ціллю було надання інтерактивності
навчальному посібнику, адже інтерактивність - це невід’ємна
частина будь-якого мультимедійного видання порівняно з
іншими засобами подання інформації [2].
Інтерфейс та структура посібника «Гострі хірургічні
захворювання органів черевної порожнини» розроблені за
допомогою програмного забезпечення для створення цифрової
публікації – Flip Creator Global. Стилістика та композиційна
структура реалізовані з максимально ефективним способом
впливу на відчуття людини та засвоєнням нею даної інформації.
Видання має повний набір основних функціональних кнопок, за
допомогою яких здійснюється навігація по посібнику,
відтворення відео, масштабування сторінок, пошук по
документу, створення закладок та заміток, що робить посібник
максимально зручним у користуванні.
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Рис. 1. Вигляд готового електронного мультимедійного посібника
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Юрій Коляско
Науковий керівник – доц. Фратавчан В.Г.
Багатошарова нейронна мережа з самоорганізацією:
когнітрон
Одним із основних фундаментальних напрямків сучасної
науки і техніки є теорія, принципи побудови та
застосування нейронних мереж та нейрокомп’ютерів.
Дослідження нейробіологів та нейроанатомів структури й
функцій нервової системи людини дозволили науковцям
будувати математичні моделі для перевірки своїх теорій. На
мікроскопічному рівні виявлено, що нейрони мають як
збуджуючі, так і гальмівні зв’язки між собою. Перші прагнуть
до збудження нейрона; останні пригнічують його збудження Це
наводить на думку, що мозок адаптується або зміною впливу
цих зв’язків, або створенням або руйнуванням зв’язків у
результаті
впливу
навколишнього
середовища.
Дане
припущення залишається поки гіпотезою з обмеженим
фізіологічним підтвердженням. Однак дослідження, проведені в
рамках цієї гіпотези, привели до створення цифрових моделей,
деякі з яких показують чудові здібності до адаптивного
розпізнавання образів.
Запропонована нова гіпотеза організації синаптичних
зв’язків між нейронами дозволила створити алгоритм, за
допомогою
якого
ефективно
будується
багатошарова
нейронна мережа типу когнітрон. У когнітроні, аналогічно
мозку тварин, синаптичні з'єднання між нейронами пластично
модифікуються для того, щоб накопичувати свій життєвий
досвід. Дана нейронна мережа самоорганізується таким
способом, що чутливі області нейронного шару стають більш
споріднені в кінцевому шарі. Кожен нейрон в останньому шарі
інтегрує інформацію від усієї частини першого шару й
вибірково відгукується на специфічний стимулюючий зразок
або характеристику.
Нову гіпотезу модифікації синапсів розробив К.Фукушіма
(Японія, 1974). Вважається, що є два типи нейронів:
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збуджуючої та гальмуючої дії, які відповідно здійснюють
збуджуючий та гальмуючий ефекти на інші нейрони.
Нейрон має синаптичні зв’язки тільки з
наперед
визначеною групою нейронів, яка розміщена в конкретній
області для кожного нейрона. Цю область називають
областю зв’язку нейрона. Синаптичний зв'язок від нейрона x
до нейрона y посилюється тільки в тому випадку, якщо:
1) нейрон х збуджений;
2) жоден нейрон, який розміщений поряд з нейроном у,
не збуджений більше, ніж нейрон у.
Ця своєрідна область нейрона у називається областю
конкуренції. Тобто тільки нейрон з найбільшим виходом в
області конкуренції буде посилюватися. Синаптичні зв’язки
інших нейронів з області конкуренції будуть залишатися
незмінними. Якщо вважати, що синапси збільшуються за цих
умов, нейронна мережа також матиме функції самовідновлення:
коли нейрон, який сильно відгукувався на певний стимул, стає
нечутливим через поломку, інший нейрон, який має вихід,
сильніший, ніж в інших нейронів, на цей стимул, замінює
перший. До поломки першого нейрона інший нейрон
захищений від посилення своїх доцентрових синапсів. У
процесі роботи даної мережі може виникнути ситуація, коли
жоден нейрон з області конкуренції не видає збуджуючого
ефекту, в такому випадку будуть посилені всі зв’язки
нейронів з цієї області.
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Тіберій Комаров
Науковий керівник – доц. Маник О.М.
Особливості хімічного зв’язку телуру
Телур (Те) - елемент VI
групи періодичної системи
Менделєєва, сріблясто-білий металоїд, схожий на олово та за
хімічними властивостями близький до селену. Цей елемент
знаходить широке застосування в опто-, фото-, сенсорній та
інших областях електроніки. Інтерес до Те зумовлений його
унікальними властивостями – він володіє оптичною прозорістю
в ІЧ-області спектра і істотно анізотропний. Цей елемент
належить до напівпровідникових речовин зі структурою,
подібною до структури органічних полімерів; використовуються
зазвичай у сплавах і в напівпровідниковій промисловості. Огляд
численних праць показав, що телур володіє гексагональною
кристалічною структурою з постійними гратки а=4,457Å;
с=5,929Å; відношення с/а=1,33, а найменші відстані між
атомами складають 3,7919Å і 2,8775Å. Атомна маса телуру
становить 127а.о.м.; густина -6,24 г/см2; Тпл =722,7К. Оскільки
Те кристалізується в гексагональній системі і утворює спіральні
ланцюжки, то кожен його атом має два найближчих сусіди в
своєму ланцюжку і чотири – дещо віддалених від нього – в
сусідніх. Атоми телуру у ланцюжках характеризуються
ковалентним зв’язком у той час, як між собою ланцюжки
пов’язані силами металевого характеру. Такий якісний опис
хімічного зв’язку Те дає можливість пояснити його деякі фізичні
властивості. Однак для створення нових матеріалів на основі Те
необхідна додаткова інформація про його технологічні
характеристики.
Тому метою даної роботи були комплексні дослідження
структури хімічного зв’язку, його силових характеристик. Вибір
Те як об’єкта досліджень зумовлений ще й тим, що динаміка
формування та особливості поведінки хімічного зв’язку телуру у
твердих розчинах мало досліджені. Особливої уваги
заслуговують тверді розчини телуру з вісмутом та сурмою –
перспективні термоелектричні матеріали.
Необхідність проведення таких досліджень викликана тим ,
що, на відміну від традиційних методів переходу від теорії
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гратки до теорії пружності [1], у даній роботі розв’язано
обернену задачу: за експериментальними даними пружних
модулів [2] було розраховано силові постійні хімічних зв’язків
f (l) мікроскопічної теорії кристалічних граток.
Для проведення розрахунків f (l) необхідно було зіставити
рівняння руху в теорії пружності та теорії гратки. З урахуванням
найменших
міжатомних
відстаней
були
розраховані
самоузгодженим методами координати атомів елементарної
комірки Те, необхідні для розрахунку f (l). У наближенні
найближчих сусідів отримано п’ять нееквівалентних хімічних
зв’язків, що відповідають міжатомним відстаням:
R1=2,89Å;R2=3,96Å; R3=3,97Å;R4=4,32Å;R5=4,457Å

(1)

Виражаючи далі компоненти пружних модулів Cik,mnчерез
коефіцієнти розкладу потенціальної енергії в ряд по зміщеннях з
урахуванням всіх можливих комбінацій значень індексів i,k,m,n,
було отримано систему алгебраїчних рівнянь для знаходження f(l)
Аналіз отриманих результатів показав, що, на відміну від
ідеальної гексагональної структури, де силові постійні f(l) для
всіх l однакові, реальна структура Те характеризується набором
чисельних значень f (l) (1≤ l≤ 5), а саме:
|f(1)|= 6,5 104дн/см; |f(2)|= 5,9 104дн/см;
|f(3)|= 5,8 104дн/см; |f(4)|= 1,2 104дн/см;
|f(5)|= 0,6 104дн/см,

(2)

що вказує на наявність тонкої структури
плавлення і
кристалізації цієї речовини і вимагає детального вивчення з
позицій хімічного зв’язку. Таким чином, урахування вказаних
особливостей веде до появи нових можливостей формування
необхідної поліморфної модифікації Те з очікуваними
параметрами.

Список літератури:
1. Лейбфрид Г. Микроскопическая теория механических и тепловых
свойств кристаллов / Г. Лейбфрид. – М. – Л.: Физмат, 1963. – 312 с.
2. Дриц Н.Е. Свойства элементов / Н.Е. Дриц. – М: Металургия,
1985. – 672 с.
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Ярослав Копчук
Науковий керівник – проф. Савчук А.Й.
Магнітооптичний ефект Фарадея
в магніторозчинених оксидах
До одних із важливих напрямів сучасної фізики
напівпровідників, наноелектроніки та спінтроніки належать
дослідження магніторозчинених напівпровідників на основі
сполук АIIВVI, в яких іони перехідних металів ПМ (Mn, Fe, Co,
Ni та ін.) заміщують А-елементи у вузлах кристалічної гратки
[1] . При цьому одним із базових актуальних матеріалів є оксид
цинку ZnO, який є перспективним для різноманітних
практичних застосувань у різних його формах (монокристали,
тонкі плівки та наноструктури). Леговані матеріали ZnO : ПM
або тверді розчини Zn1-xПМxO належать до типу оксидних
магніторозчинених напівпровідників.
У даній роботі проведені експериментальні дослідження
магнітооптичного ефекту Фарадея в монокристалах оксидних
твердих розчинів
Zn1-xМnxO для спектральної області
поблизу краю фундаментального поглинання. У цьому
експерименті аналізується міжзонний ефект Фарадея та вплив
на нього магнітного компоненту Мn. Експерименти
проводились при наступних умовах.
- Вміст компоненту Мn складав 0,02 та 0,1:
- Товщина зразків близько 1 мм;
- Магнітна індукція В=1 Тл;
- Температура Т=295 К .
Геометрія дослідів була такою, що напрямок поширення
світла збігався з віссю С, а отже, вектор напруженості
електричного
поля
електромагнітної
хвилі
був
перпендикулярним до осі С (Е┴С). Якщо ж ця умова не
виконувалась, то вимірювання ефекту Фарадея ставали
практично неможливими внаслідок одночасного накладання
ефекту подвійного променезаломлення.
Досліджувався магнітооптичний ефект Фарадея для двох
різних складів Zn0.98Mn0.02O та Zn0.9Mn0.1O, до якого приводить
впровадження магнітних іонів Mn2+ у кристалічну гратку ZnO.
Для зразків із малим вмістом Мn спектральна залежність
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константи Верде V суттєво не відрізняється від даних для ZnO,
але при збільшенні вмісту Мn простежується зміна знака кута
фарадеївського обертання (рис. 1). Зразки з х ≥ 0,1
характеризуються негативним фарадеївським обертанням
(рис.1) для складу Zn0.9Mn0.1O. Збільшення вмісту домішки у
твердих розчинах супроводжується також зсувом ділянки
різкого наростання V в короткохвильову частину спектра
відповідно до збільшення ширини забороненої зони Eg .
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Рис. 1. Спектральна залежність константи Верде для
монокристалічних зразків Zn1-xMnxO з різним вмістом Mn
(крива 1- х=0,02; 2- х=0,1).

Необхідно також відзначити, що за абсолютною величиною
константа Верде для магніторозчинених оксидів Zn1-xМnxO з
різним вмістом Мn суттєво не відрізняється.
Список літератури:
1. Погорілий А.М. Спінтроніка. Основні явища. Тенденції розвитку /
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Микола Короп
Наукові керівники – проф. Анатичук Л.І.
асист. Прибила А.В.
Термоелектричний генератор для димоходу
На сьогоднішній день дуже важливою проблемою є
заощадження енергоресурсів. Одним із шляхів розв’язання цієї
проблеми є використання рекуператорів тепла – приладів, що
перетворюють тепло від продуктів згорання в електричну
енергію.
Відомі розробки з рекуперації тепла від гарячих димоходів
використовують термоелектричний ефект[1; 2; 3]. Принцип
роботи таких термоелектричних генераторів (ТЕГ) наступний:
теплова енергія підводиться до гарячого радіатора у димоході, а
відводиться холодним радіатором у навколишнє середовище.
Різниця температур між гарячим і холодним теплообмінником
використовується термоелектричним модулем для генерації
електричної потужності. Цим забезпечується одержання
додаткової електричної енергії для живлення малопотужної
техніки: радіо, телевізора, живлення світлодіодів, зарядки
акумуляторів, а також досягається поліпшення екологічних
показників навколишнього середовища. Аналіз відомих
розробок термоелектричних рекуператорів для димоходів
свідчить про ряд недоліків – відсутність оптимізованих систем
підведення та відведення тепла та недостатня ефективність
термоелектричного перетворення.
Тому
актуальною
є
розробка
та
дослідження
термоелектричного генератора для рекуперації відходів тепла
згорання органічного палива з використанням методів об’єктноорієнтовного комп’ютерного моделювання.
Метою даної роботи є розробка термоелектричного
генератора для димоходів котлів і печей, внаслідок
використання якого можна досягти поліпшення екологічних
показників навколишнього середовища та отримати додаткову
електричну енергію для живлення малопотужних побутових
приладів.
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У ході досліджень було проаналізовано конструкції та
властивості відомих термогенераторів на органічному паливі з
метою розробки ефективного термогенератора для димоходу.
Було розроблено фізичну та комп’ютерну моделі
термоелектричного генератора для рекуперації тепла для
подальшого розрахунку геометричних та енергетичних
параметрів.
Запропоновано конструкцію ТЕГ (рис.1), яка являє собою
систему послідовно з’єднаних термоелектричних модулів, які
затиснуті
між
гарячими
та
холодними
теплообмінниками.
Практична цінність
наукової
розробки
полягає
у
використанні
термоелектричних
генераторів
для
розв’язання проблеми
раціонального
використання
паливних ресурсів та
зменшення забруднення тепловими відходами навколишнього
середовища.
Рис. 1. Схема розташування генератора
в димоході
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Ян Костеняк
Наукові керівники - проф. І.І. Мохунь, В.К. Усенко
Фазовий шум когерентних станів світла
у квантово-оптичних інформаційних каналах
Метою роботи було отримання значень взаємної ентропії
повідомлень, що передаються інформаційним каналом у
випадку ідеального каналу зв’язку (за відсутності фазового
шуму) та у випадку наявності фазового шуму, а також
порівняння значень величин взаємної інформації. В даній роботі
проводяться дослідження впливу фазового шуму на
інформаційний сигнал, що передається квантово-оптичним
каналом. В ході дослідження моделюються два випадки:
випадок ідеального та випадок реального каналу зв’язку.
Отримуються та аналізуються значення таких параметрів як
дисперсія значень квадратур на виході каналу, кореляції
квадратур на вході і виході каналу та величини взаємної
ентропії повідомлення.
У випадку ідеального каналу, значення дисперсії, кореляції
та взаємної ентропії залежать лише від дисперсії квадратури
,
яка в свою чергу є мірою зсуву квадратури когерентного стану.
,
При побудові графіку залежності взаємної ентропії від
даний параметр змінюється в межах [0;100], що призводить до
зростання значення ентропії до 3,5 біт.
Для моделювання реального каналу вводимо поняття
,
фазових зсувів. Значення фазового зсуву, позначеного як
не впливає лише на значення дисперсії

. В обох випадках

однакова і залежить лише від
. Такі величини
дисперсія
як кореляція та взаємна ентропія безпосереднім чином залежать
від значення фазового зсуву. Зокрема, інформацію неможливо
=0, що чисельно дорівнює
розпізнати, якщо величина
.
зміщенню фази на
Оскільки фазові зсуви у випадку фазового шуму носять
ймовірнісний характер, розгляд проблеми в термінах теорії
ймовірностей дозволяє представити фазовий шум у вигляді
нормально розподіленого набору фазових зсувів.
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Таким чином, було досліджено залежність величини взаємної
інформації від дисперсії значень
та побудовано графічну
інтерпретацію залежності ентропії від середнього від значень
(рис. 1), чим також підтверджується зменшення величини
взаємної ентропії від збільшення дисперсії значень фазових
зсувів.

Рис. 1. Графік залежності взаємної інформації від значення
Результати відкривають можливість дослідження складних
квантово-оптичних каналів у присутності фазових шумів.
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Станіслав Красовський
Науковий керівник – проф. Остапов С.Е.
Дослідження криптографічної стійкості вітчизняних
алгоритмів шифрування. Алгоритми КАЛИНА та
ЛАБІРИНТ
Відповідно до основних положень концепції Національної
безпеки України, витік конфіденційної інформації вважається
однієї з найнебезпечніших загроз безпеці в інформаційній сфері.
Основним комплексним заходом щодо захисту національного
інформаційного простору є побудова Національної системи
конфіденційного зв’язку, у якій за допомогою криптографічних і
технічних засобів захисту інформації реалізуються послуги
інформаційної безпеки [1].
Основним
і
найбільш
ефективним
механізмом
криптографічного захисту інформації є методи блокового
симетричного криптографічного перетворення. Поряд з високою
швидкістю перетворень і простотою практичної реалізації,
симетричні криптоалгоритми дозволяють забезпечити високу
стійкість до різних методів криптографічного аналізу [1].
Мета даної роботи - написання бібліотек, які реалізують
шифрування за допомогою алгоритмів КАЛИНА та ЛАБІРИНТ,
для віртуальної машини Java, користуючись засобами Java SE 7,
а також подальше дослідження даних алгоритмів на
криптостійкість.
Алгоритми КАЛИНА та ЛАБІРИНТ є одними з останніх
національних розробок у сфері захисту цифрової інформації. Це
симетричні блокові ітераційні алгоритми зі змінними
довжинами блоків шифрування та ключів. Дані аглоримти не
використовують
фейстелівську
структуру.
Шифрування
інформації відбувається завдяки виконанню послідовностей
заміни, підстановок та інших специфічних операцій. Крім того,
обидва алгоритми працюють з цілими байтами, що є наслідком
орієнтації на програмне застосування та забезпечує високу
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швидкодію
системах.

на

сучасних

комп’ютерних

обчислювальних

Для програмної реалізації алгоритмів мною було вибрано
засоби мови Java. Причиною цього рішення послужила апаратна
незалежність програм, написаних для віртуальної машини Java
та їхня непогана швидкодія (за останніми даними час виконання
додатків Java на різних апаратних та програмних платформах у
середньому лише у 1,7 – 1,8 разу довше, ніж час виконання тих
же додатків, написаних на машиннозалежних мовах, наприклад
на С++ [2]). Це дозволить написати доволі швидкодіючі
платформонезалежні криптографічні бібліотеки.
1.
2.
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Василь Кривецький
Науковий керівник – проф. Венгренович Р.Д.
Розподіл за розмірами квантових точок
InAsSbР/InAs(100) у рамках модифікованої для
поверхні теорії Ліфшица – Сльозова – Вагнера
У результаті проведеного аналізу особливостей росту
квантових точок у структурі InAsSbР/InAs(100) [1] у залежності
від часу росту показано, що після 30-хвилинної витримки при
температурі 550 оС, коли настає стадія оствальдівського
дозрівання, характер розподілу квантових точок InAsSbР за
розмірами досить добре пояснюється у рамках модифікованої
для поверхні теорії Ліфшица – Сльозова – Вагнера [2]. Це
випливає з того, що на стадії оствальдівського дозрівання
експериментальні розподіли за розмірами досить добре
описуються узагальненим розподілом Чакрверті – Вагнера, в
основу розрахунку якого покладений механізм одночасного
росту квантових точок шляхом поверхневої дифузії і хімічної
реакції, і який задається рівнянням [2]:
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де x – це співвідношення між дифузійним і вагнерівським
потоками атомів, а інші коефіцієнти задаються такими
виразами
32 x 4  16 x 3  48 x 2  13 x  5
12 x 2  3 x  3
B
;
C


;
16 x 4  8 x 3  9 x 2  2 x  1
16 x 4  8 x 3  9 x 2  2 x  1
80 x 4  40 x 3  15 x 2  x  2
D
;
16 x 4  8 x 3  9 x 2  2 x  1
32 x 6  16 x 5  54 x 4  34 x 3  8 x 2
F 
.
16 x 4  8 x 3  9 x 2  2 x  1
При часі росту порядку 20 хвилин, коли стадія
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оствальдівського
дозрівання
наступила
не
повністю,
модифікована теорія Ліфшица – Сльозова – Вагнера може бути
застосована для аналізу особливостей росту квантових точок
частково: експериментальний розподіл за розмірами задовільно
описується узагальненим розподілом Чакрверті – Вагнера. І при
часі росту менше 10 хвилин використовувати модифіковану
теорію Ліфшица – Сльозова – Вагнера для аналізу росту
квантових точок не можна.
Результати проведеного аналізу показані на рисунку 1.
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Рис.1. Порівняння експериментальних розподілів за
розмірами квантових точок InAsSbР з теоретичними кривими (1)
у залежності від часу росту: а – 10; b – 20; c – 30 хвилин.
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Олександр Криворотенко
Науковий керівник – доц. Жихаревич В.В.
Реалізація веб-додатку «Керування бібліотекою»
Метою даної роботи є вивчення та розробка роботи вебсерверу. Основним завданням є освоєння роботи Java EE з
використанням Spring framework та цілої низки інших
фреймворків , поглибленого вивчення мови програмування Java.
Веб-додаток - розподілений застосунок, в якому клієнтом
виступає браузер, а сервером - веб-сервер. Браузер може бути
реалізацією так званих тонких клієнтів. Браузер здатний
відображати веб-сторінки і,
зазвичай,
входить
до
складу операційної системи, а його оновлення і супровід
здійснює постачальник операційної системи. Логіка застосунку
зосереджується на сервері, а функція браузера полягає
переважно у відображенні інформації, завантаженої мережею з
сервера, і передачі назад даних користувача. Однією з переваг
такого підходу є той факт, що клієнти не залежать від
конкретної операційної системи користувача, тому вебзастосунки являється собою міжплатформові сервіси [4].
Наявність функціоналу регламентує надане технічне завдання.
Веб - додаток передбачає чотири рівні доступу:
- адміністратор;
- зареєстрований користувач;
- незареєстрований користувач;
- бібліотекар.
Кожен рівень доступу має обмеження доступного
функціоналу. Адміністратор можливе правити та визначати
певного користувача як бібліотекаря, і навпаки.
Функціонал бібліотекаря надає йому так можливості:
контроль за оборотом книг, тобто, їх видача і повернення,
стеження за активністю користувачів, здійснення пошуку по
бібліотеці за вказаним критерієм, можливість створення нового
користувача, отримання списку виданих книг, які повинні бути
видані за поточний день і на найближчу годину, підтвердження
видачі книги користувачу.
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Функціонал, доступний користувачу:
- перегляд наявних книг у бібліотеці;
- пошук звичайний та розширений;
- створення замовлень;
- додавання книг у список бажаних;
- переглядати список взятих книг, оцінювання їх та
залишення коментарів;
- перегляд та правки особистих даних (зміна
персональних даних, зміна адреси електронної пошти,
зміна паролю).
Незареєстрований користувач, тобто анонім, має можливість
просто переглядати наявність книг у бібліотеці та здійснювати
пошук.
Окрім того, самою системою передбачено: інформування
користувачів про отримання книги за допомогою SMS - сервісу,
нагадування про повернення книги, якщо термін до повернення
становить менше п’яти діб, система керування рейтингом
користувачів, яка ґрунтується на діях та пунктуальності
користувача.
Список літератури:
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программиста»).
2. Шилдт Г., Холмс Дж. Искусство программирования на Java.:
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ил..
3. Інтернет-ресурс Вікіпедія.
4. Craig Walls, Spring in Action.
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Богдан Криворучко
Науковий керівник – доц. Олар О.Я.
Використання CBR-підходу для формування
бази знань діагностування комп’ютерних засобів
Однією з актуальних і поширених задач для поліпшення
якості функціонування систем діагностування та автоматизації
процесу одержання нових знань є аналіз попередніх успішних
чи невдалих сеансів діагностування. У галузі діагностування
такі знання представлені саме у формі прикладів реалізації
процесу діагностування комп’ютерних засобів (КЗ) [1].
Для розв’язання таких задач застосовуються методи роздумів
на основі прецедентів (CBR – Case based reasoning), які являють
собою процес одержання нових проблем на основі вирішення
аналогічних питань у минулому.
На сьогодні CBR-підхід активно використовують у різних
галузях, таких як пошук рішення в проблемних ситуаціях,
медична діагностика та моніторинг і діагностика технічних
систем. Даний підхід є основою машинного навчання і
забезпечує широкі можливості для формування бази знань.
Прикладами CBR-систем є KATE tools (Acknosoft, Франція),
Pattern Recognition Workbench (Unica, США) та інші.
Для організації ефективного пошуку в базі прикладів
необхідно сформувати базу знань прикладів реалізації процесу
діагностування КЗ на основі прецедентного підходу, що і є
метою даної роботи.
Під прецедентом розумітимемо структуроване зображення
накопиченого досвіду інженера-діагноста у вигляді даних та
знань, які забезпечать їх подальше опрацювання програмними
засобами. Розглянемо основні характеристики прецедентів:
- прецедент являє собою знання, прив’язане до контексту
процесу діагностування КЗ, що дозволяє використовувати
знання на прикладному рівні;
- прецеденти можуть набувати різну форму (вид):
охоплюючи різні щодо тривалості проміжки часу, пов'язуючи
рішення з описами проблем, результати з ситуаціями і т.д;
- прецедент фіксує тільки той досвід, який може навчити
(бути корисним), прецеденти потенційно можуть допомогти
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інженеру-діагносту досягти цілі процесу діагностування КЗ,
полегшити її формулювання в майбутньому або попередити
успішні чи невдалі сеанси діагностування.
Загальна структура прецеденту включає два основних
компоненти (рис. 1.) [2]:
• ідентифікуюча (характеризуюча) частина – описує досвід
таким способом, який дозволяє оцінити можливість його
повторного використання за певної ситуації;
• навчальна частина – описує урок (навчальне знання,
рішення) як частина одиниці досвіду, наприклад , розв’язання
проблеми або його частина, висновок рішення, альтернативні
або невдалі рішення.

Рис. 1. Схема CBR-цикла

Отже, наведена структура прецеденту дозволяє представити
процес рішення нового завдання з використанням накопиченого
досвіду, що зберігається в базі знань.

1.

2.
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Володимира Куліш
Науковий керівник – доц. Воробець О.І.
Аналіз захищеності програмного забезпечення
від атак переповнення буферу
Помилки програмного забезпечення, що призводять до
спотворення пам’яті, - поширена й небезпечна риса програмних
систем.
Такі
помилки
програмного
забезпечення
є
вразливостями безпеки, оскільки можуть бути використані
зловмисником для того, щоб виконання нелегітимного коду.
Виявлення такої можливості – дуже складний і трудомісткий
процес, що вимагає знань і умінь у різних технічних галузях.
Дуже часто єдиним способом
впевнитися, що така вразливість
існує
і
її
дійсно
можна
використати у зловмисних цілях, є
створення експлойту.
Експлойт (Exploit англ. використати у своїх цілях) - це
загальний термін для позначення
фрагмента програмного коду, який
генерує набір символів, що,
використовуючи помилку або
вразливість
у
програмному
забезпечені,
призводить
до
підвищення привілеїв або відмови
в обслуговуванні комп'ютерної
системи [1].
Метою даного дослідження є
розробка алгоритму перевірки
безпеки
програмного
забезпечення. Для досягнення цієї
мети запропоновано здійснити
аналіз
потенційно-небезпечних
функцій
у
вихідному
коді.
Потенційно небезпечними будемо
вважати функції, які змінюють вміст пам’яті програмованого
пристрою, такі як: memset(), malloc(), realloc(), memcpy(),

153

strcpy(), free(); та ті, що здійснюють форматований
введення/виведенняданих – prinf(), scanf(), fprintf(), sprint() та ін.
На сьогодні існує два основних види аналізу програмного
коду: статичний і динамічний. Статичний аналіз коду – це
процес виявлення помилок у вихідному коді програми [2].
Динамічний аналіз коду – спосіб аналізу програми
безпосередньо при її виконанні [3].
На рис. 1 зображено узагальнений алгоритм статичної
перевірки захищеності програмного продукту. Даний алгоритм
оптимальний для швидкого аналізу програми на предмет
наявності найбільш типових вразливостей.
До таких вразливостей відносять:
 переповнення буферу (buffer overflow) - передачі у деякий
локальний буфер блоку даних, що перевищує розміри цього
буферу;
 переповнення типу (integer overflow) – ситуація, коли
змінній одного типу намагаються присвоїти значення, більше,
ніж змінна може вмістити [4];
 вразливість форматних рядків - вразливість, що дозволяє
зловмиснику перенаправити виконання програми, примусити
програму виконувати інший, шкідливий, код [5].
Даний алгоритм аналізує вихідний код програми, проходячи
через кожну функцію обчислює розмір її стеку, визначає, чи є
функція потенційно небезпечною, і генерує звіт, з допомогою
якого розробник може зробити висновки стосовно безпеки
програмного забезпечення.
1.
2.
3.
4.
5.
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Володимир Кутузов
Науковий керівник – доцент Радевич Я. І.
Фотоелектричні властивості сонячної батареї на
основі кремнію
Сонячні батареї (СБ) на сонячних елементах (СЕ)все більше
отримують поширення у якості альтернативних джерел
електричної енергії на Землі. Через це поряд із завданням
масового застосування енергетичних установок на основі
сонячних батарей і проблемою їх ефективності, актуальною є
проблема забезпечення технологічної простоти їх виготовлення
та використання нових конструкцій.
У роботі створена сонячна батарея з сонячних елементів
виготовлених на основі кремнію та досліджені їх
характеристики і параметри при різних інтенсивностях
сонячного випромінювання.
Для створення СЕ використовувався електронний кремній
КЕФ – 10 з концентрацією носіїв заряду 5*1014 см-3. Пластини
товщиною 0,5 мм, які вирізались в площині (100), полірувались і
хімічно травились в суміші азотної та плавікової кислоти.
Виготовлення СЕ проводилось по схемі створення тунельнопрозорого проміжного шару діоксиду кремнію, нанесення шару
ІТО (оксидів індію і олова), нанесення омічних контактів до
тильної поверхні пластини кремнію і контактної сітки на лицеву
поверхню сонячних елементів. Завершальним етапом було
збирання сонячних елементів в батарею.
Використовувався найбільш перспективний для виробництва
СЕ методпульверизації, так як він відрізняється високою
продуктивністю, низькоювартістю і простотою технологічного
обладнання. Метод пульверизаціїдозволяє уникнути значних
втрат наносимого материну, які характерні для технічного
випаровування. Метод пульверизації полягав в тому, що на
підігріту підкладку розбризкувався спиртовий розчин хлоридів
індію і олова.
Контактна сітка на лицевій поверхні і суцільний контакт до
тильної сторони сонячних елементів наносились методом
вакуумного напилення міді, поверх якої наносився захисний
шар нікелю. До цих контактів були підпаяні провідники.
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20 сонячних елементів прямокутної форми 1x2 см2 були
послідовно з’єднані в батарею і розміщені на площі 48 см2 . З
фронтальної сторони батарея була захищена від механічних
ушкоджень і атмосферних впливів оргсклом. Вологоізоляцію
забезпечувало покриття із компаунда з тильної і бокових сторін
батареї.
Вимірювання
навантажувальних
вольт-амперних
характеристик (ВАХ) сонячної батареї проводилось при різних
інтенсивностях освітлення:
1- при сонячній погоді; 2 - при низькій хмарності;
3 - при високій хмарності.
При максимальному освітленні І1 на контактах батареї
виникає фотоерс Uф=Uхх=9,66 В. Це значення є сумарною
фотоерс двадцяти послідовно з’єднаних сонячних елементів, із
яких складається батарея. Тому при освітленні кожний елемент
генерує електричну напругу 0,45 В.
Дослідження показало, що величина струму СБ залежить від
інтенсивності світла, а форма ВАХ – від величини послідовного
опру Rп. При цьому із зменшенням інтенсивності світла
швидкість зменшення струму короткого замикання Ікз (при U=0)
значно більше, ніж швидкість зменшення напруги холостого
ходу Uхх. Величини Ікз і Uхх приведені в таблиці.
Таблиця. Параметри сонячної батареї
№
Ікз, мА Uхх, В
Рmax,
Опт. Rн, Rп, Ом
мВТ
Ом
1
38,8
9,66
275
300
61
0,75
2
18,3
9,44
123
400
96
0,71
3
8
8,54
38,5
1000
159
0,6
Оскільки послідовний опір Rп залежить від величини
струму, який протікає через СБ, то наведені в таблиці значення
Rп свідчать, що зі зменшенням інтенсивності освітлення
послідовний опір зростає.
Використовуючи експериментальні значення Рmax (табл.)
визначені коефіцієнти заповнення навантажувальних ВАХ за
формулою
. Вони показують ступінь наближення
форми експериментальної ВАХ до прямокутної.
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Юлія Кушнір
Науковий керівник – проф. Венгренович Р.Д.
Дослідження кінетики і механізмів росту
квазітривимірних квантових точок InAsSbР/InAs(100)
Вивчення нанорозмірних структур зумовлене як принципово
новими фундаментальними науковими проблемами і фізичними
явищами, так і перспективами створення на основі уже
відкритих явищ нових квантових приладів і систем із широкими
функціональними можливостями для опто- і наноелектроніки,
вимірювальної техніки, інформаційних технологій нового
покоління, засобів зв’язку та ін.
Структура і дисперсність нанорозмірних фаз (розподіл
частинок за розмірами) формуються на стадії оствальдівського
дозрівання і визначаються механізмами масоперенесення між
структурними складовими. Якщо ріст частинок другої фази
лімітується коефіцієнтом об’ємної або матричної дифузії D , то
середній розмір виділень (частинок, кластерів) r змінюється з
1

часом як t 3 , а розподіл частинок за розмірами описується
розподілом Ліфшица – Сльозова [1]. Якщо ж ріст кластерів
контролюється процесами, які відбуваються на межі поділу
частинка-матриця,
тобто
контролюється
кінетичним
1

коефіцієнтом  , то r змінюється як t 2 , а розподіл за
розмірами відповідає розподілу Вагнера [2]. Праці [1-2]
складають основу теорії оствальдівського дозрівання, яку
прийнято називати теорією Ліфшица – Сльозова – Вагнера або
просто теорією ЛСВ. Пізніше у рамках цієї теорії був
розв’язаний ряд інших задач, пов’язаних із дослідженням
оствальдівського дозрівання в умовах дифузії за межами зерен і
дислокаційними трубками. Теорію ЛСВ використовують також
для аналізу дисипативних структур у нерівноважних
напівпровідникових системах.
У випадку одночасної дії
двох механізмів росту,
запропонованих авторами [3], дисперсність виділень описується
узагальненим розподілом Ліфшица – Сльозова – Вагнера, який
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має такий вигляд:
 C 
B
(1)
g u   u 2 1  u  (u  x 2  x) D exp
,
1  u 
де x – це співвідношення між дифузійним [1] і вагнерівським
[2] потоками атомів, а інші коефіцієнти задаються такими
виразами:
 2 x 4  4 x 3  12 x 2  10 x  5
B
;
 x 4  2 x 3  3x 2  2 x  1
3x 2  3x  3
;
C
 x 4  2 x 3  3x 2  2 x  1
4 x 4  8x 3  6 x 2  2 x  1
D
.
 x 4  2 x 3  3x 2  2 x  1
Раніше було показано, що у ряді випадків ріст кластерів у
нанодисперсних системах відбувається саме одночасно за двома
механізмами – дифузійним і вагнерівським.
У результаті проведених досліджень нами було показано,
використовуючи результати експериментальних досліджень
авторів [4], що і у випадку квазітривимірних квантових точок
InAsSbР/InAs(100)
їх
ріст
(розчинення)
у
процесі
оствальдівського дозрівання також відбувається одночасно за
двома механізмами – дифузійним, шляхом об’ємної дифузії, і
вагнерівським або кінетичним, шляхом хімічної реакції.
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твердых растворов / Лифшиц И.М., Слезов В.В. // ЖЭТФ. – 1958. –
Т.35, №2. – С.479-492.
2. C. Wagner. Theorie der Alterung von Niderschlagen durch Umlösen
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Станіслав Ледвінський
Науковий керівник – асист. Галюк С.Д.
Лабораторний стенд «Оптимальний виявник
детермінованого сигналу»
Оптимальним
називають
приймач,
що
забезпечує
якнайкраще відновлення переданого повідомлення при
заданому відношенні сигнал/шум [1; 2]. Реалізація
оптимального приймання сигналів можлива із використанням
одного з двох способів обробки сигналу - кореляційного та
фільтраційного, які є еквівалентними за своїми потенційними
якісними показниками.
Метою роботи є технічна реалізація оптимального
кореляційного виявника детермінованого сигналу, розробка
методичних рекомендацій з вивчення принципів оптимального
приймання сигналів за допомогою лабораторного стенду.
Суть роботи кореляційного приймача повністю відомого
сигналу зводиться до обчислення кореляції між еталонним
(відомим) сигналом і прийнятою реалізацією та прийнятті
рішення про наявність чи відсутність у прийнятій реалізації
корисного сигналу. При цьому необхідною умовою відновлення
інформації є наявність відомостей про час можливого
надходження сигналу, тобто встановлення синхронізації між
передавачем та приймачем. Теорія оптимального приймання є
теоретичною
базою
сучасних
радіотехнічних
та
телекомунікаційних систем, тому практичне вивчення її
основних положень є важливим елементом підготовки
радіоінженера.
Кореляційний інтеграл має наступний вигляд:
Tc

Z   s (t )r (t )dt ,

(1)

0

де s(t) – еталонний (шуканий) сигнал, r(t) – прийняте коливання,
Tc – тривалість сигналу.
Правило прийнятя рішення є наступне:

 Z  Z 0 , ñèãíàë º

Z  Z 0 , ñèãíàëó íåìàº
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,

(2)

де Z0 – порогове значення, що вибирається згідно з заданим
критерєм оптимізації приймання.
Структурна схема лабораторного стенда наведена на рис. 1.
Генератор прямокутних імпульсів (ГПІ) реалізовано на базі
симетричного мультивібратора.

Рис. 1. Структурна схема дослідження оптимального кореляційного
виявника детермінованого сигналу

ГПІ керує ключем К, на який подається гармонічний сигнал
із генератора синусоїдального сигналу (ГГС). На виході ключа
отримаємо послідовність радіоімпульсів, що відіграють роль
інформаційного сигналу. Лінія затримки (ЛЗ) з регульованим
часом затримки імітує затримку сигналу в реальних каналах
зв’язку. Підсилювач компенсує згасання сигналу в ЛЗ.
Передбачено можливість внесення додаткових спотворень в
інформаційний сигнал шляхом додавання зовнішнього
шумового сигналу. Введення затримки в канал зв’язку дає
можливість досліджувати вплив похибки синхронізації на
величину кореляційного інтеграла. Корелятор, що реалізує (1),
складається з помножувача та інтегратора. Пристрій порівняння
спрацьовує, якщо значення сигналу на його вході більше за
порогове.
Лабораторний
стенд
призначений
для
виконання
лабораторних робіт з курсу «Радіоелектронні системи» для
вивчення основ теорії оптимального приймання сигналів.
Список літератури:
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Тарас Лучек

Науковий керівник – асист. Галушко Ю.К.
Дослідження завад транспортних мереж DWDM
Для дослідження параметрів транспортної DWDM
мережі було обрано поширену кільцеву топологію (рис.1) [2].
Вважаючи, що всі вузли
розміщені на однаковій відстані і
встановлено однакове обладнання,
клієнту
надається
один
спектральний канал рівня STM-64
або STM-256. Доступ до вузлів
забезпечують
мультиплексори
введення/виведення
[2].
Рис.1. Кільцева
Мережа побудована на 40
топологія
каналах, і вони розділені на дві
групи (C- і L-групи). Кожна група за спектром, крім того,
розділена на дві/шість інших підгруп з індивідуальними
довжинами хвиль, які розташовані на відстані 12,5 ГГц одна від
одної і захисний інтервал. Проведено моделювання для
найдовшого маршруту Н11-8 = {1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8} [3].
Результати моделювання показали, що для маршруту
Н11-8 гранична кількість каналів при заданих параметрах мережі
дорівнює 24. Збільшення кількості каналів у системі зі
спектральним ущільненням призводить до збільшення завад, що
вносяться мультиплексором введення/виведення, вимушене
комбінаційне розсіювання Рамана, фазова самомодуляція,
чотирихвильове змішування та перехресних завад. Вплив завад
значний, але не вирішальний в обмеженні кількості каналів і
найбільш суттєво обмежує кількість каналів мультиплексора
введення/виведення. Залежність відношення Рс/Рш від швидкості
передавання між вузлами 1-8 з маршрутом Н11-8 представлена на
рис. 2,б, з якого видно, що гранична швидкість передавання для
даної топології 5,2 Гбіт/с. Основні причини обмеження
швидкості передавання – це дисперсія та перехресні завади (рис.
2,а). При збільшенні швидкості до 5 Гбіт/с на канал починають
проявлятися перехресні завади, вплив яких при подальшому
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збільшенні швидкості передавання різко зростає. При швидкості
передавання 4,8 Гбіт/с починає проявлятися негативний вплив
дисперсії і при досягненні швидкості передавання в каналі 5,23
Гбіт/с коефіцієнт помилок у каналі становить 10-12 (рис. 2,а).
Таким чином, основним обмежуючим фактором підвищення
швидкості передачі в транспортній DWDM-мережі є дисперсія
оптичного волокна [4].
а)
б)

Рис.2. Залежність відношення Рс/Рш від швидкості передавання в
каналі:
а) для кожного типу компонентів і нелінійних явищ у мережі; б) для
чотирьох каналів.
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Петро Лучик
Науковий керівник-доц. Маник О.М.
Математичні моделі теплопередачі через складні стінки
та ребристі поверхні
Процеси передачі тепла відіграють важливу роль при
конструюванні термоелектричних приладів. Актуальним
залишається питання підвищення їх коефіцієнта корисної дії
шляхом оптимізації теплопередачі.
Розв’язання цих питань зводиться до розгляду процесів
розповсюдження тепла у твердих, рідких і газоподібних
середовищах.
При
цьому
перенесення
тепла
може
здійснюватися
теплопровідністю,
конвекцією
і
випромінюванням. Процес перенесення тепла теплопровідністю
відбувається безпосередньо між дотичними тілами з різною
температурою і залежить від фізичних властивостей тіла, його
геометричних розмірів та різниці температур між різними
частинами тіла. Крім того, оскільки як теплоносій часто
використовується вода, то необхідно враховувати термічний
опір різних осадів, шарів накипу.
Тому метою даної роботи було вивчення шляхів
інтенсифікації процесів теплопередачі через складні стінки та
ребристі поверхні термоелектричних охолоджувачів, всебічно
враховуючи особливості їх роботи при побудові математичних
моделей. Необхідність проведення таких досліджень зумовлена
тим, що, на відміну від традиційних методів, коли складні
процеси теплопередачі розділюються на елементарні, у
практичних розрахунках це не завжди можливо й доцільно.
Тому в даній роботі ускладнення математичних моделей
теплопередачі проводиться шляхом використання, чисел
подібності та рівнянь подібності. Це дало змогу врахувати під
час розрахунку теплопровідності одночасно
конвекцію і
випромінювання. При цьому в диференціальні рівняння, що
описують передачу тепла, входять не окремо коефіцієнти
тепловіддачі α, теплопровідності λ, геометричні параметри δ, а
комплекси виду m   /   , що дозволило дослідити
ефективність теплопередачі в залежності від форми ребра,
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коефіцієнта тепловіддачі, економічної складової самого процесу
теплопередачі. На рис. 1 наведено результати розрахунків
залежності ефективності теплопередачі ξ від профілю ребер в
одиницях ml де l – довжина ребра.
Рис. 1 – Залежність ефективності
прямих ребер прямокутного (1) і
трикутного (2) профілів

Аналіз
отриманих
результатів показав, що при однакових коефіцієнтах
тепловіддачі, теплопровідності, товщині і висоті прямокутне
ребро ефективніше ребра трикутного профілю. Але варто мати
на увазі, що трикутне ребро при однаковій висоті й товщині
основи з прямокутним ребром менш металоємне, а значить,
дешевше.
Аналогічні дослідження були проведені і для кругового
ребра прямокутного профілю. Аналіз отриманих результатів
показав, що зменшення параметра Rl ( де Rl - радіус кругового
ребра) рівносильне збільшенню теплопровідності, товщини
ребра, зменшенню радіуса труби і коефіцієнта тепловіддачі. Все
це веде до збільшення ефективності теплопередачі.
Таким чином, використаний у роботі підхід дозволяє
виявити вузькі місця процесів теплопередачі і визначити
способи їх усунення, що у свою чергу дозволяє використати
отримані результати при конструюванні нових типів
теплообінних систем.
Список літератури:
1. Маник О.М. Математичні моделі у прикладній фізиці /
О.М. Маник. – Чернівці: Рута, 2007. – 100 с.
2. Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А Михеев, И.М. Михеева.
– М.: Энергия, 1977. – 344 с.
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Реалізація алгоритму пошуку A-Star
Мета даної роботи – вивчення роботи алгоритму пошуку
найкоротшого шляху A-Star. Алгоритм пошуку А*— належить
до евристичних алгоритмів пошуку. Використовується для
пошуку найкоротшого шляху між двома вершинами графу з
додатними вагами ребер. Алгоритм використовує допоміжну
функцію, аби скеровувати напрям пошуку та скорочувати його
тривалість. Алгоритм повний у тому сенсі, що завжди знаходить
оптимальний розв'язок, якщо він існує.
В інформатиці евристичний алгоритм, або просто евристика
— це алгоритм, спроможний видати прийнятний розв’язок
проблеми серед багатьох рішень, але неспроможний
гарантувати, що це рішення буде найкращим.
Алгоритм А* спершу відвідує ті вершини, які, ймовірно,
ведуть до найкоротшого шляху. Алгоритм ділить вершини на
три класи:
 невідомі вершини: ці вершини ще не були знайдені. Ще
не відомий шлях до них. На початку роботи алгоритму
всі вершини, окрім початкової, належать до
класу невідомих;
 відомі вершини (OpenList): уже відомий (можливо не
оптимальний) шлях до цих вершин. Усі відомі вершини



разом зі значеннями
зберігаються в списку. З цього
списку вибираються, насамперед, найперспективніші
вершини. На початку роботи алгоритму до відомих
вершин належить лише початкова вершина;
повністю досліджені вершини (ClosedList): до цих
вершин вже відомий найкоротший шлях. Повністю
досліджені вершини додаються до так званого
замкненого списку, аби запобігти багаторазовому
дослідженню вже досліджених вершин.
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Теоретично, алгоритм може розв'язувати всі задачі, які
можна представити у вигляді задачі пошуку оптимального
шляху на графі. Алгоритм A* використовується як для
планування шляхів, так і в комп’ютерних іграх. Для планування
шляхів, як евристичну функцію використовуються лінійну
відстань до цілі, оскільки, згідно з нерівністю трикутника, вона
дає оптимальні оцінки.
Список літератури:
1. Алгоритм пошуку А*. [Електронний ресурс].
– Режим
доступа
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Режим доступу до документа
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Методи розпізнавання образів, що базуються на
теорії рішень
У даній роботі було проведено ознайомлення з процесами
розпізнавання об’єктів, які є частиною сфери цифрової обробки
зображень. Було розглянуто методи розпізнавання образів, які
базуються на теорії рішень. Ці методи мають справу з образами,
описаними за допомогою кількісних дескрипторів, таких як
довжина, площа, текстура. Було розглянуто метод зіставлення та
метод розпізнавання з допомогою статистичних оптимальних
класифікаторів. Додатково розглянуто теорію нейронних мереж,
історію їх виникнення та основні аспекти у побудові та навчанні
нейронної мережі.
Підхід до задач розпізнавання образів із позиції теорії
рішень базується на використанні вирішальних (чи
дискримінантних) функцій. Нехай х =( x1 , x2 ..., xn )Т - n мірний вектор ознак об’єкта. Основна задача розпізнавання в
теорії рішень формується наступним чином. Припустимо, що
існує W класів образів 1 , 2 ,…,. W . Вимагається знайти W
дискримінантних функцій

d1 (x), d 2 (x),

якщо образ х належить до класу

…,

i , то

d i (x)> d j (x) j=1,2, …,

W; j  і.

dW (x),

таких, що
(1)

Іншими словами, незнайомий образ х відносять до i-го
класу, якщо при підстановці х у всі інші дискримінантні функції
найбільше числове значення дає функція d i (x). У випадку
неоднозначності рішення приймається випадковим чином.
Відокремлююча поверхня між класами i і  j задається
множиною значень х, для яких

d i (x)= d j (x), або, що те ж саме,

такими х, для яких:
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d i (x)- d j (x)=0

(2)

Загальноприйнята практика полягає в тому, щоб описувати
відокремлюючу поверхню між двома класами єдиною функцією
d ij (x) = d i (x) - d j (x)=0.Тоді d ij (x) > 0 для образів з класу i і

d ij (x) < 0 - для образів із класу  j . Головна мета цього розділу
полягає в розгляді різноманітних підходів, які застосовуються
для знаходження дискримінантних функцій, які задовольняють
нерівність (1) .
На рис.1(а) наведено зображення f (x, y), а на рис.1(б) –
еталон w(x, y). Коефіцієнт кореляції  (x, y) показаний як
зображення на рис.1(в). Найбільше (тобто найяскравіше)
значення  (x, y) в тій точці, де знайдено найкращий збіг f та w.

а)

б)

в)

Рис. 1. Еталон (а), коефіцієнт кореляції між зображенням та
еталоном (б) , зображення (в). Зазначимо, що максимальна (найбільш
яскрава) точка масиву (в) знаходиться в позиції, де область (б)
збігається з буквою D на зображенні (а).

Список літератури:
3. Гонсалес Р., Вудс Р.
М.:Техносфера, 2005. - 1072 с.

Цифровая
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Гетероструктури на основіі біологічно активних
речовин
У сучасній технології виготовлення високочутливих
фотодетекторів для різних спектральних діапазонів широко
використовуються
гетероконтактні структури на базі
біологічно активних речовин.
З огляду на цей факт, ми прийняли участь у програмі
комплексного вивчення оптичних властивостей біологічно
активної органічної речовини природного походження прополісу, яка може бути використана як елемент
гетероконтакту напівпровідник-прополіс і стати актуальним
матеріалом фотоелектроніки. Окремі параметри оптичних
властивостей плівок Р представлені на рис.1.

Рис.1. Спектри пропускання (1), коефіцієнта оптичного
поглинання (2) і фотолюмінесценції (3) плівок прополісу. T = 288 K.

Для розуміння можливих механізмів вказаного процесу
доцільно скористатися схемою (рис.2), яка використовувалася
при дослідженні
відбивання рентгенівського випромінювання від системи
плівка прополюса-н-п підкладка.[1,2]
Слід зауважити, що
схема (рис.2) дає можливість коректного пояснення не тільки
механізмів розсіювання та поглинання випромінювання
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системою «плівка прополюса-напівпровідник» але і актуальна
при дослідженні поляризаційних ефектів, що виникають при
цьому, включаючи і залежність вказаних ефектів від кута
падіння випромінювання на досліджувану систему. [3]. Можна
стверджувати, що поляризаційна фото чутливість цілком
пов'язана тільки з анізотропією оптичних процесів на межі
«плівка прополюса-напівпровідник». При цьому, отримані
експериментальні результати вказують на можливість впливати
на числове значення вказаної фото чутливості зміною кута
падіння лінійно поляризованого випромінювання на поверхню
фотодетектора.
Список літератури:

1. S.I. Drapak, A.P. Bakhtinov, I.T. Drapak, Z.D. Kovalyuk, M.V.
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2. Драпак С.И., Бахтинов А.П., Гаврилюк С.В., Драпак И.Т. //
Поверхность. Рентгеновские, синхротрон- ные и нейтронные
исследования. // ФТТ. 2006. Т. 48. Вып. 8. С. 1515-1517.
3. Николаев Ю.А., Рудь В.Ю., Теруков Е.И. Поляризационная
фоточувствительность гетеропереходов a-Si : H/c-Si // ФТП, 2000, том
34, выпуск 7, Стр. 818
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ТА ХВИЛЬОВІ ФУНКЦІЇ
ЕЛЕКТРОНА У ЦИЛІНДРИЧНІЙ НАНОТРУБЦІ
З ДОНОРНОЮ ДОМІШКОЮ
Напівпровідникові наногетероситстеми вивчаються як
теоретично, так і експериментально вже більше 20 років. На
даний час експериментальні можливості вже дозволяють вченим
формувати ансамблі простих (з однією квантовою ямою для
електрона) та складних кількашарових напівпровідникових
нанотрубок із чіткими геометричними формами [1; 2].
Зрозуміло, що наявність домішок у нанторубках суттєво
впливатиме на їхні фізичні властивості, що, у свою чергу,
відобразиться на фізичних характеристиках наноприладів,
створених на їх основі.
Досліджується складна циліндрична напівпровідникова
нанотрубка, що складається із квантового дроту радіуса  0
(середовище „0” - GaAs), тонкого напівпровідникового шару –
бар’єра товщиною  („1” - AlxGa1-xAs), та нанотрубки
товщиною h („2” - GaAs), вміщених у зовнішнє середовище
(„3” - AlxGa1-xAs). Донорна домішка розташована в початку
координат. Поперечний переріз такої нанотрубки зображено на рис.1.

Рис. 1. Поперечний переріз складної циліндричної нанотрубки

Для знаходження спектра та хвильових функцій електрона у
нанотрубці без домішки розв’язується стаціонарне рівняння
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Шредінгера у циліндричній системі координат. Циліндрична
симетрія системи дозволяє отримати точні аналітичні
розв’язки цього рівняння, а хвильова функція квазічастинки
отримується у вигляді добутку радіальної частини
(суперпозиція функцій Бесселя цілого порядку), кутової та
плоскої хвилі, що описує вільний рух квазічастинки вздовж осі
Oz.
Рівняння Шредінгера, в гамільтоніані якого враховується
енергія кулонівського притягання між електроном та домішкою

V (, z )  

e2
2

()   z

2

,

(1)

розв’язується наближено з використанням методу ефективного
потенціалу та модифікованого варіаційного методу Бете. У
виразі (1) e - заряд електрона; () - діелектрична проникність
нанотрубки.
У роботі проаналізовано залежності енергій зв’язку
електрона з домішкою від геометричних параметрів складної
циліндричної нанотрубки.
Зокрема показано, що енергії зв’язку електрона складно і
немонотонно залежать від радіуса внутрішньої дротини 0 ,
досягаючи певних мінімальних та максимальних значень. Така
поведінка спектральних параметрів електрона цілком
зумовлюється складним характером розподілу густини
ймовірності знаходження квазічастинки, що взаємодіє з
домішкою, у просторі кількашарової нанотрубки.

Список літератури:
1. Fontcuberta i Morral A. Prismatic quantum heterostructures synthesized
on molecular-beam epitaxy GaAs nanowires / A. Fontcuberta i Morral,
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2. Heigoldt M. Long range epitaxial growth of prismatic heterostructures on
the facets of catalyst-free GaAs nanowires / M. Heigoldt, J. Arbiol, D.
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Характеристичні поверхні фазових швидкостей
УЗ хвиль монокристала ZnAs 2
Монокристали

ZnAs2

кристалізуються

із

утворенням

5
моноклинної ґратки, просторова група симетрії P 21 c (С 2h
) з
періодами елементарної комірки а = 9,277 Å, b = 7,691 Å,
с = 8,010 Å і β = 102°28´. Висока оптична прозорість
монокристалів в інтервалі довжин хвиль 14–40 мкм, анізотропія
електрофізичних властивостей та унікальні термоелектричні
властивості
ZnAs2 сприяють подальшому вивченню його
кристалічних та фізичних властивостей.
Для генерації УЗ хвиль в монокристалах ZnAs2
використовувались кварцові перетворювачі Х- та Y-зрізів.
Ультразвуковим імпульсним методом з дискретною затримкою
на частоті 10 МГц визначені швидкості поширення пружних
хвиль υ i (і = 1÷18) різної поляризації вздовж шести
нееквівалентних кристалографічних напрямків [100], [010],
[001], [110], [101], [011]. Похибка у визначенні швидкостей
поширення УЗ хвиль не перевищувала 0,5%. Із виміряних
швидкостей були визначені усі 13 незалежних компонент
тензора модулів пружності Cij монокристала ZnAs2 (табл. 1).

Таблиця 1. Модулі пружності Cij монокристала ZnAs2
Cij , 1010 Па
C11
C22
C33
9,563
10,248
11,267
C12
C13
C15
C 23
3,147 4,106 0,212
2,848

C44
2,076
C 25
0,996

C55
3,839
C 35
-0,475

C66
4,045
C 46
-0,0825

У довільному напрямку поширення в кристалі існують три
незалежні хвилі з різними швидкостями і взаємно
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перпендикулярними векторами поляризації. Жодна із них не є ні
чисто повздовжньою, ні чисто поперечною. Хвиля, для якої кут між
напрямком поширення і вектором поляризації найменший,
називається квазіпоздовжньою, а дві інших – квазіпоперечними [1].
Для побудови характеристичних поверхонь фазових
швидкостей (рис. 1) потрібно розв’язати секулярне рівняння (1),
де три корені є трьома швидкостями поширення ультразвукових
хвиль у кристалі [2]:
M 11  ρυ 2

M 12

M 12
M 13

M 22  ρυ
M 23

2

M 13
M 23
0,
2
M 33  ρυ

(1)

де υ – швидкість поширення УЗ хвиль; ρ – густина кристала.
M ij визначаються через комбінацію модулів пружності і
напрямних косинусів [2].

а
б
в
Рис. 1. Характеристичні поверхні фазових швидкостей
(а – квазіпоздовжні; б, в – квазіпоперечні хвилі). Монокристал ZnAs2

Характеристичні поверхні фазових швидкостей УЗ хвиль
мають чітко виражений анізотропний характер та зберігають всі
елементи симетрії монокристалів ZnAs2 .
Список літератури:

1. Раранський М. Д. Анізотропія пружних властивостей та динаміка
кристалічної гратки ZnAs2 / М. Д. Раранський, В. Н. Балазюк, М. І.
Мельник, О. М. Кнігініцька, З. Д. Ковалюк // Металофізика і
новітні технології. – 2012. – т. 34, №9. – С. 1293–1306.
2. Физическая акустика. Динамика решетки / [под ред. У. Мэзона]. –
М.: Мир, 1968 – Т. 3. – 391 с.
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Олександр Мельник
Науковий керівник – асист. Горський М.П.
Використання JQuery для створення інтерактивних
додатків
Сучасне веб-програмування і створення веб- сайтів вже
неможливо уявити без використання мови JavaScript. Проте в
даний час все частіше використовується JavaScript- фреймворки.
Одним із найпопулярніших фреймворків на сьогоднішній день є
JQuery . За деякими оцінками, не менше половини найбільших
сайтів в інтернеті використовують саме цей фреймворк.
Метою даної роботи було ознайомлення з можливостями бібліотеки
JQuery та визначення переваг перед
використанням стандартного JavaScript коду.
Хоча фреймворк JQuery можливо називати бібліотекою,
насправді поняття "JQuery" об'єднує цілу систему бібліотек ,
побудованих навколо базової бібліотеки, таких як: jquery.ui яка
призначена для створення візуальних інтерфейсів, jqyery.mobile,
що використовується при розробці мобільних сайтів та багато
інших.
Переваги використання JQuery:
Відділення Javascript від коду розмітки HTML.
Винесення коду JavaScript з розмітки дозволяє зробити
саму розмітку HTML більш чистою і зрозумілою. Крім того,
розділити можливість розробки між веб-дизайнером, який
створює візуальну частину сторінки, і програмістом, який
описує поведінку елементів мовою JavaScript
Розширюваність.
Весь код JQuery відкритий для перегляду і зміни, і в разі
потреби фреймворк можна модифікувати. Також є можливість
створення різноманітних плагінів для JQuery.
Кросбраузерність.
JQuery підтримує більшість відомих браузерів, у тому
числі таких, як IE 7,8,Google Chrom, Mozilla Firefox.
Істотно зменшується кількість коду (необхідного для
роботи скрипта) порівняно з JavaScript, що у свою чергу означає
менше витрат і більш читабельний код.
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Функціональні можливості JQuery:
JQuery бібліотека підтримує наступні класи функції:
Ajax – клас функцій призначений для обробки запитів
без перевантаження сторінки в браузері;
Attributes – клас функцій, які дозволяють працювати з
різними атрибутами HTML-тегів у DO-дереві сторінки;
Data – клас функцій які дозволяють зберігати
різноманітні данні в DOM-дереві сторінки;
Dimensions – функції, призначені для отримання
візуальних розмірів HTML-елементів у DOM-дереві
сторінки;
Effects – клас функцій призначений для створення
анімаційних ефектів із HTML-елементами. Функції
включають в себе набір часто вживаних ефектів, таких
як рух, зміна прозорості або зміна форми елементів.
Також даний клас функцій надає широкі можливості для
створення різноманітних власних ефектів, зміни
швидкості
анімації
та
можливості
керування
параметрами стандартних ефектів;
Events – клас, призначений для програмування реакції на
різноманітні події, наприклад реакцію на роботу
користувача з маніпулятором;
Forms – набір функцій для роботи з HTML-формами та
елементами форм.

Список літератури:
1. Офіційний сайт JQuery: API Documentatio.Режим доступу :
http://api.jquery.com- Jquery write less, do more.
2. Вільна інтернет енциклопедія Вікіпедія: Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/JQuery - JQuery
3. Адрій Шевчук, JQuery учебник для начинающих:2013 р.-128с.Режим доступу: http://anton.shevchuk.name/ jquery-book/Учебник «JQuery Для начинающих».
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Степан Мельник
Науковий керівник - проф. Ткачук П.М.
Оптичні властивості нанокристалів CdTe,
виготовлених методом механічного подрібнення
Одним із важливих напрямів сучасної нанофізики і
наноелектроніки є розробка технологічних методів синтезу
напівпровідникових нанокристалів та дослідження їх
властивостей. Методи механічного подрібнення, при їх
відносній простоті і низькій собівартості, дозволяють
отримувати
у
невеликих
кількостях
високоякісні
напівпровідникові нанокристали. Такі наноструктури вже
знаходять широке застосування при виготовленні різних
наноматеріалів, нанокомпозитів та пристроїв наноелектроніки.
Зокрема, створені суміші напівпровідникових наночастинок
дають можливість поліпшувати каталітичні властивості і легко
підлаштовувати оптичні властивості [1].
У даній роботі проведені експериментальні дослідження
спектрів оптичного поглинання нанокристалів CdTe. Вивчення
механізмів поглинання та рекомбінації нерівноважних носіїв
заряду у нанокристалах CdTe, вирощених при різних умовах
синтезу й післяростових обробок у діeлектричних матрицях
різного типу, дає можливість дослідити їх енергетичну
структуру і на основі отриманих даних прогнозувати їх
прикладну цінність.
Механічне
подрібнення
використовується
для
розмелювання (подрібнення) матеріалу на частинки малих
розмірів (10-200) нм з використанням спеціальних установок.
У роботі механічне подрібнення об’ємного матеріалу СdTe
проводилось у дробильній камері об’ємом 150 см3 із частотою
350 Гц в атмосферному середовищі. Подрібнювальні кулі
були виготовлені із нержавіючої сталі з діаметром 50 мм.
Використання методів просвічуючої електронної мікроскопії
для аналізу отриманих наночастинок СdTe підтвердило
присутність у дослідних зразках широкого діапазону розмірів.
На рис. 1 наведені спектри поглинання зразків суміші
наночастинок СdTe, отриманих для різних часів у процесі
розмелювання.
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Рис.1. Спектральні залежності оптичної густини наночастинок
CdTe, отриманих при різних часах подрібнення

Із наведених спектральних залежностей оптичної густини
можна відзначити наявність суттєво розмитого краю власного
поглинання, що є свідченням значного розкиду наночастинок
CdTe за розмірами. Окрім того, має місце слабке
короткохвильове зміщення краю власного поглинання зі
збільшенням часу подрібнення та відповідне зменшення
величини оптичної густини.
Список літератури:
1. Виноградов В.С. Спектры комбинационного рассеяния света в
структурах с квантовыми точками на основе полупроводников CdTe,
ZnTe, CdSe и их связь с технологией изготовления / В.С. Виноградов,
Г. Карчевски, И.В. Кучеренко, Н.Н. Мельник,
П. Фернандес // Физика твердого тела.- 2008.- Т. 50, № 1.- С. 159-162.
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Андрій Мероник

Науковий керівник – доц. Тимофієва Є.М.
Створення генератора сайтів mozok.net та його
оптимізація
Ресурс mozok.net розроблявся як додаток до системи, що дає
змогу будь-якій людині заробити гроші в Інтернеті. А оскільки
найефективнішим способ заробітку є монетизація власного
сайту, було вирішено створити проект, за допомогою якого
можна створити свій сайт всього за 30 секунд. І саме цей момент
є одним із найвагоміших. Адже ніхто із наявних конкурентів
(ucoz.com, blogger.com, livejournal.com) не дає змоги настільки
швидко створити власний сайт.
Усім користувачам пропонується широкий інструментарій
для просування власного сайта.
Для зручності користувачів, на проекті зібрані практичні
вказівки щодо пошукової оптимізації та опубліковано список
систем, що дають змогу ефективно монетизувати свій сайт.
Таким чином, ресурс mozok.net допомагає всім охочим
створити собі сайт, навчитися його просувати та отримувати
пасивний прибуток із рекламних джерел. Ось чому в
українському сегменті Інтернету mozok.net не має аналогів.
У даному проекті розглядається завдання з головною ціллю
— створення генератора сайтів та його початкова оптимізація,
розширення функціоналу із використанням системи плагінів [1].
Проект реалізовано засобами мови сценаріїв РНР та
гіпертекстової розмітки сторінок HTML, а також платформи
WordPress MU та системи керування базами даних MySQL.
Актуальність даного проекту також полягає в тому, що
дедалі більше людей прагнуть представити свій бізнес в
Інтернеті. І проект, який дає змогу зробити це безкоштовно,
обов’язково знайде свою аудиторію.
Робота над проектом була чітко спланована і складалася із 9
послідовних кроків. Порядок виконання був таким:
1. Зареєстровано та приєднано доменне ім'я mozok.net.
2. Встановлено операційну систему на сервер.
3. Налаштовано записи DNS для генерування субдоменів.
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Згенеровано унікальні ключі аутентифікації.
Зменшено вразливість проекту шляхом редагування файла
.htaccess.
6. Розроблено плагін "Цензурник", для захисту від
ненормативної лексики.
7. Реалізовано виведення рекламних матеріалів на всі сторінки
проекту шляхом створення плагіну.
8. Налаштовано дизайн сайту за допомогою корегування
файлів стилю.
9. Підібрано оптимальні права доступ для файлів wpconfig.php та .htaccess.
По пунктах весь процес використання людиною сервісу
mozok.net має таку структуру:
 людина потрапляє на сервіс;
 заповнює дані, обирає адресу сайта, його назву;
 система генерує сайт і встановлює базовий шаблон
оформлення;
 клієнт налаштовує дизайн і починає роботу із власним
сайтом;
 при потребі клієнт може звернутися по допомогу в
спеціалізованих гілках форуму підтримки mozok.net/forum.
Для зручності використання сервісу було встановлено та
налаштовано ряд модулів [2], які забезпечували розширення
функціоналу генератора сайтів у наступних напрямках.
На момент написання публікації проект реалізовано та
впроваджено. Триває розробка взаємодії із смс-шлюзами та
мобільними пристроями клієнтів.
Список літератури:
1. Авторский блог обычного человека. Как написать плагин для
wordpress
за 10 минут: [Електронний ресурс]. URL:
http://omelchuck.ru/wordpress- plugin-manual-p1/. (Дата звернення:
18.04.2013).
2. PHP 5.1: Игорь Шапошников — Санкт-Петербург:, Питер, 2007 г.192с.
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Дорін Микайло
Науковий керівник – асист. Комісарчук В.В.
Реалізація планувальника задач під ОС Android
Кишенькові гаджети використовуються, зазвичай, для
зв’язку з іншими людьми, доступу до Інтернету або як
персональний нотатник чи помічник. Важливо зазначити, що
левова частка їх керуються ОС Android.
Мета даної роботи - розробка програмного забезпечення,
яке б допомагало користувачу якнайкраще організувати свій час
подіями, які він вводить до списку задач планувальника, та
освоєння роботи пристроїв з ОС Android.
Розроблений додаток складається з користувацького
інтерфейсу, який містить вкладки «Планування задач (Plan it)»
та «Виконання задач, які впорядкувала програма (Do it)». Крім
того, для збереження інформації платформа Android має
вбудований інструментарій для управління базою даних SQLite.
SQLite – це проект з відкритими вихідними кодами, що
підтримує, стандартні можливості звичайної SQL (синтаксис,
транзакції) та займає дуже мало місця, близько 250 КБ. SQLite
доступний на будь-якому Android-пристрої, його не потрібно
встановлювати окремо. Все, що необхідно для початку роботи з
БД, – це задати необхідні налаштування для створення або
оновлення БД. Оскільки сама БД SQLite являє собою файл, то
по-суті, при роботі з БД, ми взаємодіємо з файлом. Тому
операції читання і запису можуть бути досить повільними. Через
це рекомендується використовувати асинхронні операції.
Робота з БД зводиться до таких завдань:
 створення та відкриття бази даних;
 створення таблиці;
 створення інтерфейсу для вставки даних (insert);
 створення інтерфейсу для виконання запитів (вибірка
даних);
 закриття бази даних.
Розроблений програмний продукт допомагає користувачу
у побудові денного плану, щоб якомога ефективніше
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використовувати свій продуктивний час, а також в уникненні
ситуацій, коли на користувача «навалюється» багато справ, які
потрібно виконати за короткий час. Для того, щоби програма
знала продуктивний час користувача, вказуються регулярні
періоди часу протягом тижня, під час яких користувач не
доступний, тобто час відведений для сну, харчування та інших
повсякденних справ.
Додаток упорядковує задачі за сталим принципом, беручи
до уваги пріоритетність події, часові інтервали виконання,
складність. Воднораз, користувач може корегувати побудований
план під себе.
Для розробки програмного забезпечення використано
мову
програмування
Java,
яка
надає
можливості
мультиплатформної реалізації програм та гнучкість у
вдосконалені та підтримці. Крім того, використано таке
програмне
забезпечення,
що
є
безкоштовним
та
розповсюджується за ліцензією GPL:
 JDK (Java Development Kit) – комплект розробника
застосунків на мові Java, що включає в себе компілятор Java
(javac), стандартні бібліотеки класів Java;
 середовище швидкої розробки програм IDE Eclipse.
 Android Developer Tools – плагагін з набором
інструментів для розробки під ОС Android.

Список літератури:
1. Шилдт Г., Холмс Дж. Искусство программирования на Java.:
Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. –336 с.: ил
2. Эккель Б. Филосовия Java. Библиотека программиста. 4-е изд.
– СПБ.: Питер, 2009. – 640с.:ил. – (Серия «Библиотека
программиста»).
3. Електронний
ресурс.
Разработка
под
Android
–
http://developer.alexanderklimov.ru/android/
4. Електронний ресурс. Учебник по Андроид. Уроки для
начинающих – http://startandroid.ru/ru/
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Дмитро Мірон
Науковий керівник – асист. Вікторовська Ю.Ю.
Моделювання простої мережі зв’язку
На сьогодні, коли набуває поширення використання
різноманітних телекомунікаційних послуг, стає необхідністю
розробка мультисервісних мереж з інтеграцією послуг для
підприємств різної величини. Зростання популярності мультисервісних мереж зв'язку - одна з найпомітніших тенденцій ринку
телекомунікаційних послуг за останній час. Послуги такої
мережі призначені, в першу чергу, для компаній, орієнтованих
на інтенсивний розвиток бізнесу, оптимізацію витрат,
автоматизацію бізнес-процесів, сучасні методи управління і
забезпечення інформаційної безпеки [1]. Для корпоративного
ринку об'єднання всіх віддалених підрозділів в єдину мультисервісну мережу на порядок збільшує оперативність обміну
інформацією, забезпечуючи доступність даних. Дослідження і
розрахунок основних характеристик каналу зв'язку мережі в наш
час є актуальною задачею, оскільки все більшої популярності
набувають мережі з інтеграцією послуг на сучасному ринку
телекомунікацій. Знаходження нових методів цього розрахунку
- невід'ємна частина розвитку даної тенденції в майбутньому [2].
Загальна вимога, яку можна висунути щодо роботи мережі, –
це виконання мережею того набору запропонованих послуг,
метою яких є, наприклад, надання доступу до файлових архівів
чи сторінок публічних Web-сайтів Internet, обмін електронною
поштою на невеликому підприємстві чи в глобальних
масштабах, інтерактивний обмін голосовими повідомленнями
IP-телефонії та ін [1-3]. Найважливішими показниками роботи
телекомунікаційних мереж є: продуктивність, надійність, безпека, розширюваність, масштабованість, прозорість, підтримка
різних видів трафіка, характеристики якості обслуговування,
керованість, сумісність. Такі вимоги, як продуктивність,
надійність, сумісність, керованість, захищеність, розширюваність і масштабованість, пов'язані з високою якістю виконання
цієї основної мети. Оскільки всі перераховані вище вимоги дуже
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важливі, часто поняття "якість обслуговування" (QoS)
комп'ютерної мережі трактується вужче: до нього залучають
лише дві найважливіші характеристики мережі – продуктивність
і надійність.
На основі аналізу основних параметрів мережі обрано
параметри, які необхідно задати для моделювання роботи
мережі: середня довжина пакета для вхідних потоків, середній
інтервал часу між двома сусідніми пакетами та величина
вхідного буферу. Також визначено, які характеристики необхідно
отримати в результаті виконання лабораторної роботи з
моделювання простої мережі: середню завантаженість ліній
зв'язку, середню довжину переданих пакетів, кількість
загублених пакетів за останню секунду.
Для визначення всіх характеристик, відповідно і їх впливу
на якість переданих по мережі даних використовується моделювання мережі за допомогою спеціалізованих програмних
пакетів. Найбільш популярними з існуючих програмних пакетів
є NetCracker, OpNet, NetMaker. У лабораторному практикумі з
курсу «Системи комутації» використовуються дві лабораторні
роботи, створені у середовищі NetCracker. Саме тому для
розробки даної лабораторної роботи для моделювання мережі
було обрано програмний продукт NetCracker. Даний програмний
продукт використовується для проектування і моделювання
комп'ютерних мереж [4]. Для проектування структури мережі
програма надає можливість вибору необхідного устаткування з
вбудованої бази даних, а також додавання в базу даних і
конфігурації нового обладнання різних типів.
Список літератури:
1. Амато Вито. Основи организации сетей, Т.1, Пер. з анг./ В. Амато. –
М.: Вільямс, 2004. – 512 с.
2. Компьютерные сети методи защиты информации.: уч. пособие
/Камалян О.К., Кулев С.А., Назаренко К.Н. [и др].- Воронеж:ВГАУ,
2009.-119 с.
3. Кульгин Максим. Компьютерные сети. Практика построения. –
СПб.: Питер, 2009 -462 с.
4. Матеріали сайту http://www.netcracker.com
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Денис Мойсюк
Науковий керівник – доц. Цалий В.З.
Технологія перевірки точності токарних верстатів
Точність оброблюваних точінням деталей багато в чому
визначається точністю роботи токарного верстата, яка, у свою
чергу, залежить від багатьох умов: якості установки і вивіряння
верстата на фундаменті, ступеня зношуваності його деталей,
величини зазорів у рухомих з'єднаннях, міцності кріплення і
фіксації деталей та вузлів, якості мастила і т.д.
Технологія перевірки точності нових і капітально
відремонтованих токарних верстатів перед введенням в
експлуатацію
складається
з
наступних
приймальних
випробувань:
I. До випробування вимкнений верстат уважно оглядають.
При цьому перевіряється:
1. Правильність встановлення верстата;
2. Легкість переміщення від руки всіх рухомих вузлів і
рукояток;
3. Величина мертвих ходів маховичків, рукояток і гвинтів;
4. Натяг ременів і ланцюгів;
5. Наявність достатньої кількості мастила і задовільність стану
змащувальних отворів і масельничок;
6. Наявність охолоджуючої рідини;
7. Справність огорож;
8. Наявність всіх таблиць і написів, необхідних для
обслуговування верстата.
II. Випробування верстата на холостому ходу (для перевірки
дії механізмів верстата без навантаження), а саме: безвідмовне
перемикання коробок швидкостей і подач, фартуха; механізми
автоматичного вимкнення і блокування; систему змащування;
ступінь нагрівання підшипників; фіксацію рукояток управління;
III.
Випробування
верстата
під
навантаженням
(обробляються декілька деталей-зразків із поступовим
збільшенням режиму різання до максимально допустимого за
потужністю, приділяючи при цьому особливу увагу дії
фрикційної муфти коробки швидкостей);

185

IV. Перевірка верстата на точність обробки.
Точність нового і капітально відремонтованого токарного
верстата повинна відповідати нормам відповідних стандартів
[1]. Стандарти передбачають два способи перевірки: 1)
геометричну – шляхом перевірки точності форми і
розташування вузлів та деталей верстата; 2) практичну –
виготовлення контрольних зразків із подальшою їх перевіркою
універсальними вимірювальними інструментами.
Перевірка геометричної точності складається з контролю:
а) точності опорних поверхонь для базування інструменту і
заготівки (площинна столів, точність конусів для кріплення
інструменту і т.д.);
б) точності руху робочих органів у підшипниках і
направляючих (точність обертання шпинделів, точність
напряму переміщень столів і супортів і т.д.);
в) точності взаємного розташування робочих органів, що
направляють рухи (паралельність і перпендикулярність осі
шпинделя напряму руху супортів, столів і т.д.);
г) точності розташування направляючих відносно базових
поверхонь (паралельність і перпендикулярність осі шпинделя і
напряму переміщення супортів поверхні столу і т.д.).
Такі ж випробовування рекомендується проводити в міру
зношуваності верстата з метою попередження браку,
своєчасного відновлення верстата і забезпечення безпечної
роботи на ньому.
У доповіді розглядаються основні положення, що
стосуються випробовування якості роботи токарних верстатів,
представляються розроблені лабораторні роботи щодо перевірки
точності токарних верстатів.
Для полегшення сприйняття інформації підготовлено
обширний фотографічний матеріал з кожного етапу перевірки
верстата на геометричну точність.
Список літератури:
1. ГОСТ 18097-93 (ИСО 1708-8-89) Станки токарно-винторезные и
токарные. Основные размеры. Нормы точности.
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Дмитро Мойсюк
Науковий керівник – доц. Валь О.Д.
Шифрування даних на основі клітинних
автоматів
Унаслідок швидкого розвитку комп'ютерів і їх взаємозв'язок
через мережу, інформаційна безпека останнім часом стала дуже
важливим питанням. Один з найбільш важливих інструментів
для мережевого і комунікаційного захисту - шифрування, яке
задовольняє потребу недоторканності приватного життя.
Шифрування являє собою набір методів, призначених для
забезпечення інформаційної безпеки. Одним з основних аспектів
інформаційної безпеки є конфіденційність. Її мета - збереження
інформації в секреті від всіх, крім тих, які мають право бачити
засекречену інформацію.
Поняття клітинного автомата виникло в результаті
вдосконалення моделі Дж. фон Неймана, запропонованої ним
для опису процесів самовідтворення в біології і техніці, що, в
описаному вище вигляді використовувалося А. Берксом,
Е. Муром, В. Б. Кудрявцевим. При цьому дане поняття описує
досить широкий клас відображень. Д. Річардсон показав, що
будь-яке обчислювальне однорідне відображення безлічі станів
деякого клітинного автомата і є клітинним автоматом.
Клітинні автомати є дискретними динамічними системами,
поведінка яких повністю визначається в термінах локальних
залежностей. Клітинний автомат може відображатись як
стилізований світ. Простір представлено рівномірної сіткою,
кожна комірка, або клітина, містить кілька бітів даних (у
простому випадку може бути один біт); час йде вперед
дискретними кроками, а закони світу виражаються єдиним
набором правил, за якими будь-яка клітина на кожному кроці
обчислює свій новий стан за станами її близьких сусідів.
Щоб синтезувати структури значної складності, необхідно
використовувати велику кількість клітин, а для того, щоб ці
структури взаємодіяли і суттєво розвивалися, – дозволити
автомату працювати протягом великої кількості кроків.
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Змінюючи початкові умови, ми будемо кожного разу
отримувати зовсім інший результат.
У початковому стані двовимірного клітинного автомата
маємо двовимірну площину (поле), розділену на комірки
(клітини), кожна з яких містить або одиницю, або нуль.
Правило, за яким кожній клітинні визначається стан за станами
сусідніх клітин. Якщо припустити, що початковий стан
клітинного автомата – це вихідний текст, що підлягає процедурі
шифрування, то його кінцевий стан буде шифротекстом.
Правило, яке визначає залежність майбутнього стану кожної
клітини від поточного стану сусідніх клітин, можна змінювати.
Тобто можна застосувати декілька правил, які будуть
змінюватися в процесі роботи клітинного автомата під
управлінням ключа шифрування.
В результаті отримуються такі переваги над класичними
шифрами:
- ключова послідовність не братиме участі ні в яких
перетвореннях з відкритим текстом, що зробить неможливим
перебування ключа шляхом здійснення будь-яких перетворень
над відкритим текстом;
- кожен біт відкритого тексту залежатиме від поточного
стану сусідніх бітів, що унеможливить дешифрування частини
повідомлень та значно ускладнить криптоаналіз.
Список літератури:
1. http://cyberleninka.ru/article/n/kriptosistemy-kletochnyh-avtomatovКриптосистеми клітинних автоматів.
2. http://www.docme.ru/doc/239660/obratimye-kletochnye-avtomaty Оборотні клітинні автомати.
3. http://pascal.bouvry.org/ftp/SeredBouvryJngc.pdf – Block cipher based
on reversible cellular automata.
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Наталія Мороз
проф. Косяченко Л.А.
доц. Маслянчук О.Л.
Визначення параметрів поглинаючого шару
в сонячному елементі CdS/CdTe
Упродовж останніх років налагоджено широкомасштабне
виробництво сонячних модулів на основі тонкоплівкового
телуриду кремнію (CdTe) за технологією простішою й
дешевшою, а продуктивністю виробництва вищою порівняно з
сонячними батареями на основі пластин кремнію. Темпи
зростання об’ємів виробництва тонкоплівкових модулів наразі є
найвищими в сонячній енергетиці. В США, Німеччині, Канаді
та інших країнах побудовані сонячні електростанції, потужність
яких перевищує 8 ГВт.
Ключовим елементом тонкоплівкового сонячного елемента є
гетероструктура n-CdS/p-CdTe в якій створюється контактна
різниця потенціалів, в p-n переході діє електричне поле, яке
розводить фото-генеровані електронно-діркові пари в
протилежних напрямках, створюючи фотострум у зовнішньому
колі. Специфіка такого сонячного елемента полягає в тому, що
фотоелектричне перетворення відбувається практично в шарі
CdTe. Набагато тонший і низькоомний шар n-CdS відіграє
пасивну роль, служачи «вікном», через яке випромінювання
проникає в p-CdTe. Електронні
n-CdS
спорідненості CdS і CdTe близькі.
1.47 еВ
E
Тому розподіл електричного поля і
EF
процеси в гетероструктурі і діоді

Шотткі виявляються близькими.
o
(x)
Параметри сонячного елемента
2.42 еВ
можна
визначити,
зіставляючи
E
p-CdTe
виміряний спектральний розподіл
квантової ефективності η() з
результатами
розрахунків.
Як
d
0 x
W
показано в [1], дрейфова і дифузійна
компоненти η описуються виразами:

Науковий керівник

c

v

 drift 

1  ( S f /Dp ) [  2( o  qV ) / WkT ]1
1  ( S f / Dp ) [ 2( o  qV ) / WkT ]1
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 exp( W )

(1)

 dif  [ L n /(  2 L 2n  1)] exp(   W ) 

( S b L n / D n )[cosh B  exp[   ( d  W )]]  sinh B   L n exp[   ( d  W )] 
  L n 

( S b L n / D n ) sinh B  cosh B



(2)

де d – товщина шару CdTe; Sf і Sb – швидкості рекомбінації на
його поверхнях; Dn і Dn – коефіцієнти дифузії електронів і дірок
відповідно; Ln – дифузійна довжина електронів; B = (d − W)/Ln.
Через 10 % розбіжність постійних ґраток CdTe і CdS швидкості
рекомбінації Sf і Sb на межі поділу є високими і тому
обмежуються швидкістю теплового руху носіїв заряду
близькою до107 см/с
Одним із найважливіших параметрів діода Шотткі є висота
бар’єра φo у формулі (1), що залежить від концентрації дірок р.
Знаючи р, можна знайти енергію Δμ = kTln(Nv/р) і прийняти φo ≈
Eg – Δμ. При низьких значеннях р енергія Δμ збільшується і,
отже, висота бар'єра φo зменшується, що вкрай небажано. У
тонкоплівковому сонячному елементі концентрація дірок в
CdTe має бути не нижчою 1016 см–3, що відповідає Δμ = 0.169
еВ. Отже, для ефективних пристроїв можна прийняти φo ≈ 1.3
еВ.
У вирази (1) і (2) входить ширина збідненого шару
W = [2εεo(φo – qV)/( Nd – Na)]1/2, де ε –діелектрична проникність
CdTe; εo – електрична стала; Nd – Na – концентрація
нескомпенсованих акцепторів в CdTe, яка може сильно
відрізнятись від концентрації дірок у валетній зоні, оскільки
CdTe є компенсованим напівпровідником з глибокими рівнями
у забороненій зоні.
Коефіцієнт дифузії електронів Ln зв’язаний з коефіцієнтом
дифузії рівністю Ln = (τn Dn)1/2, а Dn з рухливістю n
співвідношенням n = qDn/kT. У тонкоплівковому CdTe час
життя електронів і їх рухливість знаходяться в межах 0,1-2 мс і
40-60 см2/(смс) відповідно. Коефіцієнт поглинання  в CdTe і
його спектральна залежність представлені в багатьох
літературних джерелах.
1.

Список літератури:
Kosyachenko L.A. Dependence of efficiency of thin-film CdS/CdTe
solar cell on parameters of absorber layer and barrier structure / L.A.
Kosyachenko, A.I. Savchuk, E.V. Grushko // Thin Solid Films. –
2009. – Vol. 517. – P. 2386–2391.
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Юрій Морозевич
Науковий керівник – доц. Руснак М.А.
Перейменування електронних книг за допомогою
розпізнавання образів
На сучасному етапі розвитку суспільства дедалі більшу роль
відіграють цифрові носії інформації. У електронному вигляді
зберігають кінофільми і фотографії, книги і газети, музичні
твори і т.д. Як правило, ця інформація організовується у файли
певного типу, файли групуються в каталоги та підкаталоги,
набір каталогів утворює бібліотеку. Зростання кількості файлів
у бібліотеці породжує цілий ряд задач.
Однією із таких задач є задача розробки і впровадження
єдиного стандарту для найменування файлів у бібліотеці. На
жаль, на даний час єдиного стандарту немає. Аналіз способів
іменування файлів у популярних електронних бібліотеках
(Librusec, Genesis, TRAUM Library) показує, що назва файла
повинна містити три основних характеристики книги – ПІБ
автора (авторів), назву книги та рік видання. Однак, такий
шаблон імені значно ускладнює виконання ряду типових
операцій з файлами – сортування за вказаними полями, пошук
за одним чи кількома критеріями і т.п. Найбільш популярний
спосіб обійти ці складності полягає в присвоєнні кожному файла
унікального числового коду. Цей код, з одного боку, однозначно
ідентифікує вказаний файл у файловій системі, а з іншого –
виступає ключем для входу в таблиці певної бази даних, у яких,
власне, і зберігається повне ім’я файла.
Актуальною, при використанні цих підходів, залишається
задача автоматизованого, а по можливості автоматичного,
відшукання у тексті книги потрібної для найменування файла
інформації. В наших роботах [1] описано розроблений
програмний комплекс для автоматизованого
розв’язання
подібних задач у структурованих (.fb2) та слабкоструктурованих
(.txt) середовищах.
У даній роботі ми пропонуємо застосувати описаний підхід
для обробки файлів у форматах .pdf та .djvu. Основною метою
цієї роботи є розширення сфери застосування розроблених
методик та їх програмних реалізацій на щонайширше коло
типів файлів.
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Файли
формату
.pdf
[3]
видавалися
найбільш
перспективними для обробки, оскільки містять у собі потрібну
інформацію у вигляді тексту. Однак складність формату файла
та необхідність використання комерційних бібліотек процедур
для їх обробки й аналізу значно ускладнюють безпосередній
підхід до вивчення вмістимого таких файлів. Окрім того, як
виявилося, значна частина файлів у форматі .pdf містить
відскановані зображення сторінок або навіть розворотів, книг.
Зауважимо, що файли типу .djvu[2] також містять графічні
зображення сторінок. Ці міркування привели до необхідності
використання теорії розпізнавання образів для розв’язання цієї
важливої задачі.
Загальна схема, прийнята в теорії розпізнавання образів,
полягає в послідовному застосуванні наступних процедур
(кроків, етапів). На сцені, яка підлягає розпізнаванню,
виділяються області із ймовірно корисною інформацією. До
обраної області застосовуються, при потребі, процедури
масштабування, поворотів та видалення шумів. Процедури
сегментації та скелетизації дозволяють виділити окремі символи
в області та уніфікувати їх зображення. Далі відбувається
побудова сукупності ознак, що дозволяють однозначно
ідентифікувати символи. Зауважимо, що найпростішою ознакою
може виступати уніфіковане скелетне зображення символу. Для
ідентифікації символу, при такому підході, зручно
використовувати масиви шаблонів символів. Послідовно
розпізнані символи розглядаються як текстова інформація, для
обробки якої використовуються раніше описані підходи.
Список літератури:
1. Руснак М.А. Про проблему перейменування файлів за контекстом
[Текст] / М.А. Руснак, Ю.В. Морозевич // Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми інформатики і комп’ютерної
техніки» (ПІКТ-2013): Тез. доп. – Чернівці, 27-31 травня, 2013 р. – С.
94–95.
2. Технологія DjVu [Електронний ресурс] / - Режим доступа : www.
URL: http://library.kr.ua/elmuseum/djvu.html - 12.03.2014 p.
3. PDF с точки зрения программиста [Електронний ресурс] / - Режим
доступа : www. URL: http://habrahabr.ru/company/abbyy/blog/108459/
- 14.03.2013 p.
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Науковий керівник — асист. Верига А.Д.
Попередній підсилювач з дискретно-аналоговим керуванням
гучністю і тембром

Любителі якісного прослуховування аудіо в першу чергу
звертають увагу на рівень спотворень аудіосигналу в каналі
відтворення. Як відомо, основний рівень спотворень вноситься
попередніми блоками в тракті відтворення аудіосигналу [1].
Нами розроблено схему попереднього підсилювача з
дискретно-аналоговим керуванням гучності і тембру за
допомогою двох цифрових лічильників із резисторними
матрицями. Регулювання форми частотної характеристики і
підсилення відбувається в електронно-керованих вузлах
мікросхеми TDA1524А [2]. Дискретне управління дозволило
отримати два варіанти регулювання тембру: у всьому діапазоні
звукових частот і фіксовані установки при увімкненні
апаратури. Застосування дискретно-аналогового керування
дозволяє уникнути виникнення хрипів при переналаштуванні
порівняно з резистивними регуляторами. Рівень нелінійних
спотворень не перевищує 0,001%, що відповідає вимогам для
апаратури класу Hi-fi.
На рис. 1 зображена структурна схема приладу. Електронне
регулювання гучності, балансу і тембру здійснюється в
мікросхемі DA2 (12). Зміна тембру здійснюється кнопками SB1 і
SB2 (1). Цифровий код управління тембром формує двійковий
реверсивний лічильник CT(7). Імпульси надходять на нього з
генератора G (3). Напрямок відліку залежить від стану RSтригера T (4). Напругу управління тембром низької частоти
(НЧ) формує цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) на
прецизійних резисторах #/A (10). Регулювання гучності
здійснюється кнопками SB3 і SB4 (2) аналогічно регулюванню
тембру. За формування цифрового коду управління тембром
відповідає двійковий реверсивний лічильник CT(9). Імпульси
надходять на нього з генератора G(5). Напрямок відліку
залежить від стану RS-тригераT (6). Натисканням на кнопку SB5
зменшують підсилення на 20 дБ (8).
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Рис. 1. Попередній підсилювач з дискретно-аналоговим
керуванням гучністю і тембром

Даний
пристрій
буде
корисний
для
підсилення
малопотужних електричних сигналів частотою від 20 Гц до
22 кГц (відповідно діапазону акустичних коливань) до рівня,
необхідного для роботи гучномовців. Розроблений попередній
підсилювач звукової частоти можна застосовувати як частину
потужної акустичної системи для організації концертів,
конференцій та інших масових заходів.
Список літератури:
1.
2.

Козюренко Ю.И. Высококачественное
звуковоспроизведение.— М.: Радио и связь, 1993.—144с.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TD
A1524.shtml
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Науковий керівник – доц. Архелюк О.Д.
Розрахунок втрат сигналу при розповсюдженні
радіохвиль у приміщенні

Основною проблемою, яка виникає, є зміна властивостей
каналу, по якому розповсюджується сигнал в часі, яка може
бути зумовлена переміщенням рухомого терміналу, зміною
орієнтації неізотропної антени (у випадку, якщо саме така
використовується), а також переміщенням відображаючих
об’єктів, таких як люди, офісні меблі чи обладнання. У даній
роботі розроблена модель, яка враховує лише втрати при
розповсюдженні у вільному середовищі, втрати на поглинання
та
на
відбивання
в
перегородках приміщення.
Розрахунок проведено на
частоті 2,4 ГГц за умови
вертикальної
та
горизонтальної поляризацій
випромінюючої антени.
Рис.1.Розповсюдження
радіохвиль у приміщенні
У випадку вертикальної
поляризації
модель
сформована для двох випадків. У першому випадку прийнято,
що випромінювання падає на поверхню перегородки під кутом
Брюстера [1], тобто відсутня складова відбивання у
розгядуваній площині. У цьому випадку потужність
випромінювання буде зменшуватись за рахунок втрат у
вільному середовищі, поглинання у перегородці. Тобто
потужність за межами приміщення, в якому розташовна
джерело випромінювання, дорівнювала

,
– потужність сигналу, випромінюваного антеною;
– втрати при розповсюдженні сигналу у вільному
середовищі;

де
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(1)

Т – втрати за рахунок поглинання.
У другому випадку випромінювання падає на перегородку
під кутом, відмінним від кута Брюстера, а отже, у розглядуваній
площині присутня складова відбивання, і потужність
випромінювання ще і за рахунок втрат на відбивання [1], тобто:

(2)

де Г- коефіцієнт відбивання.

(3)
проникність

,

діелектрична
матеріалу, з якого
де
побудована перегородка.
У випадку горизонтальної поляризації потужність у точці,
яка знаходиться за межами приміщення, в якому розташоване
джерело випромінювання, буде знаходитьсь як і у другому
випадку вертикальної поляризаці, але в цьому випадку
враховується, що перегородки, крізь які проходитиме хвиля,
побудовані з іншого матеріалу.
У межах приміщення потужність сигналу буде
зменшуватись лише за рахунок втрат у вільному середовищі [2]:
(4)
де d – відстань від джерела випромінювання до точки, в якій
відбуватиметься вимірювання потужності сигналу.

Список літератури:

1. Марков Г.Т., Петров Б.М.,Грудинская Г.П.Электродинамика и
распространения радиоволн. Учебн. Пособие для вузов. – М.: Сов.
Радио, 1969.-376 с.: ил.
2. Черенкова E. Л., Чернышов О. В. Распространения радиоволн.
Учебник для вузов связи. – М.: Радио и связь, 1984. – 272 с.: ил.
3. Веселовский Кшиштоф. Системы подвижной радиосвязи / Пер. с
польск. И.Д. Рудинского / Под ред. А.И. Ледовского. – М.: Горячая
линия – Телеком, 2006. – 536 с.: ил.
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Тензометрія деформацій кристалів алмазу
з аналізу перетинів Кікучі-смуг
Метод дифракції зворотно-розсіяних електронів (метод
Кікучі) [1] є потужним методом вивчення деформованого стану
більшості матеріалів – від монокристалів до полікристалічних
плівок та багатошарових структур. У методі Кікучі спотворення
кристалічної гратки визначаються в локальних областях
кристала з високою роздільною здатністю і точністю.
Зображення смуг, які відповідають дифракції електронів від
багатьох кристалографічних площин одночасно, та розробка
відповідного комп’ютерного забезпечення дають змогу
визначати компоненти тензора деформацій у кожній ділянці
зразка, що важливо з точки зору прикладного застосування та
експлуатації матеріалів.
У роботі представлено дослідження деформованого стану
кристалів штучного алмазу, вирощених у різних ростових
системах. Умови синтезу зумовили певний розподіл домішок у
зразках та їх зонально-секторіальну будову. Отримання значень
компонентів тензора деформацій та їх розподілу по зразку
визначає їх подальше використання.
Експериментальні картини смуг Кікучі отримано в Інституті
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України за
допомогою скануючого растрового мікроскопа «Zeiss» EVO- 50
з використанням CCD-детектора. Компоненти тензора
деформацій визначалися двома способами: за зміною положень
максимумів інтенсивності в області перетину Кікучі-смуг та за
зміною інтегральної інтенсивності у перерізі Кікучі-смуг. Це
дозволило забезпечити коректність і достовірність отриманих
кількісних значень компонентів тензора деформацій.
Зокрема, при використанні першого способу довільний
вектор r кристала (еталонна ділянка зразка) внаслідок
деформації стає вектором r' (досліджувана ділянка зразка) (рис.
1). Тоді вектор зсуву кристала Q на еталонній ділянці
проектується електронами на площину картини Кікучі (екран
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детектора) у вектор q на досліджуваній ділянці, величина якого
визначається експериментально для трьох різних перетинів смуг
Кікучі.

Рис.1. Вплив деформацій на положення довільної точки картини Кікучі

Проекції векторів зсувів q підставляються в систему рівнянь
(1), яка містить значення компонентів тензорів деформацій.
Виключаючи параметр λ, залишається розв’язати систему 8
рівнянь з 8 невідомими, що у свою чергу дозволяє встановити
компоненти тензора деформацій [1].

q x  xe xx  ye xy  ze xz  x;

q y  xe yx  ye yy  ze yz  y;

(1)

q z  xe zx  ye zy  ze zz  z.
Вектор q вибирався як відстань між центрами перетинів смуг
Кікучі, які відповідали одному типу кристалографічних площин.
Це дозволило уникнути додаткового використання кроскореляційного аналізу та Фур’є-аналізу. Для ідентифікації
областей перетину смуг Кікучі використано створене програмне
забезпечення, в якому використано кореляційний метод
визначення максимуму інтнсивності в області перетину Кікучісмуг.
Список літератури:
1. Dingley D. Elastic strain tensor measurement using electron
backscatter diffraction in the SEM / Dingley D., Wilkinson A. // Journal of
Electron Microscopy. – 2010. – V. 59. – 155-163 p.
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Розробка прикладної програми для мобільної
платформи Android
Ринок комп’ютерної техніки має тенденцію до збільшення
кількості мобільних апаратів: планшетні ПК, смартфони тощо.
Важливою характеристикою цих пристроїв є не тільки апаратна
частина, але і програмна, тобто операційна система. Вибір
досить великий, але найбільшого поширення в цій галузі
досягли Android, iOS та Windows Phone.
Завдяки своїй надійності і простоті, Android OS за досить
короткий проміжок часу стала найпопулярнішою операційною
системою у світі[1]. Кількість користувачів постійно зростає
(станом на січень 2014 року - понад мільярд пристроїв). Тому
виникають нові завдання: розробка програмних продуктів для
задоволення потреб споживачів, що в свою чергу потребує
більше спеціалістів у цій галузі.
Причиною швидкого і масового поширення операційної
системи стала доступність інструментів для розробки ПЗ: усі
вони є крос-платформеними, безкоштовними і зручними. Це
дозволяє розробникам створювати досить корисні та прості для
користувача програмні продукти.
Одним із них є додаток “Guitar Tutor” - дистанційний учитель
гри на акустичній гітарі. Віддалене навчання з використанням
сучасних засобів зв’язку останнім часом стало популярним,
тому є значний попит на такого роду програми. Вона буде
корисна в основному гітаристам-початківцям. Основні функції:
 перегляд відеоуроків гри на гітарі з популярного сервісу
YouTube;
 перегляд текстів пісень;
 налаштування гітари: тюнер, який за допомогою мікрофона
визначає частоту звучання струни;
 метроном використовується для визначення й підтримки
темпу виконання пісні;
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база даних часто використовуваних акордів - кожний акорд
супруводжується
стандартною
аплікатурою
і
фотографією-прикладом, як правильно його грати;
 база даних найпоширеніших гітарних ладів - список частот
кожної струни певного ладу;
 можливість зберігати уроки у розділ “Вибране” і швидко
переходити до них;
 українська, російська та англійска мови інтерфейсу.
Програма доступна для завантаження на офіційному магазині
Google Play, де отримала високі оцінки та схвальні відгуки від
користувачів. Мінімальна підтримувана версія ОС - Android 2.2
Froyo, що гарантує підтримку близько 97% моделями пристрої
[2].
Кількість функцій програми постійно збільшується.
Як програмне забезпечення при розробці додатка було
використано:
 JDK (Java Development Kit);
 IDE Eclipse - середовище програмування;
 ADT (Android Development Tool) - плагін для Eclipse, що
розширює можливості Eclipse;
 Android SDK (Software Development Kit);
 AVD (Android Virtual Device) - емулятор Android для
відладки.
Оскільки програма в процесі роботи використовує дані з
сервера, додатково було розроблено API мовою PHP для
зручного обміну даними між клієнтом і сервером та базу даних
MySQL для збереження уроків та текстів.

Список літератури:
1. Майер Р. Android 2: программирование для планшетных
компьютеров и смартфонов: [пер. с англ.] / Рето Майер. - М.:Эксмо,
2011. – 672 с.
2. Учебник по Андроид. Уроки для начинающих [Електронний ресурс]
/ – Режим доступу: http://startandroid.ru
3. Освой Android играючи. [Електронний ресурс] / - Режим доступу:
http://developer.alexanderklimov.ru/android/
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Сергій Нікітін
Науковий керівник –доцент Борча М.Д.
Програмне забезпечення аналізу
кристалічної структури полікристалічних матеріалів
Властивості полікристалічних матеріалів суттєво залежать
від розмірів кристалітів і від напруг, які в них виникають.
Обидві характеристики залежать від умов отримання матеріалу і
тих впливів, які він зазнавав, наприклад, термічної чи
механічної обробки. Оцінити розмір кристалітів (областей
когерентного розсіяння – ОКР) і визначити мікронапруги в
полікристалічному зразку можна за допомогою дифракції Хпроменів. У випадку, коли розміри кристалітів менші 150 нм,
використовується метод аналізу уширення дифракційних ліній
[1].
Розміри кристалітів та мікронапруги одночасно впливають на
уширення дифракційних ліній. Існують кілька методів обробки
дифрактограми, які дозволяють розділити внесок в уширення
розмірів та мікронапруг. Проте найбільш точним методом
розділення є гармонічний аналіз [2].
У даній роботі запропоновано програмне забезпечення Хпроменевих
досліджень
структурної
недосконалості
полікристалічних матеріалів, а саме, визначення мікронапруг та
розмірів областей когерентного розсіяння з використанням
гармонічного аналізу [3].
Для цього використано алгоритм, який включає в себе
наступні кроки:
1. Усунення фону дифрактограм досліджуваного зразка та
еталона;
2. Апроксимація профілів дифракційних ліній, вибраних для
аналізу (з кратними значеннями h, k, l), функціями Гаусса,
Лоренца, Коші та визначення власної ширини дифракційних
ліній;
3. Фур’є-розклад профілів дифракційних ліній матеріалу та
розрахунок відповідних коефіцієнтів Фур’є-розкладу;
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4. Фур’є-синтез власних профілів дифракційних ліній та
визначення їхньої інтегральної ширини;
5. Розрахунок розмірів кристалітів (ОКР) та мікронапруг у
матеріалі в напрямку [hkl];
6. Повторення процедури (пункти 2-5) для дифракційних
ліній з іншими значеннями h, k, l.
У роботі також розглядається можливість визначення
розподілу кристалітів за розмірами, оскільки форма
дифракційних відбивань залежить від цього розподілу. Це дає
змогу розширити використання даного методу для вивчення
субструктури нано об’єктів.
Список літератури:
1. Warren B.E. The separation cold-work distortion and paricle size
broadening in x-ray patterns / Warren B.E., Averbach B.L. // J. Appl.
Phys. - 1952. - V.23. - P.497-512.
2. Горелик С.С. Рентгенографический и электроннооптический аналіз
/ Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. - М. МИСиС, 1994.
3. Pecharsky V. Fundamentals of Powder Diffraction and Structural
Characterization of Materials / Pecharsky V., Zavalij P. // 2nd edition. –
Springer, 2009.
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Віталій Орендарчук
Науковий керівник – проф.І.І.Мохунь
Впровадження оптичних систем зв’язку
у позашкільних навчальних закладах
Останнім часом глобальна інформатизація все ширше
проникає до всіх сфер нашого життя. При цьому цей процес
стосується не тільки виробничої, управлінської, освітньої (вищі,
школи) діяльності а, і, широко впроваджується у закладах, які
пов’язані із приватним життям наших громадян, наприклад, із
торговельними організаціями, сферою обслуговування, тощо.
Природно, що локальні мережі, які утворюються в таких
закладах мають певну специфіку, яка пов’язана як, із
програмними так і з апаратнимирішеннями.
В цій роботі на прикладі локальної мережі позашкільного
навчального закладуробиться спроба розробити оптимальні
алгоритми формування такої системи.
На момент початку роботи в дошкільному закладі вже
існувала локальна мережа, яка складалася з дванадцяти
стаціонарних персональних комп’ютерів, одного ноутбука,
одного шлюзу та чотирьох комутаторів, з’єднаних між собою
кабелями UTP п’ятої категорії. Тому наші дослідження
фактично зводилися до пошуку шляхів оптимальної
модернізації існуючої локальної мережі.
При аналізі існуючої локальної мережі виявилося, що її
топологія деревоподібна, в корні дерева якої розміщений шлюз
від фірми «ОГО!», постачальника глобальної мережі, від
компанії «Укртелеком». Кабельна система мережі була далека
від оптимальної, наприклад, практично не застосовувалися
вуличні кабелі для об’єднання вмережурізних будівель закладу.
В наслідок цього швидкість передавання даних в цій мережі
сягала не більше 2Mбіт/су порівнянні із заявленої 100 Mбіт/с.
Щодо топології мережі [1,2] то вона була явно
недосконалою. Як наслідок комутаційні прилади були ввімкнені
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так, що залежали один від одного. Відповідно при несправності
одного, інші не працювали автоматично, тощо.
Отже, в процесі роботи були розроблені рекомендації щодо
оптимальної топології подібних мереж, що привело до
часткового демонтажута заміни існуючої кабельної системи.
При цьому відзначимо, що зміненими були не тільки
параметри самої мережі а й деякі характеристики ліній, що
забезпечують зв’язок між локальною та глобальною мережами.
Так після модернізації інформаційної системи дошкільного
закладу доставка інформаційного сигналу здійснюється за
допомогою оптоволоконного кабелю. В якості оптичного
перетворювача було використано D-Link, а в якості мережевого
адаптору TP-Link з пропускною швидкістю 150 Mбіт/с.
Як додатковий мережний сервіс, який на сьогодні є
практично обов’язковим при функціонуванні локальної мережі,
було створено точку доступу до бездротового зв'язку.
Природно, що побудова сучасної локальної мережі вимагає
проведення не тільки «принципових» заходів (зміни топології,
кабельної системи, тощо) а й заміни кінцевого обладнання,
заміни деяких ПК, їх програмного забезпечення на більш
потужні та сучасні.
Як завершальну стадію модернізації мережі, завдяки
хмаринним технологіям, було створено віртуальний флешнакопичувач для збереження та швидкого доступу до важливої
місцевої інформації об’ємом 15Гб.
Кінцеве тестування мережі показало, що модернізована
система забезпечує швидкість передавання даних 35 Mбіт/с і
вище, що дає змогу стверджувати, що розроблені рекомендації,
топологія, принципи формування мережі, тощо є на сьогодні
оптимальним для такого типу локальних мереж.
Список літератури:
1. Топология сетей.http://kom-seti.narod.ru/index.files/4.htm
2. В. Олифер, Н. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы. / Пер. с англ., Питер, 2013 – 944 с.
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Святослав Осадчук
Науковий керівник – проф. Фодчук І.М.
Х-хвильова томографія як сучасний неруйнівний метод
діагностики біологічних об’єктів
Сучасна Х-хвильова діагностика є однією з найбільших
галузей медичної фізики, яка динамічно розвивається. Значною
мірою це пов'язано зі швидким прогресом в галузі фізики та
комп'ютерних технологій. Авангардом розвитку такої
діагностики є методи томографії, які дозволяють неінвазивно
оцінити характер патологічного процесу в тілі людини.
Метод Х-хвильової томографії дає змогу встановити основні
характеристики
різноманітних
об'єктів
дослідження:
біологічних кристалів, сполучних, м’язових та кісткових тканин
тощо. Підвищення інформативності вищевказаного методу, а
також удосконалення методів Х-хвильової фракталометрії на
основі високопрецизійної діагностики томографічних зображень
біологічних об’єктів дасть змогу виявляти та аналізувати
особливості формування тонкої структури біологічних тканин
на топологічних Х-хвильових зображеннях для класифікації їх
властивостей; діагностувати відповідні параметри здорової та
патологічно змінених тканин шкіри та м’язової тканини.
У наш час стандартною методикою Х-хвильової
комп’ютерної томографії (ХКТ) є обстеження біологічних
об’єктів за допомогою багатозрізового томографа з можливістю
отримання від 4 до 64 зрізів з часовою роздільною здатністю
0,1-0,5 секунди (мінімально доступна тривалість одного обороту
рентгенівської трубки становить 0,3 с).
Фактично, сучасна комп'ютерна томографія (КТ) дає змогу
провести об'ємне дослідження всього тіла людини, оскільки
отримані аксіальні томограми складають тривимірний масив
даних, що дозволяє виконувати будь-які реконструкції
зображень, у тому числі мультипланарну, 3D-реформацію,
віртуальну ендоскопію тощо. Зокрема, тривалість томографії
всього тіла людини з товщиною зрізу менше 1 мм становить
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близько 10-15 секунд, а результатом дослідження є серія
цифрових зображень від кількох сотень до кількох тисяч.

Рис. 1. Комп'ютерна томографія головного мозку людини, від основи
черепа до вершини. Зроблена з внутрішньовенною контрастною
речовиною. Томограми виготовлені Mikael Häggström.

Отже, встановлення загальних принципів та механізмів
формування на зображеннях Х-хвильової томографії тонкої
структури біологічних тканин має важливе практичне значення,
оскільки це дозволяє:
 більш достовірно інтерпретувати отримані Х-хвильові
картини біологічних об’єктів;
 підвищити рівень діагностики та ідентифікації структурних
порушень у складних біологічних об’єктах;
 з високим ступенем точності визначати хід патологічних
змін біологічних об’єктів у процесі впливу різноманітних
зовнішніх факторів.
Список літератури:
Herman G. T. Fundamentals of computerized tomography: Image
reconstruction from projection / G. T. Herman // 2nd edition. –
Springer, 2009. – 300 р.
2. Brenner D. J. Computed tomography – an increasing source of
radiation exposure. / D. J. Brenner, E. J. Hall // N. Engl. J. Med. –
November, 2007. – 357 (22). – Р. 2277–2284.
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Ірина Осипенко
Науковий керівник – проф. Гудима Ю.В.
Соціальні мережі як інструмент навчання сучасного
студента
Соціальна мережа – соціальна структура, утворена
індивідами або організаціями. Вона відображає різноманітні
зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини,
починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними
родинними зв'язками. Термін «соціальна мережа» в 1954 р. був
уведений у науковий обіг соціологом з Манчестерської школи
Джеймсом Барнсом. Соціальна мережа в Інтернеті (від англ.
social networking service – соціальномережева послуга) – це
програмний сервіс, платформа для взаємодії людей у групі чи
групах.
Зараз у світі існує безліч соціальних мереж, які орієнтовані
на різну цільову аудиторію – молодь шкільного та
студентського віку (ВКонтакті), користувачів більш старшого
віку (Однокласники), університетську аудиторію (Facebook),
наукову спільноту (SciWorld, Ukrainian Scientists Worldwait),
професіоналів у різних галузях (Linkedln) тощо.
Немає значення – чи ми «за» соціальні мережі, чи «проти»,
вони є в нашому житті і треба взяти від них все найкраще. Тому,
щоб не витрачати час на різні розваги, потрібно
використовувати їх із корисними цілями. Адже, як говорив Білл
Гейтс, “якщо вас немає в Інтернеті (соціальних мережах),
вважайте, що ви не існуєте”.
Зараз соціальні мережі сприяють розвитку електронного
навчання і освіти в цілому, пропонуючи нові технічні та
методичні засоби. Студенти з усього світу можуть підписатися
на он-лайн уроки абсолютно безкоштовно і проходити курс
навчання в зручному для себе темпі. Крім лекцій, студенти
можуть підтримувати зв’язок із викладачем або брати участь у
дискусіях.
У соціальному навчанні фокус уваги викладачів повинен
зсуватися від вмісту предмета в навчальній діяльності до
взаємодії людей, навколо яких цей вміст і знаходиться.
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Залучення студентів у соціальні мережі має як позитивні,
так і негативні наслідки. Існує думка, що тривале перебування
студентів у соціальних мережах негативно позначається на
успішності, оскільки використання цих ресурсів не має жодної
освітньої значущості, тому ніякої користі студенту не
приносить.
А щодо використання соціальних мереж в освіті, можна
виділити наступні аргументи на користь їх застосування:
1. Це – модно. Майже кожен студент буде радий, що зможе
використовувати сайт для навчання. Це – безкоштовно.
2. Студенти залучені в соціальні мережі більше, ніж в якісь
інші веб-ресурси. І вони в соціальних мережах з’являються
декілька разів на день.
3. Соціальні мережі дозволяють оперативно ділитися зі
студентами важливою інформацією і робити нагадування.
4. Навчаючись у соціальних мережах, студенти освоюють
сучасні навички, а саме, оволодіння засобами і способами
комунікації з іншими людьми і пошук-аналіз інформації в епоху
інформаційного суспільства.
5. Соціальні мережі дозволяють студентам поділитися тим,
чого вони навчилися не тільки зі своїми однокурсниками, а й з
усім світом.
6. Якщо з якоїсь причини студент пропустив заняття, він не
випадає з освітнього процесу, тому що може спостерігати за
навчальною роботою і брати в ній участь в режимі он-лайн.
7. Можливість постійної взаємодії викладачів зі студентами в
мережі.
8. В освітній процес можуть бути залучені і батьки.
9. Сором’язливі студенти відчувають себе більш комфортно
в соціальних мережах і стають більш активними учасниками
навчального процесу.
10. У плані комунікації, соціальні мережі роблять викладачів
більш доступними для студентів.
З вищесказаного можна зробити висновок, що соціальні
мережі можуть стати повноцінним освітнім середовищем, де
кожен бажаючий може провести час не просто переглядаючи
стрічки новин і сторінки друзів, а й отримати масу знань у
зручний для себе час і в комфортній обстановці.
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Юрій Остафійчук, Дмитро Фарбатюк
Наукові керівники – проф. Хандожко О.Г.,
асист. Саміла А.П.

Підсилювач імпульсного сигналу
з індуктивним навантаженням
Джерела струму, керовані напругою (ДСКН), призначені для
живлення навантаження струмом, сила якого не залежить від
його вихідного значення і регулюється тільки величиною
вхідної напруги схеми. Такі схеми бажано застосовувати при
підсиленні імпульсних сигналів та індуктивному навантаженні
[1]. Спрощена функціональна схема ДСКН показана на рис.1.
Керуюча напруга Uвх подається на неінвертуючий вхід
операційного підсилювача ОП, що "розкачує" вихідний
підсилювач потужності ПП. Останній навантажений послідовно
з’єднаними котушкою індуктивності LМ і токовимірювальним
опором R0. Зворотний зв'язок за струмом утворюється внаслідок
подачі на інвертуючий вхід ПП напруги, що знімається з R0,
номіналом якого задається крутизна перетворення "напругаструм" і, фактично, міра компенсації спотворень форми струму
в LМ. Особливістю ДСКН є його високий вихідний опір.

Рис.1. Функціональна схема джерела струму, керованого напругою

Принципова схема розробленого підсилювача потужності
наведена на рис. 2. Його основою є операційний підсилювач
TDA2030A (DA1) з під’єднаними потужними польовими
транзисторами VT1-VT8. Застосування польових транзисторів у
схемі зумовлене низьким опором каналу на відміну від
біполярних і, відповідно, меншим тепловиділенням.
Глибина зворотного зв'язку за струмом регулюється
підбором опорів R3 і R14. При цьому на інвертуючий вхід DA1
подаються як сигнал управління (напруга біполярної форми),

209

так і сигнал ОЗ, що знімається з резистора R16. До
неінвертуючого входу DA1 під’єднане коло зміщення нульового
рівня струму і, відповідно, напруженості магнітного поля в
модулюючих котушках. Для запобігання високочастотного
збудження послідовно з навантаженням під’єднана ланка L1 і
R15.

Рис.2. Підсилювач потужності напруги на основі ДСКН

Особливістю керування польовими транзисторами VT1 - VT8
є їх увімкнення з DA1 за схемою "з розвантаженням по струму"
[2]. Таке під’єднання транзисторів дозволяє розвантажити вихід
операційного підсилювача і використовувати транзистори в
економному режимі.
Для живлення підсилювача використовується двополярне
джерело напругою±12В. Як навантаження Lм можуть
використовуватися котушки Гельмгольца для створення
імпульсного магнітного поля в радіоспектрометрах. При
послідовному під’єднанні максимум індукції магнітного поля в
котушках досягає ±80 Гс при струмові в навантаженні ~25 А.
Для візуалізації форми струму в навантаженні та контролю його
рівня опір R0 відкалібрований і складає величину 0,01±5% Ом.
Список літератури:
1. Mao D. A bi-symmetric square wave Zeeman modulator for nuclear
quadrupole resonance. / D. Mao, G.L. Petersen, P.J. Bray // Solid State
Nucl. Magn. Reson - 1992. - Vol.1, Issue 4. - P.227-230.
2. Agapito J.A. et al. Instrumentation amplifiers and voltage controlled
current sources for LHC cryogenic instrumentation // Proceedings of the
Sixth Workshop on Electronics for LHC Experiments LEB, Krakow,
Poland. -Sep.11-15, 2000. – P.275-279.
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Наталія Павельчук
Науковий керівник – доц. Зенкова К. Ю.
мнс Солтис І.В.
Особливості впливу оптичних потоків на тестові
частинки
Однією з характеристик оптичного поля є вектор Умова–
Пойнтінга. Розподіл вектора Умова–Пойнтінга в оптичному полі
формує оптичні потоки, які здатні змінювати часові та
просторові характеристики руху тестових частинок у цих полях.
Відповідно, тестові частинки можуть бути використані для
діагностики оптичних потоків.
Просторовий розподіл вектора Умова–Пойнтінга істотно
залежить від умов створення оптичного поля, зокрема від
ступеня когерентності суперпонуючих полів. Розрахунок
усередненого значення вектора Умова–Пойнтінга [1] в точці

спостереження r може бути записан так:

S

 0
0

    r      r  
1
ij



2
ij



i, j







 
 
 2 tr W r1 , r1 ,0 tr W r2 , r2 ,0   ij1, 2  cos  ij1, 2   cos e  ,
1, 2 
1, 2 
- аргумент ij
і задає різницю фаз між i- та
де  ij

j-

компонентами поля.
Розподіл усередненої за часом густини потоку енергії,
відповідно, до попереднього співвідношення, визначає значення
густини енергії в різних точках площини спостереження і
одночасно зв’язаний зі ступенем когерентності суперпонуючих
хвиль.
Зміна ступеня когерентності суперпонуючих полів змінює
величину оптичних потоків, діагностика яких здійснюється з
використанням тестових частинок різної форми та властивостей.
Одним з найбільш широких підходів до опису розсіювання
випромінювання на частинках різних розмірів є теорія Мі.
Виникає можливість оцінити величину оптичної сили, яка
з’являється з боку оптичного поля та діє на тестові частинки. У
цьому випадку результуюча оптична сила
може бути
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представлена набором градієнтної компоненти оптичної сили,
компонентою розсіювання та поглинання.
Наприклад, для частинок розміром r   5 , коли
переважає розсіювання вперед (рис. 1,а) необхідним є
використання теорії Мі з узгодженням з теорією Релея, а
розрахунок оптичної сили передбачає врахування компонент
розсіювання, поглинання та градієнтної компоненти. При
подальшому збільшенні розмірів частинок ( r   ) (рис. 1,б) для
опису розсіювання світла використовується геометрооптична
модель, коли компоненти оптичної сили стають поляризаційно
залежними. Для частинок розміром  / 100 і менше
використовується теорія розсіювання Релея, коли переважною є
градієнтна компонента оптичної сили.

а)

б)

Рис. 1. Розсіювання Мі для r   5 (а) та

r   (б)

Величина оптичної сили, що діє на частинки, залежить
також від властивостей частинок. Так, при використанні
металевих тестових частинок необхідно врахувати істотне
поглинання випромінювання такими частинками, а результуючу
оптичну силу, що діє на частинки з боку оптичного поля, можна
представити силами розсіювання та поглинання, причому вплив
останньої суттєво збільшується.
Список літератури:
1. Zenkova C.Yu. Use of motion peculiarities of tested particles for
estimating degree of coherence of optical fields / C.Yu. Zenkova, M.P.
Gorsky, I.V. Soltys, P.O. Angelsky //UJPO. – 2012. – Vol. 13, No. 4. –
P.183 – 195.
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Оксана Павлінчук
Наукові керівники – доц. Олійнич-Лисюк А.В.
асп. Тащук О.Ю.
Дослідження мікромеханізмів пластичної деформації
ауксетичного Ве на різних структурних рівнях
За останні роки значно інтенсифікувались дослідження, які
дозволили б поліпшити властивості уже існуючих матеріалів
шляхом реалізації в них структур, що володіють суттєво
нелінійними деформаційними властивостями, до яких можна
сміливо
віднести
ауксетичні
властивості
матеріалів.
Ауксетиками називають матеріали, які аномально реагують на
прикладені до них механічні напруження – при розтягуванні
вони розширюються, тобто володіють від’ємним коефіцієнтом
Пуассона  [1, №1, с. 35]. Ауксетичними властивостями
володіють композиційні, пористі та гранульовані матеріали, а
також деякі кристали. Серед ГЩУ-кристалів вони виявлені у Zn,
Cd, Be [1, №1, с. 47], серед яких лише берилій використовують
як конструкційний матеріал в аерокосмічній та атомній галузях
промисловості. Однак, незважаючи на величезну практичну
значущість, інформація про ауксетичні властивості цього металу
в сучасній науковій літературі достатньо неоднозначна, а іноді і
просто помилкова [2, 38,№1 , с. 47]. Тому в даному дослідженні
ми провели розрахунки компонент тензора коефіцієнтів
Пуассона  ij для монокристалів Ве в широкому інтервалі (0 –
300 К) температур (рис.1, кр. 1,2), та кристалографічних
напрямків, використовуючи співвідношення (1) ab initio та
спрощення для візуалізації (2)
S iijj

(1)
i j
S iiii
[ H 2C 2 ( S11  S33  2S13  S 44 )  H 2 S12 ] sin 2   H 2 S12 cos2   C 2 S13 (2)
 12  
H 4 S11  C 4 S33  C 2 H 2 (2S13  S 44 )
 ij  

Ми також розрахували значення  для полікристалічного
Ве, використовуючи наближення Фохта та Ройса (див. таблицю
1) і використали їх для пояснення аномальної поведінки
низькочастотного внутрішнього тертя та ефективних модулів
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пружності в полі- та квазімонокристалічному берилієвому
конденсаті при мікропластичній деформації.
ij
0,092
0,091
0,090
0,089
0,04

V12
V13

0,03
0

50

100 150 200 250 300 T,K

Рис.1. Температурні залежності компонент тензора vij
в монокристалічному Ве.

Таблиця 1. Значення коефіцієнтів Пуассона у наближенні Фохта
та Ройса при різних температурах для полікристалічного Ве
№
№
R
R
F
F
Т,К
Т,К
п/п
п/п
0,06118 0,04057 7.
200 0,06334 0,0442
1. 0
0,06118 0,04057 8.
225 0,06289 0,04405
2. 75
250 0,0637
0,0454
3. 100 0,06122 0,04053 9.
125
0,06185
0,04207
10.
275
0,06398
0,04544
4.
5. 150 0,06226 0,04235 11. 300 0,06292 0,0455
0,04227
6. 175 0,062
Список літератури:
1. Конёк Д.А. Материалы с отрицательным коэффициентом Пуассона
(обзор) / Конёк Д.А., Войцеховски К.В., Плескачевский Ю.М.,
Шилько С.В. // Механика композитных материалов и конструкций
(Москва) – 2004. – 10, № 1 - С. 35-69.
2. Li Y. The Anisotropic Behavior of Poisson’s Ratio, Young’s Modulus,
and Shear Modulus in Hexagonal Materials / Y. Li // Phys. stat. sol. (a).–
1976 – 38. – P. 171-175.
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Кристина Палагнюк
Науковий керівник – доц. Черкез Р.Г.
Проникні термоелементи з ФГМ
Одним із перспективних напрямів поліпшення ефективності
термоелектричних перетворювачів енергії є використання
функціонально-градієнтних матеріалів (ФГМ). Це матеріали з
такою неоднорідністю [1], при якій якнайкраще реалізуються
об'ємні термоелектричні ефекти.
Іншим перспективним напрямом поліпшення ефективності
перетворення енергії є використання проникних термоелементів
рис.(1, а), в яких, на відміну від традиційних, наявні канали для
прокачки теплоносія (рідини або газу).
У зв’язку з цим актуальними є дослідження, спрямовані на
використання сумісної дії цих двох напрямів – неоднорідних
матеріалів (ФГМ) та просторового розподілу джерел тепла, що
комплексно реалізуються у проникних термоелементах із ФГМ.
Фізична модель проникного термоелемента із ФГМ подана на
рис.1. Вона містить вітки n- і p-типів провідності з наскрізними
каналами для прокачки теплоносія. Температура теплоносія, що
підводиться до термоелемента Tm, холодні спаї, термостатовані
за температури Tc.
Рис.1. Фізична модель
проникного термоелемента (а):
1- комутаційні пластини ,
2- вітки n- і p- типу провідності;
(б) - об’ємні ефекти у вітках
неоднорідного термоелемента:
1- електричний контакт,
2- термоелектричний матеріал

Система диференційних рівнянь для визначення розподілів
температур та теплових потоків в одномірному наближенні [2]:
dT  j
j
T  q,

dx


 el
dq  2 j
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T
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t  T  ,
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  Sk 
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де  ,  ,  – коефіцієнти термоерс, теплопровідності та
електропровідності матеріалу віток, що залежать від розподілу
концентрації носіїв струму  n, p ( x) і температури Т;  e   T Pk N k l
– ефективний коефіцієнт тепловіддачі;  – коефіцієнт
тепловіддачі; Pk – периметр каналу, N k – число каналів; l –
висота віток; S – перетин вітки разом з каналами;
Sk – площа перетину всіх каналів; t, T – температури теплоносія і
вітки відповідно в точці х; j=il; j – зведена густина електричного
струму; cp – теплоємність теплоносія.
На основі наведених співвідношень з використанням
математичної теорії оптимального керування були проведені
комп’ютерні дослідження максимальних значень енергетичних
характеристик (ККД та потужність) [2], які реалізуються при
оптимальних ФГМ, густини електричного струму та швидкості
прокачки теплоносія. Результати розрахунків отриманих
значень ККД та їх порівняння наведено на рис.2.
T

Рис.2.Залежності оптимального
ККД проникного генераторного
термоелемента від ефективного
коефіцієнта теплообміну αe

Підвищення
ККД
досягається
при
використані
проникних
однорідних
термоелементів порівняно з непроникними в 1,5 разу, а при
використанні
проникних
з
функціонально-градієнтних
матеріалів – 1,7 разу.
Отримані результати свідчать про перспективність
практичного використання проникних термоелементів з ФГМ.
Список літератури:
1. Анатичук
Л.І.
Функціонально-градієнтні
термоелектричні
матеріали / Л.І. Анатичук, Л.М. Вихор. – Чернівці, 2012. – 180 с.
2. Черкез Р.Г. Особливості використання ФГМ для генераторних
термоелементів / Р.Г. Черкез // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007.
- Т. 8, № 2. – С. 392 – 396.
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Марія Паньків
Наукові керівники – проф. Ткач М.В., доц. Сеті Ю.О.
Непертурбаційна теорія провідності відкритої
трибар’єрної резонансно-тунельної структури як
елемента квантового каскадного детектора
Незважаючи на майже двадцятирічний період розвитку теорії
взаємодії електронних потоків, що проходять крізь відкриті
резонансно-тунельні структури (РТС) з електромагніт-ним
полем, вона виявляється ще далекою від завершення. Одна з
причин – це математичні проблеми, що виникають при квантово-механічному дослідженні фізичних процесів, зумовлених
взаємодією квазічастинок із класичними та квантованими (фононними) полями у відкритих наногетеросистемах.
Навіть без урахування дисипативних процесів (розсіювання
на фононах, домішках, неоднорідностях), теорія електронної
динамічної провідності дво- і трибар’єрних РТС виявляється
достатньо складною і математично громіздкою. Побудована в
працях [1; 2] теорія динамічної провідності відкритих плоских
дво- і трибар’єрних РТС хоча і базується на адекватній
реальним наносистемам моделі, але через її складність та
громіздкість вихід за межі наближення слабкого сигналу
практично неможливий.
У зв’язку з цим у пропонованій роботі буде розвинена
непертурбаційна теорія динамічної провідності відкритої
трибар’єрної РТС, в якій напруженість електричного поля не
відіграє такої критичної ролі, як у теорії збурень. Для цього у
декартовій системі координат з віссю OZ, що напрямлена перпендикулярно до площин наносистеми, розглядається плоска
відкрита трибар’єрна РТС як активна зона каскаду квантового
каскадного детектора. Уважається, що моноенергетичний потік
невзаємодіючих між собою електронів з енергією E і концентрацією n0, рухаючись перпендикулярно до площин РТС,
потрапляє на неї зліва. Розглядаючи рух електронів як
одновимірний, взаємодія електрона з електромагнітним полем
частоти ω і напруженості Fac вважається суттєвою лише у межах
РТС. Хвильова функція такої електрон-фотонної системи
задовольняє повному одновимірному рівнянню Шредінгера
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де гамільтоніан у дипольному наближенні описує взаємодію
електронів із періодичним у часі електромагнітним полем
напруженості Fac та частоти ω, а ефективна маса m(E,z) враховує
непараболічність зони.
Обидва лінійно незалежні точні розв’язки [3] повного
рівняння Шредінгера мають вигляд
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де k – поздовжній квазіімпульс електрона. Використовуючи
відомі розклади експоненційних функцій у ряди Фур’є за всіма
польовими гармоніками, з урахуванням відомих граничних умов
для хвильової функції та густини її потоку, отримується повна
хвильова функція електрон-фотонної системи, яка дозволяє
аналітично розрахувати густини потоків електронів, що
взаємодіють зі слабким електромагнітним полем і отримати
остаточний вираз для динамічної провідності РТС.
На основі розвиненої непертурбаційної теорії на прикладі
трибар’єрної РТС як активної зони окремого каскаду квантового
каскадного детектора експериментально реалізованого у праці
[4], з метою виявлення оптимального геометричного дизайну
активної зони виконувався розрахунок резонансних енергії,
часів життя, резонансних ширин електронних квазістаціонарних
станів і активної динамічної провідності РТС.
Список літератури;
Гельвич Э. А. / Э. А. Гельвич, Е. И. Голант, А. Б. Пашковский. //
Письма в ЖТФ. – 2006. – Т. 32, №5. – С. 13–18.
6. Пашковский А.Б. / А.Б. Пашковский // ФТП. – 2011. – Т. 45, №6. –
С. 759–763.
7. Tkach M.V. / M.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska // Condens.
Matter Phys. – 2011.– V. 14, № 4. – P. 43702-1–43702-10.
8. Giorgetta F. R. / F. R. Giorgetta et al. // Appl. Phys. Lett. – 2007. –
V.91. – P. 111115.
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Сергій Парайко
Науковий керівник — асист. Верига А.Д.
Тестер напівпровідникових елементів
Конструювання радіоапаратури не може обходитися без
контролю параметрів радіокомпонентів, з яких будується схема.
Особливо для специфічних схем при серійному виробництві
потрібно підбирати радіодеталі (особливо напівпровідникові) за
параметрами. Для контролю параметрів різних радіоелементів
використовують набір вимірювальних приладів [1; 2].
Застосування сучасної елементної бази (мікроконтролерів)
дозволяє побудувати малогабаритний, з малою споживаною
потужністю, універсальний прилад для вимірювання параметрів
майже всіх сучасних н/п елементів. Розроблений прилад може
бути застосований при тестуванні таких елементів: транзисторів
(NPN, PNP, MOSFET-N, MOSFET-P, JFET-N, JFET-P),
тиристорів, семисторів, діодів, спарених діодів, резисторів (від
500 Ом до 500 КОм), конденсаторів (від 0,2 nF до 1000 мФ).
Схема принципова приладу тестування напівпровідникових
елементів наведена на рис.1.

Рис. 1. Схема принципова приладу тестування
напівпровідникових елементів
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При тестуванні окремих напівпровідникових елементів
пристрій подає додаткову інформацію.Зокрема, при наявності
захисного діода в транзисторі на екрані з’явиться позначка у
вигляді зображення діода. При тестуванні транзисторів буде
відображатись параметр H21e - підсилення по струму, напруга
відкриття V {mV} та ємність затвору C {nF} для MOSFET. При
тестуванні діода – пряму напругу Uf {mV}.
Даний пристрій побудовано на базі мікроконтролера
Atmega8, саме в ньому відбуваються вся обробка інформації і
виведення її на рідкокристалічний дисплей.
Ланцюг живлення розроблено таким чином, щоб забезпечити
максимально тривалу роботу пристрою без заміни елемента
живлення схеми. Після тестування елемента пристрій
автоматично переходить в режим очікування, в якому
енергоспоживання – мінімальне (<1 мА).
Схемотехнічно пристрій простий у виготовленні і доволі
компактний. При застосуванні приладу не потрібно здійснювати
ніяких налаштувань, необхідно просто під’єднати до виводів 12-3 досліджуваний елемент і натиснути конопку “TEST”, після
чого на екрані з’являтья відповідні результати тесту.

Список літератури:
1.
2.

Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения.- Л.: Энергоатомиздат,
1983.- 320с.
Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических
величин.- М.: Высшая школа, 1989.- 384с.
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Григорій Пархоменко
Науковий керівник – доц. Хомяк В.В.
Властивості тонких плівок ZnO1-xSx, одержаних
реактивним магнетронним розпилюванням
Широкозонні AII-BVI напівпровідники та їх властивості
мають все більший інтерес для можливого застосування в різних
пристроях оптоелектроніки. Оксид цинку, поруч з GaN, є одним
з найбільш вивчених та інтенсивно досліджуваних напівпровідникових матеріалів. Це зумовлено широким спектром його
фізико-технічних параметрів і перспективністю практичного
використання в різних галузях науки і техніки, включаючи
біологію та медицину. Підвищений інтерес сьогодні до ZnO як з
точки зору фундаментальних досліджень, так і застосування в
оптико-електронних пристроях, таких як УФ-світловипромінюючі діоди і п’єзоелектричні перетворювачі, датчики газу,
пристрої дисплеїв, просвітлюючі покриття, прозорі електроди в
сонячних батареях, нанолазери на гетеро-переходах, оптичні
хвилеводи та ін. пов’язаний з прямою шириною забороненої
зони (Eg = 3,3 eВ) і великою енергією зв’язку екситона (60 мeВ)
при кімнатній температурі. Великі екситонні енергії зв'язку в
ZnO і ZnS можуть забезпечити ефективне екситонне випромінювання для оптоелектронних пристроїв на основі цих напівпровідників при температурах значно вище кімнатної. Зміна вмісту
аніонів або катіонів у ZnO, за рахунок введення ізоелектронних
домішок, важливо з точки зору інженерії забороненої зони.
Через великі відмінності електронегативностей між O та S і Se,
очікується, що і зміни зонних параметрів ZnOS і ZnOSe будуть
великі, аналогічно як і в добре вивчених GaNAs та GaNP [1]. Це
означає, що є можливість задавати ширину забороненої зони в
широкому діапазоні енергій з низькою часткою вмісту S або Se
в ZnO. Існує невелике число статтей, присвячених дослідженню
властивостей ZnO1-xSx. Зміни Eg, зі зміною відсотків S в ZnO,
отримані різними авторами, відрізняються між собою, що може
бути пов’язано, на нашу думку, з використанням різних методів
вирощування.
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Враховуючи вищесказане, метою нашої роботи було вирощування реактивним магнетронним розпилюванням тонких
плівок ZnO1-xSx сплавів в широкому діапазоні складів і
визначити залежність структурних і оптичних параметрів від
вмісту сірки.
Плівки ZnO1-xSex з 0  х  1,0 осаджувались на кремнієві та
сапфірові підкладки c-Al2O3 при 300С методом високочастотного магнетронного розпилювання. Для розпилювання
використовувалась
спеціально
виготовлена
мішень
з
дрібнодисперсного порошку сульфіду цинку ZnS (чистота
99.99%). Робочим і хімічно активним газом слугував Ar і O2 у
відповідних співвідношеннях. Тиск суміші газів в робочій
камері становив  10-3 Тор. Відстань мішень-підкладка складала
40 мм. Залежно від технологічних умов осадження товщина
плівки становила 300 – 1500 нм. Кристалічна структура
вирощених плівок досліджувалась з допомогою X-променевої
дифракції (XRD) на установці DRON-4. Оптичні спектри
пропускання T вимірювались при кімнатній температурі на
удосконаленій універсальній установці МДР-23.
Результати проведених XRD досліджень показали, що всі
отримані плівки ZnO1-xSx мають вюртцитну симетрію і високу
кристалічну якість. Вимірювання спектрів оптичного пропускання плівок свідчить про їх високу прозорість (70 – 80%) у
видимій області та підтверджують високу кристалічну якість. З
оптичного пропускання була визначена залежність ширини
забороненої зони від складу в ZnO1-xSx.

Список літератури:
1. Moon C.-Y. Band-gap bowing coefficients in large size-mismatched
II-VI alloys: first-principles calculations /C.-Y. Moon, S.-H. Wei, Y. Z.
Zhu, G. D. Chen // Phys. Rev. B. – 2006.– V.74.– P. 233202-1– 233202-4.
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Віоліна Пастушок
Науковий керівник – доц. Козаков О.М.
Розробка електронного мультимедійного портфоліо
фотографа Тарновецького В.В.
На сучасному етапі розвитку суспільства інформація
стала продуктом, який необхідний практично всім. Цінність
оперативної, достовірної та максимально повної інформації
неминуче зростає .
Для створення електронного портфоліо використовують
різноманітні програми, наприклад - Adobe Flash (раніше мала
назву Macromedia Flash).
Основною
перевагою
Flash-технології
є
її
міжплатформність, тобто цей формат може використовуватися
на будь-якій апаратно-програмній платформі (зокрема як на
комп'ютерах Macintosh, що працюють під управлінням
операційної системи MacOS, так і на комп'ютерах IBM з ОС
Windows). І ще одна вагома особливість Flash-технології :
створені на її основі зображення можуть бути не лише
анімовані, але ще й доповнені інтерактивними елементами і
звуковим супроводом [1].
Портфоліо — може бути як на папері, так і в
електронному вигляді. Електронне портфоліо, у свою чергу,
може зберігатись локально (бути доступним лише визначеному
колу людей) та глобально (бути доступним для всього світу —
для користувачів інтернету) [2].
Данне електронне портфоліо було розроблено за
індивідуальним проектом та структурою. Стилістика портфоліо
підібрана відповідно до зібранних матеріалів і фотографій
фотографа. Електронне портфоліо має повний набір основних
функціональних кнопок, за допомогою яких здійснюється
навігація рубрик, галереї та забезпечується зручний перегляд
фотографій.
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Рис. 1. Вигляд головної сторінки електронного
мультимедійного портфоліо

Список літератури:
1. Баканов В. Мультимедиа - системи: учеб. пособие / В.
Баканов. - М. : МГАПИ, 2004. — С. 15-18.
2. Sostavlenie_portfolio. - Что такое портфолио?- Режим доступу:
www.springconsult.com.ua/materials.
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Перепужняк Ігор
Науковий керівник – асист. Дуболазов О.В.
Створення електронного мультимедійного
навчального посібника
З урахуванням інтенсивного розвитку інформаційних
технологій у світі змінюється й сам освітній ринок, освітнє
середовище, в межах якого реалізується процес навчання.
Світові тенденції показують, що майбутнє за новими,
гнучкими моделями освітнього процесу, в якому активно
використовуються різні засоби, методи й технології.
Електронне видання є явищем багатовимірним, що
змінюється в часі, технології якого оновлюються та
удосконалюються.
Електронні видання, які використовуються в навчальному
процесі, дають змогу: індивідуалізувати та диференціювати
процес навчання; здійснювати контроль за діагностикою
помилок й зворотним зв'язком; самоконтроль і самокорекцію
навчальної діяльності; візуалізувати навчальну інформацію;
моделювати та імітувати досліджувані процеси чи явища;
проводити лабораторні роботи в умовах імітації на комп'ютері
реального досвіду або експерименту; формувати вміння
приймати оптимальне рішення в різних ситуаціях; розвивати
певний
вид
мислення
(приміром,
наочно-образний,
теоретичний); посилити мотивацію навчання (наприклад, за
рахунок образотворчих засобів або ігрових ситуацій);
формувати культуру пізнавальної діяльності та ін. [1].
Метою даної роботи було створення електронного
мультимедійного навчального посібника. У процесі розроблення
видання використовувалися такі програмні продукти: Adobe
Photoshop CS3, Adobe Acrobat X Pro, AutoPlay Media Studio 8,
Flip Book Maker 3.
На рис. 1 зображено засоби посібника для зчитування
документів з можливістю одночасного перегляду відеофайлів.
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Рис. 1 Засоби перегляду текстової й відеоінформації електронного
посібника

Текст навчальної дисципліни виконаний у вигляді *.pdf
документів. Навігація по комплексу здійснюється за допомогою
зручного інтерфейсу користувача. З головного вікна студент
може здійснити перехід до будь-якого розділу
електронного навчального посібника. Усі складові комплексу
пов'язані між собою, що дозволяє на будь-якому етапі роботи
повернутися до головного вікна або до попередньої сторінки
навчального тексту дисципліни.
Отже, електронне видання поєднує в собі автоматизовану
систему, що містить дидактичні, методичні та інформаційнодовідкові матеріали з навчальної дисципліни.
Список літератури:

1.

Ержанов Н. Т. Электронный учебник как элемент
дидактического
обеспечения
дистанционной
и
традиционной технологий обучения в открытом
образовании / Н. Т. Ержанов, И. Н. Шегай //Открытое и
дистанционное образование. — 2011. — № 8. —С. 65—
68.
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Олександр Перчик
Науковий керівник – асист. Галюк С.Д.
Скремблер на базі схеми кільцевого генератора
хаосу
Захист інформації від несанкціонованого доступу є
актуальним
завданням
сучасних
інфокомунікаційних
технологій. Керування і синхронізація хаотичних систем
відкривають
можливості
для
використання
сигналів
генерованих ними в якості носійного коливання для захищених
аналогових та цифрових систем зв’язку. У літературі
стверджується, що хаотична модуляція рівнозначна захищеному
зв’язку, оскільки хаотичні системи володіють такими
властивостями як чутливість до початкових умов, ергодичність,
перемішування і схожі на випадковий шум [1,2].
У роботі запропоновано спосіб скремблювання з
використанням кільцевого генератора (КГ) хаотичних коливань
і нелінійного підмішування інформаційного сигналу та
розроблена його схемотехнічна реалізація.
Кільцевий генератор складається із послідовно з’єднаних і
замкнених в коло оберненим зв’язком двох ФНЧ першого і
другого порядку та нелінійного елемента [1] (рис. 1).

Рис. 1. Схема КГ хаосу

Значення номіналів елементів схеми вибрано наступними: R1
= 270Om; C1 = 150nF; R2 = 20Om; L1 = 18mH; C2 = 68nF.
Буферні каскади DA1-DA3 реалізовано на операційних
підсилювачах TL084. Нелінійний елемент N реалізовано за
схемою, що наведена в [1].
Для побудови скремблера та дескремблера використано
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декомпозицію КГ (рис. 2). Аналоговий інформаційний сигнал S
додається до хаотичного сигналу. Сумарний сигнал передається
через канал зв’язку, а також бере участь у формуванні
хаотичного сигналу. Нелінійне перетворення інформаційного
сигналу в колах генератора зумовлює зміну його часових та
частотних характеристик за нелінійним законом, що
унеможливлює його розпізнавання у каналі зв’язку за
відсутності аналогічного обладнання у зловмисника. Навіть
якщо зловмисник володіє дескремблером, йому знадобиться
деякий час для встановлення параметрів схеми (ключа)
скремблювання.
Процес дескремблювання базується на використанні явища
хаотичного синхронного відгуку і є оберненим до
скремблювання. Якщо параметри схем скремблера та
дескремблера однакові, то повідомлення можна відновити.

Рис. 2. Структурна схема скремблера та дескремблера на основі
декомпозиції кільцевого генератора
Список літератури:
1. Дмитриев А.С. Динамический хаос: новые носители информации
для систем связи / А. С. Дмитриев, А. И. Панас. – М.: Издательство
Физико–математической литературы, 2002. – 252 с.
2. Дмитриев А. С. Эксперименты по передаче музыкальных и
речевых сигналов с использованием динамического хаоса / A.C.
Дмитриев, А.И. Панас, C.O. Старков // Препринт ИРЭ РАН. – 1994.– №
12. – 42 с.
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Ярослав Петрик
Науковий керівник – доц. Підкамінь Л.Й.
Дослідження поляризаційних характеристик плівок
прополісу
Зміни енергетичних і поляризаційних характеристик
світлового пучка найбільш повно можна описати у матричному
вигляді:
1 4
(1)
Si (, )  2  Fik (, )Sk ()V()
R k 1
де: i  1, 2, 3, 4 ; Fik – матриця четвертого рангу, яка
характеризує властивості середовища Si і S k – параметри
Стокса відповідно разсіяного і падаючого пучків.
Аналізуючи отримані результати стосовно впливу плівки
прополіса на матрицю розсіювання світла системи склопрополіс, небхідно порівнювати між собою закономірності
кутового розподілу ненульових компонент МРС безпосередньо
підкладки-скла та всієї системи в цілому. Зразу слід зауважити
наявність різниці навіть у структурі матриць розсіювання світла
двох вказаних систем. МРС скла утримує ненульовими тільки
діагональні компоненти (f22 , f33, f44) та незначні за величиною
компоненти f21 , f12 , f43 , f34 , що характерно для оптично
анізотропних середовищ. Наявність на склі плівки прополіса
приводить до появи у матриці розсіювання світла данної
системи (скло-плівка) додаткових, відосно МРС скла, компонент
матриці f24 , f42 ,f23 і f32 [1].
Наявність в МРС любого об’єкта вказаних компонент
пов’язана
вже
з
оптичною
анізотропією
матеріалу
світлорозсіюючих центрів, або з їх несферичною формою , або з
реалізацією всередені самого об’єкта переважної орієнтації
окремих елементів структурної організації об’єкта. У данному
випадку плівка прополіса явно відноситься до оптично активних
речовин, розсіюючі центри яких володіють подвійним
променезаломленням або лінійним дихроїзмом.
Отримані
нами
зкономірності
кутового
розподілу
діагональних компонент МРС скла і МРС системи склопрополіс відрізняються незначним чином, що , можливо
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повязано з малою кратністю розсіювання світла безпосередньо
на структурі скла відносно значно більшої кратності
розсіювання на оптичних неоднорідностях самого прополіса,
хоча оптична товщина сумарного шару системи скло-прополіс
не перевищує одиничного значення.
Порівнюючи кутовий розподіл величини компоненти f44
матриць розсіювання світла систем скло-прополіс та кварцпрополіс слід зазначити наявність більш суттєвої ролі у
процесах формування відбитого системою випромінювання
самої підкладки (кварца). Наявність власної оптичної анізотропії
структурної організації кварцу приводить до додаткових
(відносно системи скло-прополіс) поляризаційних властивостей
всієї системи, що і проявляється як у структурі її матриці
розсіювання, так і у зкономірностях кутового розподілу
ненульових
компонент
МРС.
Вказана
особливість
відображається у меншій величині компоненти f44 в області
малих кутів розсіювання (0,8 для системи кварц-прополіс і 0,92
–для системи скло-прополіс). Також ця особливість кристалічної
структури кварцу проявляється у відмінностях для обох систем
закономірностей кутового розподілу інших компонент ( f12,
f42).
Крім дослідження систем «скло-прополіс» та «кварцпрополіс», нами були проведені вимірювання матриць
розсіювання системи «Gd-Tl + прополіс», і Gd-Tl чистий.
Згідно отриманих результатів наявність плівки прополіса
приводить до появи ненульових величин компонент 41, 42, 43, у
матриць розсіювання світла системи напівпровідник – прополіс,
що вказує на суттєву анізотропію оптичних характеристик
структурної організації прополісної плівки. Така анізотропія
здатна вплинути на характер спектральної та світлової
чутливості
фотодетектора,
особливо
при
реєстрації
поляризованих світлових потоків.
Список літератури:
1. V. V. Brus, L. I. Pidkamin and A. D. Arkhelyuk, "The effect of CoO
impurity and substrate temperature on optical properties of TiO2 thin films",
Proc. SPIE 8338, 83381A (2011); doi:10.1117/12.920902
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Денис Петруняк
Науковий керівник - доц.Москалюк А.В.
Впровадження в навчальний процес автоматизованої
системи «Компас-графік» для розмірного аналізу
деталей та виробів
Одним із вузлових завдань машинобудування є забезпечення
мінімальних припусків і встановлення оптимальних допусків на
механічну обробку заготовки при заданому рівні якості
виробу.Для ефективного розв’язання цього завдання особливо в
автоматизованому виробництві потрібно використовувати
розмірний аналіз технологічних процесів .
Під розмірним аналізом розуміють сукупність розрахунковоаналітичних процедур, які здійснюються під час розробки та
аналізу конструкції виробів і технологічних процесів їх
виготовлення. Розмірний аналіз сприяє забезпеченню якості і
технологічності виробів, їх елементів та заготовок. Отримання
розмірів та граничних відхилень, що потрібно для заповнення
технологічних карт, операційних ескізів, креслень, складання
керуючих програм, розрахунок режиму різання та норм часу і
назавершальному етапі мінімізації витрат виробництва.
Проблеми підвищення якості та скорочення термінів
освоєння нової конкурентоспроможної продукції на ринках
збуту є дуже актуальними для машинобудівної галузі України.
Зазначені проблеми розв’язуються за рахунок використання
переваг наскрізних комплексних систем автоматизованого
проектування виробництва САПР ТП.
Для виконання розмірного аналізу ми використали систему
«Компас-графік», що насамперед пов’язано з наступним:
система КОМПАС-3D дозволяє автоматизувати проектноконструкторські роботи в різних галузях діяльності, створювати
тривимірні параметричні моделі, що містять як оригінальні, так і
стандартизовані елементи, і випускати технічну документаціюкреслення, схеми тощо [1].
Будучи повноцінною САПР середнього рівня, вона
перекриває 70-80% завдань, з якими може зустрітися на
практиці інженер-конструктор, і добре підходить для
приладобудівних і машинобудівних виробництв. Дуже
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корисною особливістю КОМПАС є її повна відповідність
вимогам ЕСКД - правилам оформлення конструкторської
документації.
Розмірний аналіз деталей та виробів починається з побудови
розмірного ланцюга(рис.1),який будується з метою отримання
необхідних вихідних даних про взаємозв’язок його вихідних
ланок. Для цього використаємо підсистему «Бібліотека
розмірних ланцюгів», яка є складовою частиною системи.
(рис.1). Виходячи із завдання розрахунку, встановлюють
вихідну ланку розмірного ланцюга, використовуючи ескізи,
креслення, виявляють деталі та складальні одиниці виробу,
розміри яких впливають на величину вихідної ланки. Креслять
ескіз деталей і складальних одиниць виробу, які впливають на
величину вихідної ланкиА∆. Ескіз креслять у масштабі таким
чином, щоб було видно всі ланки, які входять до складу
розмірного ланцюга. Геометрична схема основного розмірного
ланцюга у вигляді спрямованих векторів-розмірів включає
вихідну ланкуА∆., складові ланки(А1…А5), що з’єднують
конструкторські бази сполучення деталей, утворюючи при
цьому замкнений контур. При розрахунку розмірних ланцюгів
вирішуємо наступну задачу.За заданими номінальними

розмірами, допусками і граничними відхиленнями всіх
складових ланок визначаємо номінальний розмір, допуск і
граничне відхилення заключної ланки.

Рис.1 Схема розмірного ланцюга виробу
Список літератури:
1.Автоматизация проектирования технологических процессов в
машиностроении / В.С.Корсаков, Н.М.Капустин, под общ. ред.
Н.М.Капустина. – М.: Машиностроение, 1998. – 484 с.
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Олеся Питюк
Наукові керівники – проф. Ткач М.В., доц. Сеті Ю.О.
Резонансний і стаціонарний спектри та хвильові
функції електронів у закритій триямній наноструктурі
У переважній більшості теоретичних досліджень
резонансно-тунельних наногетеросистем вивчався спектр
електронів та їх взаємодія з різними зовнішніми
(електромагнітними) чи квантованими (фононними) полями.
Розвинута теорія електрон-фононної взаємодії в закритих нуль-,
одно- та двовимірних наногетеросистемах (квантових точках,
дротах чи ямах). Встановлена наявність обмежених та
інтерфейсних фононів у гетеросистемах різної розмірності.
Однак у відкритих наносистемах, які відіграють вирішальну
роль як елементи актуальних наноприладів, теорія електронфононної взаємодії розвинута слабо і лише на базі грубої
закритої моделі. Основна проблема в тому, що не існує
розвинутого математичного апарату для дослідження електронфононної взаємодії у відкритих системах.
Можливий підхід для подолання вказаних труднощів може
бути таким. Розглянути закриту наносистему (рис.1) з двома
зовнішніми шарами-ямами, які оточені масивними шарамибар’єрами. Розрахувати спектр і хвильові функції електронів у
таких «розширених» наносистемах і шляхом збільшення
розмірів зовнішніх ям досягнути такого стану, щоб з
необхідною точністю отримати резонансні енергії й ширини
квазістаціонарних станів характерні для відповідної відкритої
наносистеми.
У пропонованій роботі вивчається «розширена» двобар’єрна
наносистема, тобто закрита триямна наносистема з широкими
зовнішніми ямами, розміри яких збільшуються до таких, при
яких резонансні енергії й ширини квазістаціонарних станів
добре узгоджуються з відомими з теорії для відкритої моделі.
З цією метою розв’язується рівняння Шредінгера для
електронів у моделі ефективних мас і прямокутних потенціалів.
З урахуванням умов неперервності хвильових функцій та
потоків їх густин на всіх межах наносистеми та умов
нормування знайдено точний явний вигляд цих функцій.
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Отримана інформація дасть можливість побудувати
гамільтоніан електрон-фононної взаємодії у зображенні чисел
заповнення і, застосувавши математичний апарат функцій Гріна,
виконати розрахунок перенормованого електронного спектра.

Рис. 1. Потенціальний бар’єр двобар’єрної квазівідкритої наносистеми
Список літератури:
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Віталій Поляк
Наукові керівники – проф. Анатичук Л.І.
асист. Прибила А.В.
Комп’ютерне моделювання термоелектричної
генераторної батареї для ОТЕС

Як відомо, на сьогоднішній день людство перебуває на
межі енергетичної кризи. Запаси традиційних природних палив,
а також ядерного палива з кожним днем вичерпуються. Виходом
із цієї проблеми є два шляхи: сувора економія енергоресурсів
або використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії.
Одним з таких відновлюваних джерел енергії є світовий океан.
Технологія перетворення тепла океану називається OTEC (від
англ. Ocean Thermal Energy Conversion).
Існуючі розробки систем ОТЕС – це теплові машини, що
працюють за циклом Ренкіна з використанням робочої рідини з
низькою температурою кипіння (аміак). У таких машинах
природний перепад температур в океані застосовується для
генерування електричної потужності [1]. Проте в них є певні
недоліки, які пов’язані з великою кількістю конструктивних
елементів, що зменшує загальний ресурс роботи системи ОТЕС.
Крім того, завжди існує загроза екологічного забруднення
океану аміаком. Вказаних недоліків немає у системі ОТЕС з
термоелектричним перетворенням енергії [2]. Принцип роботи
таких термоелектричних ОТЕС аналогічний принципу роботи
ОТЕС із циклом Ренкіна – теплова енергія підводиться гарячою
водою по трубопроводу з поверхні океану, а відводиться
холодною водою, що качається з дна океану. Ця різниця
температури між гарячою і холодною водою використовується
термоелектричним генератором для генерації електричної
потужності. Проте на сьогоднішній день комплексних
досліджень такого генератора ще не існує.
Метою даної роботи є створення комп’ютерної моделі
термоелектричної батареї (ТЕБ) для ОТЕС та проведення
оптимізації її параметрів.
У роботі пропонується конструкція ТЕБ, яка являє собою
систему послідовно з’єднаних термоелектричних модулів, які
затиснуті між гарячими і холодними теплообмінниками. Для
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спрощення розрахунків доцільно розглядати елементарну блоксекцію, яка складається з термоелементів, що знаходяться між
каналами з гарячою і холодною водою. Для розв’язку такої
задачі використовувались методи комп’ютерного кінцевоелементного аналізу, які реалізувались у середовищі Comsol
Multiphysics. Результатом такого комп’ютерного моделювання є
розподіл температур в такій блок-секції, розподіл електричного
потенціалу на термоелементах та гідравлічний опір каналів із
теплоносієм. Шляхом розв’язання параметричної задачі
знаходяться такі оптимальні параметри (діаметр каналу, витрата
теплоносія, висота віток термоелементів), при яких вихідна
потужність з урахуванням витрат на роботу насосів буде
максимальною (рис.1).
У
результаті
оптимізації побудовано
серію кривих, на яких
зображено залежність
вихідної потужності, з
урахуванням витрат на
роботу насосів, від
досліджуваних
Рис. 1. Сітка кінцевих елементів
параметрів.
З
цих
побудована для оптимізації блоккривих
отримано
секції
оптимальні
висоту
Рис.1. Фізична модель блок-секції ТЕГ
вітки (h = 0.5 мм),
діаметр каналу теплообмінника (d = 8 мм) та витрату теплоносія
(G = 40 мл/с). При цих параметрах така блок-секція генерує 0,3
Вт електроенергії з коефіцієнтом корисної дії 0,35%.
Список літератури:
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Орест Помозибіда
доц. Орлецький І.Г.
Дослідження середньодобової потужності сонячних
елементів в реальних умовах експлуатації
Для дослідження динаміки зміни вихідної потужності
сонячних батарей і визначення кількості енергії, яку вони
виробляють, використовувалася методика дослідження інсоляції
протягом світлового дня за допомогою окремого сонячного
елемента малих розмірів 1×2 см2[1]. Середньодобова потужність
сонячного елемента в умовах даної місцевості (м.Чернівці)
дозволяє прогнозувати ефективність використання пікової
потужності сонячних енергоустановок протягом тривалого часу.
На рис.1 показана динаміка зміни вихідної потужності
сонячного елемента протягом світлового дня. Особливістю
процесу дослідження було відсутність хмар і ясне небо
протягом всього дня. На залежності потужності від часу
вимірювання
відсутні
зниження
вихідної
потужності
фотоперетворювача, які характерні для захмареного неба і
продемонстровані на рис.2.
40

P, mW

30

20

10

0

8:40

12:25

16:10

19:55

Hour
Рис.1. Динаміка зміни вихідної потужності сонячного елемента
протягом ясного світлового дня (м.Чернівці, квітень)

Протягом ясного світлового дня за 14 годин (рис.1)
фотоперетворювач виробив 245 мВт·год електроенергії.
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Середня кількість енергії, яку виробляв сонячний елемент
становить
17,5
мВт·год.
Середня
кількість
енергії
фотоперетворювача протягом доби значно нижча через
відсутність освітлення у нічний час і становить 10,2 мВт·год.
Коефіцієнт використання пікової потужності протягом
світлового дня становить Ксв. = 0,5, а добовий коефіцієнт Кд =
0,29.
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Рис.2. Динаміка зміни вихідної потужності сонячного елемента
протягом світлового дня з періодичною хмарністю (м.Чернівці,квітень)

Протягом світлового дня з періодичною хмарністю (рис.2) за
12
годин
фотоперетворювач
виробив
193
мВт·год
електроенергії. За час освітлення середня кількість енергії, яку
виробляв сонячний елемент становить 16,1 мВт·год. Середня
кількість енергії фотоперетворювача протягом доби значно
нижча через відсутність освітлення у нічний час і становить 8,05
мВт·год. Коефіцієнт використання пікової потужності протягом
світлового дня становить Ксв. = 0,46, а добовий коефіцієнт Кд =
0,23.
Список літератри:
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Михайло Попелюк
Науковий керівник – асист. Габуза Т.В.
Програма обміну повідомленнями та пошуку
співрозмовників за певними критеріями
для ОС Android
На початку свого розвитку комп’ютерні системи займали
цілі будівлі, користуватися ними вміли тільки професійні
спеціалісти. Проте сьогодні комп’ютери, мобільні пристрої
досягли широкого розповсюдження. Основною тенденцією
розвитку галузі ІТ є збільшення потужності та зменшення ваги і
розмірів пристроїв. Тому найвживаніші сьогодні смартфони,
планшети тощо. У зв’язку з росповсюдженням мобільних
пристроїв, а також безпосереднім доступом до мережі Інтернет
виникає багато задач.
Кишенькові гаджети використовуються зазвичай для
зв’язку з іншими людьми, доступу до інтернету або в як
персональний нотатник чи помічник. Важливо зазначити, що
левова частка їх керуються ОС Android.
Постановка задачі
Розробити програму для ОС Android, що дозволить
спілкуватись користувачам засобами чату та на основі місце
положення користувача здійснювати пошук інших користувачів
поблизу нього за певними критеріями пошуку.
Основні функціональні можливості програми:
 реєстрування нових користувачів;
 обмін повідомленнями з користувачами, які
знаходяться в мережі;
 пошук інших користувачів у певному околі (5 км) з
можливістю
фільтрування
за
критеріями:
батьківщина, інтереси, стать тощо;
 визначення
георафічних
координат
місцезнаходження пристрою;
 відображення місце положення користувача на карті;
 список друзів, у який можна додавати будь-якого
користувача програми;
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доступність нових версій, яка здійснюється
програмою самостійно через мережу Інтернет;
Для розробки програмного забезпечення використано
мову
програмування
Java,
яка
дає
можливість
мультиплатформної реалізації програм продукту та гнучкість у
вдосконаленні та підтримці.
Для реалізації чату використано безкоштовну QuickBlox
Chat API, яка надає набір модулів та блоків із встановленою
зрозумілою логікою використання.
Для відображення місця положення на мапі використано
Google Maps API v2.0. Для визначення відстані d між
користувачами справедливе таке співвідношення, що базується
на понятті гаверсинусів:


   1  
  
d  2r arcsin  sin 2  2 1   cos(1 ) cos(2 ) sin 2  2


 2  
 2 


де r – радіус сфери; ϕ1, ϕ2 – географічна широта, λ1, λ2 –
географічна довгота.
Для створення програми використано таке програмне
забезпечення, що є безкоштовним та розповсюджується за
ліцензією GPL:
 JDK (Java Development Kit) - комплект розробника
застосування на мовою Java;
 середовище програмування Android Studio;
 середовище швидкоъ розробки програм IDE Eclipse.
Дане
програмне
забезпечення
безкоштовне
й
поширюється з відкритим програмним кодом.
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Руслан Поцілуйко
Науковий керівник – проф.Ковалюк З. Д.
Нанокомпозитний фотокондесатор

Принцип дії відомих в наш час твердо тільних напівпровідникових фотоелектричних МДН(метал-діелектрик-напівпровідник ) пристроїв – фотоварикапів, оснований на зміні
ємності області поверхневого заряду цих бар’єрних структур
при їх освітлені[1]. Ці пристрої характеризуються низькими
значеннями питомої електричної ємності (-102Ф/см2) і не
застосовуються в низькочастотній області(меншеніж102 Гц )
[3]., яка є важливою для функціонування перетворювачів
сонячної енергії.
В основі роботи запропонованого пристрою лежать
кванторозмірні ефекти, які обумовлюють переключення
електронної поляризації, перенос і акумуляцію заряду в
композитних впорядкованих наноструктурах на основі
напівпровідника і сегнетоелектрика.
Фотоконденсатор під час вимірювання ємності засвічувався
не модульованим білим світлом. Інтегральна густина світлового
потоку на фронтальній поверхні пристрою при цьому складала 200 мкВт/см2. Темнові і світлові характеристики вимірювалися
за допомогою частотного аналізатора фірми Solartron
Analytical(FRA1255). Як видно з Рис.1, запропонований
нанокомпозитний фотоконденсатор має в діапазоні частот
менших ніж 102 Гц при кімнатній температурі високу питому
електричну ємність –(10-2-2*100)Ф/см2[2], що значно більше
значень які були отримані для прототипу в ідентичних
умовах(1-4)·10-10Ф/см2[1]. Максимальне значення коефіцієнту
перекриття по освітленню для запропонованого нанокомпозитного фотоконденсатора в цьому діапазоні частот
перевищує -102, що набагато більше ніж значення цього
коефіцієнту для прототипу - (1,5-2) [1]. Техніко-економічна
ефективність запропонованого рішення полягає в досягнені
більших питомих характеристик в порівняні з відомими на
даний час аналогами. При виготовлені нанокомпозитного
матеріалу для запропонованого пристрою використовуються
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фізичні явища самоорганізації нанорозмірних сегнетоелектричних включень в шаруватій кристалічній матриці.

Рис.1.Залежність питомої електричної ємності нанокомпозитногофотоконденсатораGaSe<KNO3> від частоти при кімнатній
температурі: 1-без освітлення, 2-при освітленні.

Це дозволяє отримувати
масиви сегнетоелектричних
включень з заданими геометричними розмірами і просторовим
розподілом в матриці при низькому рівні матеріальних затрат,
необхідних для виготовлення пристрою.
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Вікторія Притула
Наукові керівники – проф. Раранський М. Д.
доц. Балазюк В. Н.
асп. Гунько М. М.
Закономірності формування поверхонь модулів Юнга
монокристалів кубічної сингонії
Пружні властивості ізотропних середовищ описуються
модулем Юнга Е, модулем зсуву G та коефіцієнтом Пуассона ν,
які є фундаментальними константами конструкційних
матеріалів. В анізотропних середовищах, зокрема в
монокристалах, вказані величини є тензорними і залежать від
напрямку їх вимірювання. Побудувавши характеристичні
поверхні вказаних величин, можна отримати детальну
характеристику анізотропії пружності монокристалів.
Для кристалів кубічної сингонії залежність модуля Юнга Ei
від напрямку вимірювання записується у вигляді [1]

En 1  S11  (2S11  2S12  S 44 )(n12 n22  n12 n32  n22 n32 ) ,

(1)
де n1 , n 2 , n3 – напрямні косинуси. Аналіз співвідношення (1)
показує, що при рівності одного із множників нулю, модуль
Юнга ( En ) 1  S11 . Множник (n12 n22  n12 n32  n22 n32 )  0 тільки у
напрямках 100 . Якщо ( 2 S11  2 S12  S 44 )  0 , то модуль Юнга
E n  1 S11 у всіх напрямках, тобто кристал є пружно
ізотропним. Дану умову записують у вигляді
2C 44
С
2( S11  S12 )
(2)
A
 1 або A 
 44  1 .
S 44
C11  C12
СS
Величину А називають множником пружної анізотропії. Для
реальних кристалів А може бути як більше, так і менше одиниці.
Аналіз співвідношень (1) і (2) показує, що основним
параметром, який формує характеристичні поверхні модуля
Юнга, є множник пружної анізотропії. Він є функцією модулів
пружності C 44 і зсуву C S , які є мірами опору деформаціям,
зумовленим напруженнями, прикладеними у площині (100) у
напрямку [010] і у площині (110) у напрямку [ 1 10] відповідно.
Розрахунки поверхонь проведені за співвідношенням (1) з
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використанням експериментальних величин модулів пружності
Cij [2] (рис. 1).

Рис. 1. Залежність X  E max E min від множника пружної анізотропії A

За співвідношенням між модулями пружності C 44 і зсуву
C S та формою характеристичної поверхні модуля Юнга
досліджувані кристали можна умовно розділити на три типи:
а) C S  C 44 ;
A  1 ; характеристична поверхня –
деформований куб і E111  E110  E100 ;
б) C S  C 44 ; A  1 ; характеристична поверхня – сфера і
E111  E110  E100 ;
A  1 ; характеристична поверхня
в) C S  C 44 ;
деформований октаедр і E100  E110  E111 .
1.
2.

–

Список літератури:
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Газові сенсори на основі тонких плівок SnO2, TiO2 та
контакту метал-напівпровідник Pt/InP
Інтенсивний розвиток техніки і технологій потребує
пристроїв, що дають змогу отримати інформацію про склад
газового оточення. Такі пристрої повинні забезпечувати
вибіркову реакцію на певні компоненти, мати високу надійність
та відтворюваність результатів.
На даний час інтенсивно досліджується можливість
використання поверхневобар’єрних структур (таких як
структури
метал-оксид-напівпровідник
та
металнапівпровідник) для використання у якості газових сенсорів.
Зміна струму, який протікає через структуру розглядається в
них, як інформаційний параметр, що характеризує зміну
газового середовища.
Найбільш поширені і перспективні напівпровідникові
“резистивні сенсори” - датчики газу. Для виготовлення активних
елементів таких сенсорів застосовують оксиди металів SnO2,
TiO2, ZnO, Fe2O3, WO3, Co3O4 та ін.[1-3].
Принцип їх дії оснований на тому, що внаслідок
фізичної адсорбції молекул газу на поверхні напівпровідника
його поверхневий опір змінюється пропорційно числу
адсорбованих молекул (або концентрації газу в повітрі).
В даній роботі досліджуються газочутливі властивості
тонких плівок SnO2, TiO2 та контакту метал-напівпровідник
Pt/InP.
Напилення тонких плівок SnO2 та ТіО2 на ситалові
підкладки здійснювалося в універсальній вакуумній установці
Laybold – Heraeus L560 за допомогою реактивного
магнетронного розпилення мішені чистого титану, при
потужності магнетрона 200 Вт, у атмосфері суміші газів аргону
та кисню з парціальними тисками 0,7 Па та 0,02 Па, відповідно.
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Омічні контакти до тонких плівок формували методом
термічного осадження індію при температурі підкладки 150°С.
При
вимірюванні
температурних
залежностей
електричного опору R = f(T) контакти створювали лише на двох
протилежних сторонах плівки.
Виміряно залежність електричного опору досліджуваннх
плівок від температури R = f(T) при різних концентраціях газів.
Контакти метал-напівпровідник Pt/InP, створені шляхом
нанесення наночасток платини на поверхню монокристалів
фосфіду індію електролітичним методом.
Виміряні вольт-амперні характеристики діодів Шотткі
Pt/InP при різних температурах та вольт-фарадні характеристики
при різних частотах збуджуючого сигналу.
Проаналізовані механізми струмопереносу через діоди
Шотткі Pt/InP при прямому та зворотньому зміщенні.
Досліджено вплив газу H2 на вольт-амперну
характеристику.
На основі аналізу отриманих результатів зроблено
висновки про можливості використання діоду Шотткі Pt/InP в
якості газових сенсорів.
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Особливості магнітної пам’яті в діамагнітному Ве
При дослідженні впливу слабких магнітних полів (СМП) з
індукцією В  1Тл на структуру та механічні властивості
немагнітних реальних кристалів з різним типом хімічного
зв’язку був виявлений так званий магнітопластичний ефект
(МПЕ), який проявлявся у прискоренні руху дислокацій під дією
СМП за відсутності механічних навантажень [1, 35, №1, с.12].
Ураховуючи те, що МП впливає на рух дислокацій та їхню
взаємодію зі стопорами (точковими дефектами та їх
об’єднаннями), МПЕ вважають динамічним ефектом і
поділяють на прямий (додатний) та зворотний (від’ємний), які,
як правило, зберігаються і після дії МП (ефекти магнітної
пам’яті, магнітна післядія).
У діамагнітному берилієвому конденсаті були зафіксовані і
прямий, і зворотний МПЕ, і ефекти магнітної післядії, причому
останні спостерігалися впродовж сотень годин [2, 55, №10,
с.1897]. Однак механізми виникнення МПЕ в Ве, а, особливо,
механізми магнітної післядії, на сьогодні досліджені не до кінця.
Тому ця робота була присвячена дослідженню особливостей
зворотного МПЕ та ефектів магнітної післядії у МТК Ве за
одночасної дії на нього магнітного поля і зовнішнього
збуджуючого фактора (механічного або теплового полів) з
метою з’ясування можливих мікромеханізмів їх протікання.
Для досягнення поставленої мети вивчали поведінку
пружних (ефективний модуль зсуву, Geff ) та непружних
(внутрішнє тертя, ВТ) характеристик берилію при кімнатній
температурі в наростаючому механічному полі деформацій (  )
та при постійному механічному навантаженні в наростаючому
тепловому полі.
Результати досліджень можна коротко звести до наступного:
 На амплітудних залежностях ВТ (АЗВТ) в наростаючому
механічному полі спостерігали асиметричний максимум, який
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супроводжувався суттєво нелінійною поведінкою Geff / 
(рис.1,а, кр. 1).
 Вперше виявили розщеплення максимуму ВТ на кривих
АЗВТ у магнітному полі на два симетричних максимуми (рис.1,
кр.2) [2], які після вимкнення МП знову зливались в один
асиметричний пік.
 Аналогічне явище спостерігали при дослідженні
температурних залежностей ВТ: два максимуми на кривих ТЗВТ
в магнітному полі також розщеплювались – ще на два кожний.
 Старіння при кімнатній температурі впродовж майже
100 годин приводило до зростання максимуму на кривих АЗВТ
практично втричі (рис.1, b), але повторне вмикання МП
практично повністю блокувало його.
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Рис. 1. Амплітудні залежності Q , виміряні до дії МП (1), під час дії
МП in situ (2) (а) та після 96 годин старіння при кімнатній температурі (b)
при збільшенні амплітуди відносної деформації.
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Відновлення зображення за допомогою тріангуляції
Делоне
Актуальність проблеми. В останній час зображення стали
використовуватися повсюди, і дуже часто виникає проблема
відновлення пікселів, які могли втратитися, наприклад при
передачі зображення через різні канали зв’язку.
Одним із методів відновлення втрачених пікселів є
побудова тріангуляції, в якій вершини кожного трикутника
відповідають за певний піксель зображення. Решта пікселів, що
належать трикутнику, будуть відновлюватися, в залежності від
кольору вершин, за допомогою лінійної інтерполяції Гуро.
Ідея алгоритму
Для реалізації такої задачі найоптимальніше використання
тріангуляції Делоне, в якій трикутники максимально
наближаються до правильних. В даний час відомо багато різних
алгоритмів побудови тріангуляції Делоне.
При
побудові
тріангуляції
Делоне
ітеративними
алгоритмами й алгоритмами злиття для кожного нового
трикутника має бути перевірено умову Делоне. Якщо вона не
виконується, то мають бути виконані перебудови трикутників і
нова серія перевірок. На практиці досить велику частину часу
займають саме перевірки на виконання умови Делоне й
перебудови. Для зменшення кількості перевірок та спрощення
логіки роботи алгоритмів, спочатку за перший прохід потрібно
побудувати деяку тріангуляцію, ігноруючи виконання умови
Делоне. Після цього за другий прохід перевірити те, що вийшло,
і провести потрібні перебудови для приведення даної
тріангуляції до тріангуляції Делоне. Саме такий підхід був
використаний у даній роботі.
Маючи набір трикутників, в яких кожна вершина відповідає
за конкретний піксель зображення, можна легко замалювати
решту пікселів тріангуляції. Для цього використовується
замальовування методом Гуро: спочатку кожен трикутник
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замальовується шляхом лінійної інтерполяції значень кольорів І
у вершинах спочатку вздовж кожного ребра, а потім і між
ребрами вздовж кожного відсканованого рядка:

Ia = I1

+ I2

;

Ib = I1

+ I3

;

Ip = Ia

+ Ib

.

(xi, yi) – вершини трикутника , i=1,2,3.
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Фрактальні аспекти внеску текстури і дефектної
структури в анізотропію фізичних властивостей
матеріалів
Однією з актуальних проблем фізичного матеріалознавства є
підвищення точності аналізу фізичних властивостей матеріалів
на основі експериментальних зображень, отриманих за
допомогою методів дифракції Х-променів та електронів,
атомно-силової мікроскопії та інших сучасних методів
діагностики твердого тіла. З метою підвищення інформативності
методів діагностики потрібно враховувати всі параметри
зображень, зокрема і фрактальні [1]. На основі фрактальних
характеристик матеріалів можна робити висновок про їх
текстуру, дефектну структуру та анізотропію фізичних
властивостей, тому метою роботи була розробка алгоритму і
програмного забезпечення для розрахунку і аналізу фрактальних
параметрів цифрових зображень.
Розрахунок фрактальної розмірності зображень виконано за
методом площі призм [1], згідно з яким на зображенні для
кожного пікселя з координатами (x, y) виділяється вікно
розмірами N × N, в межах якого обчислюється фрактальна
розмірність D. Зображення вікна ділиться на блоки розміру R, а
площа поверхні блоку S обчислюється як площа трикутників.
Фрактальна розмірність D обчислюється за формулою
D (x, y) = 2 – α (x, y),
(1)
де α(x, y) – коефіцієнт нахилу прямої, що апроксимує залежність
ln(S) = f(ln(R)) (рис. 1).
ln(S)

α

ln(R)
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Рис. 1. Графічна залежності ln(S) = f(ln(R))

Розрахунок фрактальної розмірності реалізовано в
середовищі Delphi (рис. 2). За допомогою розробленої програми
досліджено фрактальні розмірності картин Кікучі (отриманих у
результаті дифракції електронів), Х-променевих дифракційних
зображень та зображень поверхні залізо-ітрієвого гранату
Y2.95La0.05Fe5O12 (отриманих методом атомно-силової мікроскопії)
[2]. Розрахований розподіл фрактальної розмірності виявився
чутливим до виділення контурів і окремих областей зображень.

Рис. 2. Фрагмент головної форми програми «Image_Fractal_D_14»:
обчислення фрактальної розмірності зображення D

Дослідження показали залежність фрактальної розмірності
зображень від фізичних властивостей досліджуваних матеріалів
та умов їх отримання, зокрема від дози іонної імплантації.

3.
4.
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І.M. Syvorotka, P.M. Lytvyn // Semiconductor Physics, Quantum
Electronics & Optoelectronics. – 2013. – V. 16, No. 3. – P. 246-252.
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Сергій Романов
Науковий керівник – доц. Федорук В.І.
Інтерактивна Web - сторінка для вивчення
дисципліни “Прикладна теорія цифрових автоматів”
Інтерактивна Web-сторінка призначена для дистанційного
навчання та контролю знань студентів з дисципліни “Прикладна
теорія цифрових автоматів”. У даній роботі розглянуто
технологію створення Web-сторінки для дистанційного
навчання та контролю знань студентів. Розроблена Webсторінка являє собою гіпертекстовий документ, який
зберігається у вигляді текстового файла, як правило, з
розширенням *.htm або *.html. Для оформлення гіпертекстових
документів використовується мова розмітки HTML. На Webсторінці можна отримувати інформацію більш ніж з 11 розділів
“Прикладної теорії цифрових автоматів” [1-3].
Web-сторінка складається з підручника, завдань до
лабораторних робіт і тестів. Підручник являє собою, по суті,
електронний довідник з курсу з “ Прикладна теорія цифрових
автоматів”.
Розроблена система для перевірки знань студентів.
index.html – відкриття першої Web-сторінки. Після її запуску
на екрані дисплея з'являється вікно "Прикладна теорія цифрових
автоматів - Інтерактивна Web- сторінка для вивчення
дисципліни".
Теми лабораторних робіт :
Лабораторна робота № 1.
Тема: Переведення чисел з десяткової системи в систему з
довільною основою.
Лабораторна робота № 2.
Тема. Виконання арифметичних дій в системі числення з
довільною основою.
Лабораторна робота № 3.
Тема. Зображення цілих додатніх та відємних чисел у байті
та слові.
Лабораторна робота № 4.
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Тема. Представлення довільних дійсних чисел у формі з
плаваючою точкою.
Лабораторна робота № 5.
Основи проектування і моделювання комбінаційних схем
У тестах містяться теоретичні та практичні питання.
Обсяг розробленої сторінки – 5 Мбайт.

Рис. 1. Опис Web- сторінки
Отже, Web-сторінка може використовуватися студентами
ЧНУ та інших навчальних закладів за допомогою мережі
Internet.
Список літератури:

1. В.В. Коштоев, К.К. Кипиани. Основы прикладной теории
цифровых автоматов (учебное пособие).-Тбилиси.:1998.

2. Самофалов К.Г. и др. Прикладная теория цифровых
автоматов. Киев, Вища школа, 1987г.
3. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов.
М. Высш. школа, 1987.
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Марія Романюк
Науковий керівник – доц. Новіков С.М.
Муарові картини модельних мікроподряпин в Si
Успіхи в розвитку динамічної теорії розсіяння Х-хвиль стали
важливими передумовами для розробки високочутливих методів
дослідження структурної досконалості кристалів (Х-променевий
дифракційний муар, дифракційне фокусування, маятникові
смуги). Ці методи не пов'язані з вимірами енергетичних
характеристик розсіювання, тобто інтенсивності, що дозволяє
визначати дисперсійні поправки структурних амплітуд за
геометричними
параметрами
інтерференційної картини.
Водночас Х-променева інтерферометрія є потужним засобом
дослідження медичних та біологічних зразків у фазовій
томографії [1]. При цьому дефекти структури та
макродеформації у пластинах інтерферометра суттєво
впливають на якість інтерференційних зображень [2].
Перевага інтерферометричного методу полягає також у тому,
що на Х-хвильовій муаровій картині поблизу дефектів
відображається їх деформаційне поле, тобто так зване
топографічне зображення, а на значній відстані – їх поле
зміщень [3].
Тому встановлення загальних принципів і механізмів
формування муарових розподілів інтенсивності має важливе
наукове і практичне значення, оскільки дозволяє уникати
помилкових тлумачень отриманих інтерференційних картин і
значно полегшує інтерпретацію причин утворення складних
муарових картин.
Нами для розрахунку муарових картин використано
ейкональне двохвильове наближення, в якому вектор дифракції
є функцією просторових координат і відіграє роль повільно
змінного показника заломлення [3]. Розглянуто різні модельні
зображення подряпин у вигляді одного і більше рядів певним
чином розподілених зосереджених сил. На рис.1 наведені
муарові картини (експериментальні (а) [2] і розраховані (б)) у
випадку наявності на поверхні кристала-аналізатора двох
рознесених на певні відстані перпендикулярних подряпин. Для
моделювання подряпини, перпендикулярної до вектора
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дифракції, вибрано 11 однакових рівномірно розподілених сил, а
для подряпини, паралельній вектору дифракції, розподіл сил за
величиною збільшується від центра при наближенні до її кінців.
У цілому, отримана якісна відповідність експериментальних і
розрахованих топографічних зображень в області сильних
деформацій і муарових - на значній відстані від подряпини.
Обробка експериментальних муарових картин проводилась
на основі методу вейвлет-аналізу.
1
0.5
0


h

-0.5
-1

а)

м б)
Рис. 1. (а) Експериментальна муарова картина зображень подряпин [2],
нанесених на поверхню (111) аналізатора Si в напрямках [ 1 10 ] і
[ 112 ]. (б) Теоретично розраховані картини муару. Кількість
зосереджених у ряду сил 11.
-1

-0.5

0

0.5

1

На основі проведеного аналізу для багатьох випадків
розташування зосереджених сил у рядах встановлено, що
наявність постійного фазового зсуву в одній із інтерферуючих
хвиль в аналізаторі інтерферометра приводить до зменшення
періоду,
контрастності
та
розміру
області
прояву
деформаційних муарових смуг. Область ефективної взаємодії
фазового та деформаційного муарів залежить не тільки від
величини постійного фазового зсуву, а також від величини та
характеру розташування локальних зосереджених сил у рядах.
Список літератури:
1. Momose A. Phase tomography by X-Ray Talbot interferometry / A.
Momose // J. Appl. Phys. – 2005. – 44. – P.6355.
2. Раранский Н.Д. Рентгеноинтерферометрическое изображение полей
деформации вокруг дислокационных скоплений / Н.Д. Раранский, В.П.
Шафранюк, И.М. Фодчук // Металлофизика. – 1985. – 7. – №5. – С.63-71.
3. Kato N. Dynamical diffraction theory of waves in distorted crystals /
N.Kato // Acta Cryst. – 1963. – 16. – No.4. – P.122-125.
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Ростислав Романюк
Науковий керівник – асист. Габуза Т.В.
Реалізація технології захоплення руху за
допомогою мобільних пристроїв з операційною
системою Android
Розпізнавання рухів, жестів, образів за останні роки
набуло великої популярності. Багато дослідницьких центрів,
науковців світових вищих навчальних закладів у світі
займаються розробкою технологій розпізнавання, однією з яких
є технологія Motion Capture.
Виникла задача - розробити алгоритм для захоплення
рухів людини та побудовувати на основі неї моделі. Ідея
алгоритму полягає в такому: на людину одягається білий
костюм з кольоровими полосами (плямами) - на ліктях, колінах,
плечах, голові. Людина знаходиться у добре освітленій, білій
кімнаті з двома камерами (у даному випадку - два мобільних
телефони), які знімають її з двох ракурсів під кутом 90 градусів.
Кожен телефон опрацьовує зображення, отримані із камери, і за
допомогою Wi-Fi відправляє дані (координати плям) на сервер
(третій мобільний телефон), на якому ці дані опрацьовуються і
будується 3D- або 2D- анімація. Одержані на сервер дані
зберігаються для подальшого використання.
Алгоритм роботи камер полягає ось у чому: отримане
RGB зображення кадру, береться кожен 3-тій піксель по висоті
та ширині й перевіряється, якого він кольору. Якщо цей колір
відпоівідає кольору однієї з плям на костюмі, то відбувається
рекурсивний обхід усіх пікселів, які знаходяться поблизу даного
пікселя, але їх колір не є градацією сірого кольору. Виходячи з
цього, якщо поруч знайшлося більше 10 пікселів даного
кольору, значить це пляма. Зберігаються її координати. Після
проходження всього зображення координати відправляються на
сервер.
Після отримання даних з двох камер сервер опрацьовує
координати x1 та y1 з першої камери та x 2 координату з другої
камери,
відтак
будує
3Dзображення,
взявши
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координати x  x1 , y  y1 , z  x 2 кожної з плям, тобто x широта, y - висота, z - відстань. Сервер відразу дає команду
камерам робити наступний знімок.
Програмну реалізацію даного алгоритму здійснено за
допомогою таких інструментів та технології:
 Android Studio - середовище розробки;
 Android SDK - містить бібліотеки та емулятор OC
Android;
 Android API (Application Programming Interface) інтерфейс програмування;
 Peer-To-Peer - варіант архітектури системи, в основі якої
стоїть мережа рівноправних вузлів;
 3 мобільних телефона на платформі Android 4.0.3 і вище;
 Java - мова програмування.
Складністю реалізації даного алгоритму було те, що в ОС
Android при роботі з камерою не можна взяти зразу RGB зображення. Для збереження зображення дається jpeg, raw, YUV
ny12. Для роботи обрано YUV nv21, а надалі відбувається
декодовування цього формату в RGB.
Клієнти опрацьовують зображення, в залежності від
апаратних можливостей, але в середньому від 40 до 60
мілісекунд, тобто середня швидкість опрацювання 50 мілісекунд
на кадр, передача даних займає ще 10 - 20 мілісекунд. Таким
чином один кадр опрацьовується в середньому 65 мілісекунд.
Отже, отримана анімація матиме 15.4 кадру в секунду, що є
досить хорошим результатом, тоді як на нових пристроях можна
досягти близько 24 кадрів за секунду, що є телевізійним
стандартом.
За допомогою даної розробки можна створювати
мультфільми, відеоігри, анімації.
Список літератури:
1. Голощапов А.Л. Google Android. Програмирование для
мобильных устройств. СПб.: БХВ-Петербург, 2011.- 448 с.
2. Брюс Эккель - Философия Java. 4-е издание. – СПб.: Питер,
2009. - 638 с.
3. Герберт Шилдт. Java Полноє руководство. – СПб.: ООО "И.Д.
Вильямс", 2014.-1104 с.
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Станіслав Романюк
Науковий керівник – асист. Кобилянський Р.Р.
Комп’ютерне дослідження термоелектричного джерела
живлення для електронного медичного термометра
У даний час для живлення малопотужної електронної
апаратури використовуються хімічні джерела електрики.
Незважаючи на неперервне поліпшення якості хімічних джерел
електричної енергії, вони все ж мають принципові недоліки:
відносно високі питомі масогабаритні характеристики, наявність
саморозряду, малий ресурс роботи, обмежений термін
зберігання та експлуатації за умов низьких температур. Крім
того, виробництво хімічних джерел електрики енергоємне,
дороге і шкідливе для навколишнього середовища.
Сукупність наведених вище фактів зумовлює пошук нових
джерел електричної енергії, в яких недоліки хімічних джерел
були б відсутніми. Тому термоелектричні джерела живлення в
цьому відношенні є особливо перспективними [1; 2], оскільки в
цілому термоелектричні генератори мають високий ресурс
роботи (20-30 років і більше), вони надійні при використанні в
екстремальних умовах та не потребують періодичної заміни.
Відомо,
що
термоелектричні
мікрогенератори
використовуються для живлення малопотужних електронних
пристроїв, систем телеметрії, навігації, ІЧ-детекторів, а також
для живлення військової та медичної техніки [3]. Поряд із такою
різноманітністю використання термоелектричних джерел
живлення в медичній апаратурі немає даних про застосування
таких джерел в електронних медичних термометрах. Заміна
хімічних елементів живлення на термоелектричні в таких
термометрах вирішила б проблему утилізації відпрацьованих
хімічних джерел живлення, чим поліпшила б екологічний стан
навколишнього середовища. Саме тому в Інституті
термоелектрики НАН та МОН України активно проводяться
роботи по застосуванню термоелектричних перетворювачів для
живлення електронних медичних термометрів [4].
Тому метою цієї роботи є дослідження термоелектричного
джерела живлення для електронного медичного термометра.
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Було створено фізичну, математичну та комп’ютерну моделі
електронного медичного термометра з термоелектричним
джерелом живлення. Комп’ютерну модель електронного
медичного термометра з термоелектричним джерелом живлення
наведено на рис.1.
За
допомогою
об’єктно-орієнтованого
комп’ютерного
моделювання отримано розподіли температур і теплових потоків у
медичному термометрі та біологічній тканині [5].

Рис.1. Комп’ютерна модель електронного медичного термометра з
термоелектричним джерелом живлення

Впровадження
запропонованого
електронного
медичного термометра з термоелектричним джерелом
живлення матиме екологічну, технічну та економічну
доцільність.
1.
2.
3.
4.
5.
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Ірина Рускан
Науковий керівник - асист. Миронів І.В.
Розробка програми-симулятор "дитина-тамагочі" для
тренування батьків
Мета цього проекту - допомогти батькам, які не впевненні в
зачатті дитини, зробити вибір. Підходить для тренування у
догляді за дитиною, щоб надалі бути впевненими у тому, що їх
чекає, і впоратись з усіма забаганками дитини. Проект
розробляється за допомогою спеціальної бібліотеки LibGDX та
середовища розробки Android SDK Eclipse.
LibGDX - це спеціальна бібліотека для розробки ігор, з
відкритим кодом на мові програмування Java із деякими
компонентами C/C++ для більшої продуктивності коду. Ця
бібліотека є кросс-платформенною, тобто, підтримує платформи
Windows, Linux, Mac OS X, Android, WebGL, включаючи
браузери та iOS.
Спеціальне середовище розробки мобільних додатків Android
SDK Eclipse в поєднанні зі специфічною бібліотекою LibGDX
надає гнучкості та зручності процесу розробки. Дане
середовище та платформа вибрані ґрунтуючись на популярності,
тобто кількості проданих мобільних пристроїв на ОС Android,
яка складає 73% в усьому світі.
Програма являє собою гру-догляд за маленькою віртуальною
дитиною. Спеціальні змінні відповідають за голод, сон, спрагу,
гігієну та загальне задоволення дитини. Кожен з цих параметрів
збільшує своє значення протягом певного періоду часу. У міру
збільшення значень голоду, сну, гігієни тощо, загальне
задоволення дитини буде зменшуватися.
Програма матиме зручний інтерфейс, на якому будуть
відображені всі параметри. Є можливість вибору рівня
складності, враховуючи специфіку проекту, тут їх два: складний
(hard) і дуже складний (hardcore). Складний рівень призначений
для людей, які не знайомі з віртуальним "другом". Він надає
змогу поставити гру на паузу, але при цьому гравець має 3
шанси (аналог "життів"). При паузі втрачається один шанс і
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нараховується штраф у вигляді додаткового збільшення
параметрів голоду, спраги, тощо.
При виборі дуже складного рівня (hardcore) гравець не має
можливості поставити гру на паузу. При виході з гри
збільшення параметрів потреб дитини не зупиниться.
Список літератури:
1.
2.
3.
4.

Уроки по LibGDX. [Електронний ресурс] – Режим доступу до
документу:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=402020
Учебник по Android. Уроки для начинающих. [Електронний
ресурс] – Режим доступу до документу:
http://startandroid.ru/
Android Developers. Android SDK. [Електронний ресурс] –
Режим
доступу
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Офіційний сайт LibGDX. [Електронний ресурс] – Режим
доступу до документу: http://libgdx.badlogicgames.com/
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Ефективність використання автономних
фотоелектричних станцій для енергозабезпечення
жител
Значення альтернативних джерел енергії у сучасній
економіці зростає пропорційно зменшенню запасів традиційних
енергетичних ресурсів та збільшенню вартості їх видобутку.
Тому розширення використання відновлюваних джерел енергії
може бути для нашої держави однією зі складових для
зміцнення її енергетичної безпеки.
Доцільністю використання альтернативних джерел енергії
займалися різні вчені. Основу таких досліджень складало
визначення перспективи використання сонячних батарей та їх
вплив на навколишнє середовище. Однак, недостатня увага
приділялась економічній складовій, а саме − ефективності
вироблення електроенергії з альтернативних джерел у
короткостроковій та середньостроковій перспективах.
Метою даної роботи було проаналізувати рентабельність
використання автономної фотоелектричної станції (ФЕС) в
будинках та котеджах.
При виборі автономної фотоелектричної станції потрібно
враховувати наступні умови.
• Місце розташування і відстань.
Питання установлення ФЕС у першу чергу виникає в
жителів Криму, Карпат і околиць Києва. Це власники дач і
котеджів, які віддалені від ліній електропередач (ЛЕП) або
відчувають перебої з електроенергією. Розрахунок показує, що
економічна доцільність встановлення ФЕС зростає пропорційно
до віддаленості житла від ЛЕП. Встановлювати ФЕС в якості
альтернативи ЛЕП вигідніше, коли ваше житло віддалене від
останніх на відстані 1 - 1 , 5 км.
• Загальний обсяг споживання електроенергії.
Для прикладу візьмемо середньомісячне споживання
електроенергії мешканцями будинку − 300 кВт·год/міс при
максимальній споживаній потужності приблизно 4 кВт [1]. На
даний час, за даним моніторингу продавців сонячних
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фотоелектричних елементів на Україні, середня ціна за 1 Вт
потужності становить 5 $ США.
• Визначення кількості акумуляторних батарей.
Можна зменшити потужність сонячних елементів,
накопичуючи вироблену електроенергію акумуляторами. При
цьому збільшення потужності при пікових навантаженнях буде
забезпечуватися акумульованою електроенергією. Розрахунки
показують, що при типовому середньомісячному споживанні
(300 кВт*год) буде достатньо гелевої акумуляторної батареї з 8
елементів (12В, 150 А/год, 1,8 кВт/год). Приблизна вартість
батареї – 2500 $ США [2].
• Розрахунок собівартості ФЕС
При розрахунку вартості електроенергії яка виробляється
ФЕС, необхідно враховувати ціну її складових: сонячні панелі,
акумулятори, контролери, інвертори. Приблизна сумарна
вартість цього устаткування для місячного вироблення 300
кВт*год електроенергії – 10 тис. $ США [3].
Вартість електроенергії, виробленої ФЕС протягом місяця,
дорівнюватиме: 300 кВт*год * 0,3168 грн/кВт = 95 грн (10,5 $
США). За рік ця вартість складе 126 $ США. Тож витрати на
ФЕС повернуться через 79 роки.
Висновок
З проведеного аналізу випливає, що використання ФЕС у
короткостроковій перспективі малоефективна. З іншого боку,
враховуючи те, що вартість сонячних електростанцій постійно
зменшується, приводячи до постійного здешевлення виробленої
ними електроенергії та зниження термінів окупності подібних
проектів, зростаючий дефіцит традиційних та розвиток
у
сфері
енергетики,
вважаємо,
що
у
технології
середньостроковій перспективі альтернативна енергетика буде
економічно вигіднішою за традиційну.
Список літератури:
1.
2.
3.

«http://sutem.com.ua/931alten.php»
«http://avtonom.com.ua/akkumulyatornye-batarei/akkumulyatordlya-ibp-altek-6fm150gel-vrla-gel-.html»
«http://sutem.com.ua/945alten.php»
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Програмні брандмауери та класифікація трафіка
З розвитком інтернет-технологій постійно збільшується обсяг
інформації, отриманої через мережу, в тому числі й небажаного
контенту. Саме для фільтрації трафіка цього типу та зменшення
вірогідності завантаження цих даних на комп’ютер
використовуються програмні фаєрволи та брандмауери.
Більшість апаратних мережневих екранів справляються з такою
функцією, але основний потік, який споживає багато зайвих
ресурсів самої системи, користувач самовільно, навіть не
помічаючи цього, завантажує з мережі.
Метою даної роботи є створення простого програмного
рішення, з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, для можливості
ручного регулювання розподілу ресурсів між процесами.
Користувач
матиме
можливість
самостійно
обирати
пріоритетність та нагальність трафіка та процесів, які проходять
через мережу, або якось взаємодіють із нею.
Наразі існує немало вже готових рішень, які, в основному,
мають закритий код. Більшість програм автоматично
фільтрують трафік, надаючи змогу лиш обирати певний план, за
яким вони працюватимуть. А ті ж програми, які мають широкий
спектр налаштувань, загалом зовсім не зрозумілі для простого
користувача, і досить складні в опрацюванні. Серед аналогів
можна виділити такі [1]:
а) Outpost Firewall – один з найпотужніших фаєрволів серед
існуючих. Основний плюс його полягає у широкому спектрі
налаштувань, який охоплює більшість небажаного контенту в
мережі інтернеті, чим дозволяє користувачам зменшувати
обсяги отримуваної інформації, а також блокувати хакерські
атаки.
б) Kaspersky – широко відоме ПЗ, яке має великий
функціонал, і відповідно різносторонні типи окремих продуктів,
які дозволяють так само захищати ПК від вірусів, хакерських
атак, блокувати трафік та загалом тримати комп’ютер у безпеці.
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в) Fiddler – інший тип ПЗ, який дозволяє користувачу
самостійно
опрацьовувати,
змінювати,
блокувати,
перенаправляти та моніторити пакети, які проходять між ПК та
сервером (рис. 1).

Рис. 1. Вікно моніторингу програми Fiddler (зліва поточні процеси,
справа – можливі операції над ними)

У даній розробці покладено в основу принципи роботи
програм, наведених вище, а також використання WinSock
(Windows Sockets API або WSA) [2]. Запропоноване програмне
рішення дозволяє створювати користувацькі правила для
фільтрування пакетів даних у мережі, ефективно розподіляти
програмні ресурси та навантаження за допомогою WMIC
(Windows Management Instrumentation Command-line) інтерфейсу
та блокувати небажаний контент в інтернеті.
1.
2.

Список літератури:
Matousec (Група експертів з тестування персональних фаєрволів )
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.matousec.com/
Winsock, Developer Network [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx
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Електричні характеристики контактів графіт/CdMnTe
CdTe є основним матеріалом для детекторів X- і γ-променів, що
працюють без криогенного охолодження і широко застосовуються в
науці, техніці та інших галузях. Розроблена технологія виготовлення
детекторів з омічними контактами на основі кристалів CdTe з
високим питомим опором  > 109 Омсм при 300 К. Проте струм
витоку в цих детекторах при кімнатній температурі є занадто
великим, що виключає високу роздільну здатність у спектрах
рентгенівських (X-) і γ-променів. На початку 1990-х років для
застосування в детекторах був запропонований твердий розчин Cd1–
xZnxTe з ширшою, порівняно з CdTe, забороненою зоною і більшим
питомим опором  > 1010-1011 Омсм (х = 0.1-0.2) для застосування в
детекторах. На жаль, надії, що покладалися на Cd1–xZnxTe, не були
повністю виправдані. Пошук матеріалів для напівпровідникових
детекторів Х- і -променів триває. Серед інших твердий розчин Cd1–
xMnxTe розглядається як перспективний матеріал для детекторів. При
вирощуванні кристалів Cd1–xMnxTe явище сегрегації (серйозна
проблема в технології вирощування Cd1–xZnxTe) проявляється значно
слабше. Крім того, необхідне розширення забороненої зони
досягається при удвічі меншому вмісті Mn, що спричиняє спрощення
і здешевлення технології вирощування однорідних кристалів.
Перші дослідження Cd1-xMnxTe як матеріалу для детекторів
Х- і -променів з омічними контактами були проведені в кінці 1990-х
років [1, с.873]. Встановлено і згодом підтверджено подальшими
дослідженнями, що добуток рухливості  на час життя електронів 
( – одна з найважливіших характеристик детектора) в кристалах
Cd0.87Mn0.13Te близький до величини в кращих детекторах на основі
CdTe ( 10–3 см2/В). Однак питомий опір кристалів Cd0.87Mn0.13Te
зазвичай не вищий за 1010 Омсм при кімнатних температурах, тобто
зовсім мало перевищує питомий опір CdTe, а енергетична роздільна
здатність у спектрах ізотопів є доволі низькою (наприклад 12.5% для
ізотопу 241Am).
Публікацій, присвяченим діодам на основі Cd1-xMnxTe, дуже
мало. Упродовж останніх 15 років були досліджені діоди Шотткі
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на плівках n-типу CdMnTe і тонкоплівкові p-n-гетероструктури із
залученням CdMnTe, вирощені методом молекулярно-променевої
епітаксії [2, с.1279, 3, с.537]. Такі структури малопривабливі для
застосування в детекторах через малу товщину плівок CdMnTe.
Адже для реєстрації високоенергетичних -квантів потрібні
кристали CdTe товщиною 1-3 мм, а то і 5 мм. Дослідження діодів
Шотткі на основі кристалів p-CdMnTe представлені в праці,
опублікованій у 2008 році [4, с.075010]. Електричні
характеристики діодів у цій статті описані коротко і авторами
зазначено, що для практичного застосування діодів Al/p-CdMnTe
потрібні подальші дослідження.
Упродовж останніх років опубліковано ряд праць, в яких описані
діоди Шотткі на основі різного типу напівпровідників, отриманих
осадженням колоїдного графіту [5, с.055009]. Нижче наведено
результати дослідження діодів Шотткі такого типу, тобто з контактом
графіт/n-CdMnTe. Діоди мають яскраво виражені випрямляючі
властивості і малі зворотні струми. Показано, що вольт-амперні
характеристики та їх температурні залежності аналітично описуються
в рамках теорії генерації-рекомбінації в області просторового заряду,
розробленої для кремнієвих p-n-переходів на основі статистики
Шоклі–Ріда–Холла.
Список літератури:
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manganese telluride gamma ray detectors / A. Burger, K. Chattopadhyay, H.
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diodes and field‐effect transistors / D.L. Dreifus, R.M. Kolbas, R.L. Harper,
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Розпізнавання зашифрованого трафіка в VoIP-системах
За останні кілька років, передача голосу з використанням IP
(VoIP) стала привабливою альтернативою більш традиційних
форм телефонії. Природно, з ростом її популярності дослідники
почали вивчати шляхи підвищення ефективності та безпеки
цього типу спілкування.
На жаль, коли стало зрозуміло, що VoIP-пакети мають
шифруватися для забезпечення конфіденційності, майже одразу
було доведено, що просте їх шифрування не може бути
достатнім з точки зору конфіденційності. Наприклад, деякі
дослідження довели, що зашифровану розмову можна
розпізнати, якщо VoIP-пакети спочатку стиснули алгоритмом
кодування, який використовує змінний бітрейт (VBR – Variable
Bit Rate), а потім зашифрували потоковим шифром зі
збереженням довжини повідомлення [1]. Ми спрямували свої
зусилля на детальне вивчення цієї потенційної вразливості.
Було вирішено використовувати метод, розроблений
науковцями Саарландського університету (Німеччина), який
дозволяє розпізнати текст розмови, не займаючись її
розшифровуванням. Цей процес здійснюється в два етапи.
Спочатку виконується навчання системи шляхом передачі їй
послідовно декілька разів певної фрази, а потім дана система
зможе виявити цю фразу в зашифрованій послідовності IPпакетів.
Фундаментальною ідеєю обраного методу є особливість
кодування стиснення даних з використанням змінного бітрейту
– кодування різних фонем в IP-пакети різної довжини. Сама ж
атака полягає у формуванні зі створеного попередньо словника
фрази, послідовність IP-пакетів якої якнайточніше б
відтворювала послідовність IP-пакетів, згенеровану VoIPсистемою [2].
Система здійснена атаки базується на прихованій марківській
моделі – статистичній моделі, що імітує процес, схожий на
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марківський процес з невідомими параметрами. Її завданням є
визначення невідомих параметрів на основі спостережуваних.
Отримані параметри використовуються для подальшого аналізу
й дуже часто саме при розпізнаванні різноманітних образів [3].
На першому етапі атаки здійснюється тренування прихованої
марківської моделі – складний і багатоетапний процес. У ньому
використовуються
алгоритми
сімейства
ExpectationMaximizaton, такі як алгоритм Баума - Велша.
Добре натренована модель готова для виконання свого
основного призначення – розпізнавання трафіка. На даному
етапі використовується алгоритм Вітербі, який на основі набору
спостережуваних величин (власне, пакетів) та імовірнісної
моделі, що співвідносить приховані стани (фонеми) і
спостережувані величини, дозволяє відновити найбільш
ймовірну послідовність прихованих станів [4].
Перш ніж здійснювати аналіз розміру VoIP-пакетів, їх
необхідно відфільтрувати з усього мережневого трафіка.
Необхідні для подальшого використання їх характеристики –
розмір та часова мітка появи в мережі – записуються у файл,
який в підсумку передається до спліттера – програми, що,
вилучаючи паузи між фразами, розбиває згенеровані дані на
підпослідовності, які обробляються програмним забезпеченням,
створеним нами на основі вказаних вище алгоритмів.
Список літератури:
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Gerald M. Masson. Uncovering spoken phrases in encrypted VoIP
conversations //ACM Transactions on Information and System Security
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Ілля Сенко
Наукові керівники  проф. Махній В.П.
м.н.с. Кінзерська О.В.
Фізичні властивості дифузійних шарів ZnSe, легованих
3d-елементами з парової фази

У кінці минулого століття теоретично і експериментально
була доведена перспективність використання широкозонних IIVI сполук з домішками перехідних металів (3d-елементи) для
створення активних і пасивних елементів ІЧ-лазерів. Це
зумовлено у першу чергу тим, що 3d-елементи природно
заміщують атоми металу II-VI сполук і знаходяться у
тетраедричному оточенні. Останнє забезпечує більш слабку
кулонівську взаємодію і зміщення частот основних d-dпереходів з ближньої ІЧ-області, характерної для діелектричних
лазерних матеріалів, у середню (2-5 мкм). Одночасно, внаслідок
малого координаційного числа і слабкої електрон-фононної
взаємодії в II-VI сполук значно зменшується ймовірність
безвипромінювальних переходів в іонах перехідних металів. Ці
особливості зумовлюють високу ефективність люмінесценції
при 300 К у широкому спектральному діапазоні, а зразки
можуть бути активним середовищем лазерів із керованою
частотою. Крім того, наявність нелінійного поглинання
допускає створення пасивних модуляторів для лазерів ІЧобласті.
Особливе місце серед таких матеріалів займає селенід цинку,
якому притаманна низка важливих для практики властивостей.
Однією з головних проблем є отримання досконалих зразків
ZnSe з максимальною концентрацією 3d-елементів, чого,
зокрема, можна досягти шляхом дифузії з парової фази.
У даній роботі використовуються об’ємні кристали ZnSe,
вирощені з розплаву стехіометричного складу під тиском
інертного газу. Така технологія на даний час є найбільш
поширеною для отримання структурно досконалих кристалів
великого розміру. Введення 3d-елементів проводилось шляхом
високотемпературного
відпалу
підкладинок
розміром
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5×5×3 мм3 у вакуумованій запаяній кварцовій ампулі у
присутності подрібненої шихти перехідного металу та
елементарного селену. Це дозволило значно збільшити
концентрацію легуючих домішок Nd у матриці, значення яких
для різних 3d-елементів наведено у таблиці.
3d-елемент
Nd, см-3
σ, Ом-1·см-1
18
Ti
5·10
3·10-10
V
1019
5·10-11
18
Cr
2·10
8·10-11
Mn
3·1018
2,5·10-8
18
Fe
4·10
10-7
Co
9·1018
2·10-9
18
Ni
4·10
8·10-11
На рисунку представлено спектри пропускання кристалів
ZnSe:Me у широкому діапазоні довжин хвиль (1-25 мкм).
У першу чергу
Tλ, %
відмітимо
80
відсутність
(за
СO2бездомішковий
винятком
60 СO2
атмосферних)
Sc
характерних
Cr
смуг
поглинання
40
Fe
бездомішкового
Ti
ZnSe. Введення в
20
них атомів Sc і Ti
приводить
до
V
зменшення
0
0
5
10
15
20 λ, мкм
абсолютних
значень Тλ, залишаючи спектри безструктурними. Ще більш
різкий спад пропускання спостерігається в зразках, легованих
V, особливо в області λ<5 мкм. На відміну від розглянутих на
кривих Тλ кристалів, легованих Cr і Fe, з’являються характерні
смуги поглинання з максимумами при1,8 і 3,1 мкм.
Обговорюються
можливості
використання
об’єктів
досліджень для створення джерел і детекторів ІЧ-діапазону.
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Петро Скіцко.
Науковий керівник  доц. Рождественська М.Г.
Вимірювач опору, індуктивності, частоти та
ємності
Вимірювач опору, індуктивності, частоти та ємності – це
комбінований електровимірювальний прилад, що поєднує в собі
кілька функцій. Він може використовуватись в професійних
виробництвах а також і в радіолюбительській практиці.
Результати вимірювання даного приладу відображаються на
спеціальному
екрані.
Крім
того,
вимірювач
опору,
індуктивності, частоти та ємності має більш високу точність і
відрізняється простотою використання, тому що не доводиться
розбиратися у всіх тонкощах градуювання вимірювальної
шкали, як в стрілочних варіантах вимірювальних приладів.
Структурна схема вимірювача опору, індуктивності,
частоти та ємності зображена на рис.1.

Рис.1. Структурна схема вимірювача опору, індуктивності, частоти
та ємності: 1– трансформатор; 2– діодний міст; 3– фільтр середньої
частоти; 4– стабілізатор напруги; 5–фільтр низької частоти; 6,8–
генератор імпульсів; 7– кварцовий генератор; 9– мультиплексор; 10 –
мікроконтролер; 11 – дисплей; 12 – фільтр високих частот; 13,15 –
обмежувач амплітуди; 14,16 – підсилювач; 17 – подільник частот.
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Для вимірювання ємності використовується залежність
зміни частоти від параметрів конденсатора, тобто ємність
підключена в коло зворотного зв’язку генератора імпульсів (6).
При зміні ємності Сх змінюється частота послідовності
імпульсів генератора (6), яка через мультиплексор подається на
мікроконтролер і, згідно записаної програми, виводиться на
рідиннокристалічний дисплей. Аналогічно здійснюється
вимірювання індуктивності та опору з використанням
генератора (8). Перемикання з одного режиму в інший
здійснюється за допомогою мультиплексора (9). Керуючі
сигнали
для
роботи
мультиплексора
подаються
з
мікроконтролера згідно записаної програми і заданого режиму
вимірювання. Для вимірювання частоти використовується два
різних канали: для частоти менше 6 МГц використовується
канал, що складаються з блоків (12,13,14), тобто це фільтр
високої частоти, обмежувач амплітуди та підсилювач. Для
вимірювання частоти більше 6 МГц використовуються блоки
(15,16,17), відповідно, обмежувач амплітуди, підсилювач та
подільник частоти. Сигнали, які відповідають виміряній частоті,
подаються на мультиплексор і відповідно обробляються в
мікроконтролері та виводиться на дисплей. Швидкодія роботи
приладу задається кварцовим генератором (7).
Живлення схеми здійснюється стабілізованим джерелом
живлення (1) «+5В», для цього використовується випрямляч (2),
фільтр середніх частот (3),стабілізатор напруги(4), і додатковий
фільтр низьких частот (5) для запобігання паразитних зв’язків
між різними каскадами схеми.
Даний прилад забезпечує наступні діапазони вимірювань:
1) Опір від 0 до 10 МОм;
2) Індуктивність від 0 до 100000 мкГ;
3) Ємність від 0 до 10000 мкФ;
4) Частота від 1 до 410 МГц.
Список літератури:
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Скорокиржа Олег
Науковий керівник – доцент,
канд. фіз.-мат. наук Політанський Р.Л.
Псевдовипадкові послідовності
Проблема моделювання випадкових величин, функцій і
процесів належить до однієї з найважливіших проблем, що
виникають у сучасних системах захисту інформації. Основою
для моделювання випадкових величин є числовий ряд із
рівномірним розподілом на інтервалі (0,1). За допомогою його
шляхом деяких перетворень можна моделювати різноманітні
випадкові числа, функції та процеси, що мають будь-який
розподіл.
Для
цього
використовуємо
функціональне
перетворення випадкових величин за наступною формулою [1]:
n
dx
(1)
p '  y    p x   ,
dy
i 1
де p  x  – початковий розподіл випадкової величини x ;
p'  y  – розподіл випадкової величини y , що потрібно
отримати;

dx
dy

– похідна від аналітичного виразу, що описує

функціональний зв’язок між випадковими величинами
x  f y.
Ідеальний генератор псевдовипадкових чисел повинен
задовольняти такі вимоги: необхідно, щоб числа, які
генеруються, були розподілені квазірівномірно; числа
послідовності мають бути статистично незалежними (тобто вони
не повинні бути корельованими); повинна існувати можливість
відтворення послідовності псевдовипадкових чисел.
Генератор ПВП, що орієнтований на використання в
системах захисту інформації, повинен відповідати таким
вимогам: криптографічна стійкість, добрі статистичні
властивості (ПВП за своїми статистичними властивостями не
повинна відрізнятися від істинно випадкової послідовності),
великий період формованої послідовності, ефективна апаратна і
програмна реалізація.
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Обов'язковим етапом генерування псевдовипадкових чисел є
перевірка періодичності й випадковості отриманої послідовності
та її відповідність заданому закону розподілу [2].
Псевдовипадкові числа, що рівномірно розподілені в
інтервалі (0,1), можна отримати з допомогою трьох основних
способів – апаратного, табличного та алгоритмічного.
Алгоритмічний спосіб ґрунтується на формуванні
випадкових величин в ЕОМ з допомогою спеціальних програм,
що генерують послідовності, для яких є можливе багаторазове
повторення послідовності. Найбільш простим та відомим з
методів генерації псевдовипадкових послідовностей з
рівномірним розподілом є лінійний конгруентний метод. Суть
методу полягає в обчисленні послідовності випадкових чисел
Xn за допомогою знаходження залишку від ділення за модулем
m.
Апаратний спосіб для генерації випадкових чисел
використовує електронні пристрої – генератори випадкових
чисел, що служать зовнішніми пристроями ЕОМ. В основу
таких генераторів покладено використання фізичного ефекту
шумів в електронних і напівпровідникових приладах (так звані
“генератори білого шуму”). Основні переваги даного способу:
кількість чисел, що генеруються, є необмеженою.
Табличний спосіб реалізується шляхом формування
відповідного файла, в якому записані конкретні значення
послідовності випадкових чисел в оперативній або зовнішній
пам’яті ЕОМ. Основні переваги способу метода: перевірка

якості послідовності виконується один раз – у процесі
формування файла [3].
Список літератури:

1. Иванов М.А. Теория, применение и оценка качества
генераторов псевдослучайных последовательностей [Текст] /
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320с.
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Олександр Скрипник
Науковий керівник – асист. Гуржуй Р.Д.
LAN – тестер на базі мікроконтролера STM32F373
Забезпечення надійності передачі даних та контролю
параметрів лінії зв’язку є однією з актуальних задач мережневих
технологій.
Мета дослідження - є модернізація LAN-тестера для
визначення конектування кабелю, та в разі неполадок,
підвищення точності знаходження відстані до обриву кабелю.
Тестер спроектовано на базі мікроконтролера STM32F373 на
ядрі Cortex-M3, що дає можливість значно підвищити точність
вимірів параметрів лінії та швидкодію даного пристрою.

а
б
Рис. 1. Друкований вузол пристрою (а), та сенсорний екран (б)
Конструктивне рішення тестера передбачає виведення
інформації на кольоровий Touch LCD – монітор з
функціональним резистивним сенсорним датчиком (рис. 1).
Даний пристрій можна використовувати для виявлення
обривів, коротких замикань, переплутаних пар мережневих
кабелів та знаходження відстані до обриву кабелю. Живлення
пристрою відбувається за допомогою двох батарейок. Пристрій
має можливість перекалібрування сенсора, вибору фону та
кольору тексту, що дає можливість користувачам налаштувати
кольорову гаму на свій смак.
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Прошивка для тестера написана в середовищі Keil, що
дозволяє створити hex файл та без спеціальних програматорів
зашити в пристрій.
Робочий цикл тестера можна описати нтакими етапами:
 Початкова перевірка активного обладнання, з’єднаного до
лінії;
 Перевірка цілісності ліній і наявності коротких замикань;
 Встановлення схеми конектування. Методика базується на
визначенні величини опорів між лініями. Порівняння
отриманих значень опорів з еталонними, які одержано як
розв’язки відомої системи лінійних рівнянь, дозволяє
встановити реальну схему кросконекції;
 Визначення точки обриву передбачає подання на вхід +3.3
В високого рівня напруги. Вимірювання величини
напруги на лінії визначає початкове U0. Переведення
всіх ліній у високоімпедансний стан забезпечує стікання
заряду через опорний резистор з опором 1 МОм. Через 1
мс вимірюється напруга U на цій лінії. За відомими
співвідношеннями для ємності лінії визначається
відстань до її обриву.
Список літератури:
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Юрій Скрипник
Науковий керівник  доц. Шпатар П.М.
Цифровий анемометр
Прилади для вимірювання швидкості руху повітряних мас
називають анемометрами. У світі вони широко застосовуються у
різних сферах людського життя:

Повітроплавання – для польотів на повітряних кулях,
планерах, дельтапланах, парашутах, парапланах.

Будівництво – для перевірки умов для зовнішньої роботи
персоналу, безпеки розташування будівель, визначення
тиску вітру при висотному будівництві.

Берегова охорона – для оцінки умов виживання та рівня
безпеки.

Освіта – для експериментів з потоками, оцінки погодних
умов для занять спортом та інше.
Структурна схема анемометра зображена на рис.1.

Рис 1. Структурна схема анемометра
ДОН - Джерело опорної напруги, Н – нагрівник, ПК – пристрій
керування, ГС – генератор струму, ПО – перетворювач опору, П –
підсилювач, БАКН – блок автоматичної корекції нуля, БВЗ – блок
вибірки та зберігання, ЛП – логарифмічний підсилювач, АЦП –
аналого-цифровий перетворювач, РКІ – рідиннокристалічний
індикатор.
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Живлення схеми здійснюється термостабільними джерелами
опорної напруги ДОН1 та ДОН2. Джерело ДОН2 служить для
живлення нагрівника термосенсора (Н). Джерело ДОН1
використовується для формування основного сигналу.
Стабілізована напруга перетворюється двома ідентичними
генераторами струму ГС1 та ГС2 у два струми живлення
перетворювача опору (ПО) однакової величини. Сигнал з ПО
підсилюється підсилювачем П1 за напругою з коефіцієнтом
підсилення до рівня достатнього для роботи логарифмічного
підсилювача. Блок автоматичної корекції нуля (БАКН) здійснює
періодичне корегування напруги зміщення так, щоб при
значенні опору робочого терморезистора, що відповідає
нульовій швидкості, на його (блока) виході встановлювалась
нульова напруга. Процес корекції здійснюється з періодичністю
1-1,5 секунди. На час, коли БАКН здійснює корекцію,
наступний блок вибірки та зберігання (БВЗ) підтримує на
своєму виході запам’ятоване значення сигналу. Логарифмічний
підсилювач (ЛП) перетворює експоненційний сигнал у лінійний
вид, який потім підсилюється за напругою до потрібної
величини підсилювачем П2. Отримана лінійна напруга
перетворюється
аналого-цифровим
перетворювачем
на
цифровий код, який відображається на рідиннокристалічному
індикаторі (РКІ). Пристрій керування здійснює перемикання
схеми з режиму вимірювання у режим корекції нуля. Прилад
рекомендовано до застосування: для спостереження за чистотою
приміщень; для регулювання степеня закриття жалюзей,
заслонок вентиляційних каналів; для контролю вентиляційних
систем та інше.

Список літератури:
1. Виглеб Г. Датчики: Пер. с нем. [Текст] / Г. Виглеб.— М.: Мир,
1989. — 196 с.
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3. Домнич В. И. Конструирование РЭС. Оценка и обеспечение
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Михайло Скрипський
Науковий керівник – асист. Воропаєва С.Л.
Моделювання розсіювання домішок в атмосфері з
використанням моделі турбулентної дифузії
Моделювання поширення викидів в атмосфері дозволяє
будувати карту забруднення території промисловими відходами.
Моделі поширення забруднення можна розділити на два класи:
Гаусові моделі та моделі турбулентної дифузії.
Турбулентна дифузія визначає макропереміщення частинок і
характеризує невзаємне переміщення близько розташованих
частинок, яке може привести до їх зіткнення, перенесення
частинок на великі, в порівнянні з довжиною шляху
перемішування, відстані і сприяє вирівнюванню концентрації
речовини в об'ємі [1].

Рис. 1. Візуалізація моделювання розповсюдження викидів.

Програмне забезпечення для моделювання розсіювання
домішок в атмосфері з використанням моделі турбулентної
дифузії задовольняє такі вимоги:
- створення треку умов, що включає в себе початкові умови
моделювання та їх зміну в часі;
- можливість вибору режиму моделювання;
- візуалізація отриманих результатів (рис.1).
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Створене програмне забезпечення складається з таких
модулів: бібліотека завдань, модуль моделювання та модуль
візуалізації результатів.
До вхідних даних належать: розмір модельованого простору,
крок моделювання простору, крок моделювання часу, відомості
про концентрацію домішок при початковому часу, та середня
швидкість вітру по осях координат [2].
Після запуску задачі на моделювання, на першому кроці,
створюється модельований простір, який розбивається на
підпростори. Для кожного підпростору, враховуючи середню
швидкість вітру та коефіцієнти дифузії по осях координат,
розраховується нове значення концентрації домішок. За
результатами обчислень будується карта розсіювання домішок
для часу ti та запускається процес моделювання для часу ti+1.
Після закінчення моделювання, з проміжних карт розсіювання
домішок формується трек, що передається на модуль візуалізації
результатів (рис. 1).
Отримане програмне забезпечення дозволяє проводити
моделювання
розсіювання
домішок
в
атмосфері,
використовуючи моделі турбулентної дифузії, та проводити
візуалізацію отриманих результатів.

1.

2.
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Тетяна Слепенюк
Наукові керівники – проф. Анатичук Л.І.
асист. Кобилянський Р.Р.
Термоелектричні прилади для визначення
та лікування запальних процесів у горлі
Використання теплометричних приладів для дослідження
біологічних процесів, що супроводжуються виділенням або
поглинанням тепла, дає можливість отримати інформацію про
різноманітні характеристики досліджуваних об’єктів і детально
їх аналізувати.
Відомо, що інформація про зміну теплового потоку тіла
людини точно вказує на порушення у функціонуванні організму,
особливо на ранніх стадіях запальних процесів. Вимірювання ж
температури покаже ці порушення на більш пізніх стадіях
захворювання.
У роботі проведено комп’ютерне моделювання запальних
процесів у горлі, яке показало, що термоелектричний метод [1]
визначення локального тепловиділення може бути ефективним
засобом діагностики та лікування запальних процесів горла на
ранніх стадіях.
Комп’ютерна модель побудована в пакеті прикладних
програм Comsol Multiphysics виходячи з загального рівняння
теплопровідності у біологічних тканинах з урахуванням
внутрішніх джерел тепла від метаболізму та кровообігу [2-4].
Проведено також експериментальні дослідження теплових
потоків з поверхні горла здорової людини та цієї ж людини при
запальному процесі у горлі. Результати досліджень наведені на
рис.1.
Встановлено, що збільшення локального тепловиділення
людини при запальних процесах горла випереджає зростання
загальної температури тіла людини. Зокрема, при підвищенні
температури тіла людини на 4,4 %, за наявності запального
процесу горла тепловий потік зростає на 16 %.
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а)

б)

Рис.1. Розподіл теплового потоку горла здорової людини (а) при
температурі тіла Т = 36.6 °С та горла цієї ж людини при запальному
процесі (б) при температурі тіла Т = 38.2 °С
(на шкалі подано значення густини теплового потоку мВт/см2)

Таким чином, впровадження термоелектричного медичного
тепломіра надасть медикам простий та дешевий метод
діагностики різноманітних захворювань людини, особливо на
ранніх стадіях, що сприятиме прийняттю оперативних заходів
для оздоровлення.
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1. Анатычук Л. И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства:
Справочник / Л. И. Анатычук. – К.: Наукова думка, 1979. – 766 с.
2. A Comparative Study on the Insulating Effects of Adipose Tissue, Winter
Wear, and Physical Activity in Cold Climates / [Wong S., Hay M.,
Friedrich D., Worrall D.]. – Computer Aided Engineering: Applications to
Biomedical Processes, 2011. – № 4530. – P. 22.
3. Despopoulos А. Color Atlas of Physiology / А. Despopoulos, S. Silbernagl. –
2003. – P. 449.
4. Dusan F. A computer model of human thermoregulation for a widerange of
environmental conditions: the passive system / F. Dusan, K. J. Lomas,
M. Stohrer // J. Appl. Physiol. – 1999. – № 87. – P. 1957 – 1972.

284

Олег Собчук
Науковий керівник – доц. Стребежев В. М.
Отримання сегнетоелектричних плівок цирконатутитанату свинцю для запам’ятовуючих пристроїв
Сегнетоелектричні запам’ятовуючі пристрої, маючи переваги
за
швидкодією,
кількістю
циклів
перезапису,
енергонезалежністю, на даний час поступаються за ємністю та
щільністю через недосконалість технологій сегнетоелектричної
плівки, суміщення її з напівпровідниковими структурами,
проектування і формування середовищ запам’ятовуючих
елементів. Тому важливою задачею є розробка та оптимізація
технології виготовлення сегнетоелектричних
плівок для
універсальної електронної пам’яті, а також електродних
контактних шарів із поліпшеним фазовим складом,
кристалічною структурою й стехіометрією компонентів [1, 2].
Плівки ЦТС товщиною 80-100 нм були отримані шляхом ВЧкатодного
розпилення
п’єзокераміки
ЦТС-19
складу
Pb0,95Sr0,05(Zr0,53Ti0,47) + l%Nb2О5. Плівка напівпровідникової
сполуки Y0,5Sr0,5CoO3, яка утворює електродний підшар
товщиною 0,2 мкм, наносилася на пластини монокристалічного
кремнію КДБ-10 (111) діаметром 75 мм методом ВЧ катодного
розпилення композиційної мішені з порошків Y203, SrCО3, СоО.

а

б
Рис. 1. Петлі діелектричного гістерезису зразків: а ) з підшаром
SnО2; б) з підшаром Y0,5Sr0,5CoO3.

Верхні електроди сегнетоелектричних конденсаторів у
вигляді пікселів діаметром 0,1-0,2мм утворено шляхом
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локального
осадження
свинцю
методом
термічного
випаровування.
Петлі
діелектричного
гістерезису
були
отримані
вимірюванням за схемою Сойера–Тауера на частоті 50 Гц
(рис.1.). Для зразків з підшаром Y0,5Sr0,5CoO3 характерні
симетричні петлі (рис.1, б), у той час як зразки з підшаром SnО2
мають несиметричний характер поляризації при зміні напрямку
зовнішнього поляризуючого поля (рис.1,а), що пояснюється
ефектом макроскопічної самополяризації, який залежить від
структури плівки і матеріалу електродів. Структура отриманих
плівок ЦТС вивчалася в растровому електронному мікроскопі
РЕМ-100У. Для плівок ЦТС з підшаром Y0,5Sr0,5CoO3 при
дослідженні поперечних сколів зразків виявлено утворення
“стовбчастої” структури зерен (рис.2).

а
б
Рис. 2. Плівка ЦТС з підшаром Y0,5Sr0,5CoO3: а) поперечний скол структури
плівка – підкладка; б) морфологія поверхні. Зображення в РЕМ.
Така структура сприяла зменшенню впливу ефекту
макроскопічної самополяризації, відповідно отриманню більш
симетричних гистерезисних петель (рис.1, б), ніж у випадку
зразків з підшаром SnО2.
Встановлено також, що самополяризація зменшується із
зростанням товщини сегнетоелектричної плівки, тому слід
звертати особливу увагу на проблеми, пов'язані з проявом
структурного чинника в тонких плівках сегнетоэлектриків.
Список літератури:
1. Dilute magnetic semiconducting oxides / S.J. Pearton, W.H. Heo, M.
Ivill [et al] // Semicond. Sci. Technol. – 2004. – V.19. – P.60-61.
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Микола Солодкий
Наукові керівники – проф. Раранський М. Д.
доц. Балазюк В. Н.
асп. Гунько М. М.
Анізотропія пружності селеніду олова
Селенід олова належить до класу напівпровідникових сполук
A BVI і має орторомбічну ґратку типу SnSе. Просторова група
IV

симетрії D16
2h , періоди ґратки: a = 4,46 Å; b = 4,19 Å; c = 11,57 Å.

Густина – ρ = 6,179 г/см3.
У даній роботі визначені швидкості поширення УЗ хвиль у
шести нееквівалентних напрямках: [100], [010], [001], [110],
[101], [011]. Похибка при визначенні швидкостей υ i не
перевищувала 0,5%. Із виміряних швидкостей розраховані
значення всіх незалежних компонент тензора пружних модулів
досліджуваних кристалів (табл. 1).
Таблиця 1. Модулі пружності С ij монокристалів SnSe

Сij , 1010 Па
С11
7,38

С 22
7,745

С 33
4,164

С 44
4,096

С 55
1,762

С 66
1,636

С12
1,638

С13
1,76

С 23
1,963

На основі експериментальних значень модулів пружності
побудовані перерізи характеристичних поверхонь фазових
швидкостей основними кристалографічними площинами (рис. 1)
та їх об’ємні зображення (рис. 2) [1].

а
б
в
Рис. 1. Перерізи характеристичних поверхонь фазових швидкостей
площинами (100) – а, (010) – б і (001) – в
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а

б

в
Рис. 1. Характеристичні поверхні фазових швидкостей
(а – квазіпоздовжні; б, в – квазіпоперечні хвилі)

Характеристичні
поверхні
квазіпоздовжніх
та
квазіпоперечних хвиль та їх перерізи свідчать про анізотропію
монокристалів SnSe та зберігають усі відповідні їм елементи
симетрії.
На
перерізах
характеристичних
поверхонь
спостерігаються точки виродження поздовжньої та поперечної
швидкостей у напрямку [001] та поперечної і квазіпоперечної – у
напрямках [011] та [110].
Список літератури:
Физическая акустика. Динамика решетки / [под ред.
У. Мэзона]. – М.: Мир, 1968 – Т. 3. – 391 с.
2. Труэлл Р. Ультразвуковые методы в физике твердого тела /
Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, Б. Чик. – М.: Мир, 1972. – 307 с.
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Леся Соломон
Науковий керівник – проф. Гуцул І.В.
Нестаціонарний розподіл температури анізотропного
оптикотермоелемента, виготовленого із Bi
У роботі проводиться дослідження нестаціонарного
розподілу температури анізотропного оптикотермоелемента
(АОТ). Розглянемо АОТ (рис. 1) у формі прямокутного
паралелепіпеда
1,
виготовленого
з
термоелектрично
анізотропного кристала Bi, що має довжину а, висоту b і
ширину с.

Рис.1. Схема АОТ: анізотропний термоелемент (1); термостат (2);
електричні контакти (3). Справа – лабораторна система X Y Z і
орієнтація кристалографічних осей
монокристалічної
пластини (1).

На верхню грань термостата 2 товщиною b1 , виготовленого з
оптично прозорого в даному спектральному діапазоні довжин
хвиль матеріалу, падає рівномірний променевий потік енергії
густиною q0 . Верхня грань термоелемента перебуває в
теплооптичному контакті з нижньою гранню термостата, який
знаходиться при температурі T  T0 . Бічні грані пластини
адіабатично
ізольовані.
Однорідний
променевий
монохроматичний потік густиною q0 проходить через об’єм
термоелемента і виходить через його нижню грань. Частина цієї
енергії q поглинається об’ємом термоелемента, створюючи
при цьому пропорційний градієнт температури, напрямлений
вздовж довжини матеріалу термоелемента 1. Це у свою чергу
приводить до появи на контактах 3 термоелектрорушійної сили,
яка однозначно визначає величину густини падаючого
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променевого потоку q0 . Кінетичні коефіцієнти матеріалу
термоелемента при цьому вважаються незалежними від
температури.
Нестаціонарний
розподіл
температури
в
об’ємі
термоелемента знайдемо з рівняння теплопровідності
T
 2T
 A2 2  Be  b  y  ,
t
y

(1)

де
A2 

12
c0 d

,

B

q0   1b1
e
c0 d

,

(2)

12 – компонента тензора теплопровідності в лабораторній
системі координат; c0 – питома теплоємність матеріалу
термоелемента; d – густина;  – коефіцієнт поглинання; 1 –
коефіцієнт поглинання матеріалу термостата.
Крайові та початкові умови для рівняння теплопровідності
(1) мають вигляд
(3)
T
T
 T0 ,
T
 T0 .
y

 0,

y b

t 0

y 0

Розв’язок рівняння теплопровідності (1) будемо шукати у
вигляді суми загального розв’язку однорідного та часткового
розв’язку неоднорідного рівняння. У результаті одержимо
T(y, t)  T 0 

2 q0



b  22

2

 2 n 1    22

 c d

2b

 0
1  e





n 2 n  1 
 e  b 
  1 
2
b


e  1b1 
*
2
2
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 2  2 n  1     2 n  1  




 

2b
2b

  




(4)



 cos 2 n  1  .



Із виразу (4) видно, що розподіл температури всередині АОТ
має складну нелінійну залежність як від координати у, так і від
часу t. Крім цього, T(y,t) залежить від анізотропії коефіцієнта
теплопровідності  , а також від коефіцієнта поглинання 
матеріалу АОТ та коефіцієнта поглинання 1 матеріалу
термостата.
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Андрій Столяр
Науковий керівник – доц. Фрасуняк В.М.
Отримання плівок CdZnS та бар’єрних структур
CdZnS/p-CdZnTe
На даний час досягнуто певних успіхів у створенні
високоефективних
фотоперетворювачів
з
достатньою
стабільністю характеристик, забезпечено відтворюваність їхніх
параметрів. Залучаються нові матеріали, удосконалюються
технологічні процеси, емпіричні пошуки змінюються
цілеспрямованими і узгодженими діями, які базуються на
теоретичних дослідженнях, аналізуються причини втрат енергії
та виходу із ладу елементів. Багаточисельними дослідженнями
впродовж останніх десятків років доказано, що структури
n-CdS/p-CdTe є перспективними фотоперетворювачами. CdTe
виконує функцію поглинаючого шару, CdS – друга компонента
гетеропари – одночасно служить вікном для ефективного вводу
випромінювання. Використання потрійних твердих розчинів на
основі даних матеріалів, параметри яких можна змінювати
компонентним складом дозволяє краще узгоджувати пари,
співставляти поглинання та дифузійні довжини неосновних
носіїв зарядів і тим самим покращувати ефективність
перетворення, змінювати спектральний діапазон чутливості,
зменшувати концентрацію дефектів на межі розділу. Крім того
передбачається висока радіаційна стійкість та температурна
стабільность виготовлених на основі даних матеріалів
фотоперетворювачів.
В роботі наведено результати дослідження технології
отримання та електрофізичних властивостей тонких плівок
CdZnS та структур CdZnS/p-CdZnTe. Підкладки виготовлялися
із кристалів p-CdZnTe вирощених методом Бріджмена при
низькому тиском пари кадмію в ампулі (PCd  0,02атм) і
характеризувалися питомим опором  = 102-104 Омсм. Оскільки
властивості поверхнево-бар’єрних структур істотно залежать від
наявності на поверхні підкладки домішкових локальних центрів
та структурних дефектів, напилення плівок CdZnS при створенні
CdZnS/p-CdZnTe структур проводили як на механічно і хімічно

291

оброблених так і на свіжосколотих поверхнях Cd1-xZnxTe
(x≤0,10).
Для отримання плівок CdZnS методом спрей-піролізу
готувалися спиртові або водні розчини відповідних солей різної
концентрації, підбиралися температурні режими
піролізу.
Встановлено, що найбільш досконалі плівки CdZnS
отримуються при концентраціях розчину 0,1-0,2 М. Для
дослідження властивостей самих плівок використовували
скляні (кварцові) пластинки. Температура піролізу складала
400-450 ºС. Товщину плівок оцінювали за кольорами
забарвлення кремнієвого зразка, який знаходився біля
підкладки на яку наносилася плівка та інтерферометром
Лінника.
Встановлено, що зі збільшенням вмісту цинку питомий
електроопір плівки твердого розчину ZnxCd1-xS зростає до
значення ρ ~ 1·105 Ом·см, що, пов’язано з ростом ширини
забороненої зони.
Вольт-амперні
характеристики
отриманих
структур
ZnxCd1-xS/p-CdZnTe попередньо досліджували з використанням
ПНХТ–1 і для тих структур, які проявляли найбільш чіткі
випрямляючі характеристики більш детально проводили
вимірювання за допомогою спеціально складеної схеми.
Більшість із отриманих структур були фоточутливими, в
основному структури, отримані на сколотих поверхнях. Якість
структур залежала від якості підготовки підкладки та режимів
нанесення плівок, а на вигляд вольт-амперних характеристик
очевидно впливали контакти, які не завжди вдавалося якісно
формувати. В якості джерела світла застосовували галогенну
лампу з концентратором, яка забезпечувала
інтенсивність
освітлення І = 80000 Лк.
Для оцінки ряду параметрів структур проведені дослідження
вольт-амперних характеритик та бар'єрної ємності від
прикладеної зворотної напруги. За результатами даних
залежностей визначено напруги холостого ходу, та струм
короткого замикання для світлових характеристик структур, які
складають 0,4-0,5В та 250-340 мкА відповідно, висоту
потенціального бар’єру, концентрацію іонізованих носіїв заряду
у підкладках CdZnTe, оцінено питомий опір базового матеріалу.
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Дмитро Суружіу
Науковий керівник - доц. Орлецький І.Г.
Дослідження умов виготовлення методом спрейпіролізу гетероструктур CdS/CIS/CZTS
Напівпровідникові сполуки CuInS2 (CIS) і Cu2ZnSnS4 (CZTS)
володіють значенням широни забороненої зони ~ 1,5 еВ, яка є
оптимальною для сонячних елементів. Ці матеріали мають
високий коефіцієнт поглинання ( >104 см-1) у видимій області,
задовільне для фотоперетворювачів значення питомого опору
(1 ÷ 10 Ом·см), можуть володіти як електронним, так і дірковим
типом провідності. Для виготовлення сонячних елементів
використовуються тонкі плівки CIS і CZTS, що сприяє низькій
вартості фотоперетворювачів.
При використанні спрей-піролізу для створення CuInS2 і
Cu2ZnSnS4 характерною особливістю методу є обмеження
максимальної товщини (d ≈ 0,5 мкм) плівок внаслідок
сповільнення швидкості росту та погіршення структурної
досконалості при d > 0,5 мкм. Внаслідок цього сонячні елементи
на основі гетеропереходів CdS/CIS і CdS/CZTS, які виготовлені
методом спрей-піролізу, володіють надто тонким активним
шаром напівпровідника CuInS2 або Cu2ZnSnS4, що негативно
відображається на ефективності перетворення енергії.
Поєднання у гетероструктурі плівок CIS і CZTS дозволяє вдвічі
збільшити товщину активного поглинаючого шару до ~ 1 мкм,
що приводить до підвищення вихідної потужності за рахунок
зростання фотоструму.
Для виготовлення плівок CuInS2 і Cu2ZnSnS4, які є активно
поглинаючими світло нарами у гетероструктурі CdS/CIS/CZTS
використовувалися 0,1 М водні розчини хлориду міді
CuCl2·2H2O, хлористого цинку ZnCl2, чотирихлористого олова
SnCl4·5H2O, три хлористого індію InCl3 і тіомочевини (NH2)2CS,
які змішувалися перед пульверизацією у відповідних пропорціях
для забезпечення необхідних електричних властивосте плівок:
питомого електроопору в межах ρ = 1÷10 Ом·см. Для одержання
плівок Cu2ZnSnS4 р-типу провідності використовувалися
розчини збагачені на сіль міді, а для плівок CuInS2 n-типу
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провідності – розчини збагачені на сіль індію . Розпорошування
розчину здійснювалося із швидкістю 5 мл/хв за допомогою
стиснутого повітря на підкладки скла з попередньо вирощеним
шаром провідного оксиду SnO2:F, який відігравав роль контакту
до фотоперетворювача. Плівки n-CuInS2 формувалися при
температурі піролізу Т = 390 оС, p-Cu2ZnSnS4 Т = 285 оС. При
цьому для CZTS оптимальний компонентний склад
розпорошуваного розчину містив надлишок солей міді і
тіомочевини: CuCl2·2H2O : ZnCl2 : SnCl4·5H2O : (NH2)2CS = 2,1 :
1 : 1 : 3÷7, а для CIS - CuCl2·2H2O : InCl2 : (NH2)2CS = 2 : 1,1 : 4.
Конструкція сонячних елементів (рис.1) вибиралася на основі
аналізу
літературних
даних
про
найефективніші
фотоперетворювачі на основі CuInS2 і Cu2ZnSnS4. [1,2]

Рис. 1. Конструкція досліджуваних гетероструктур CdS/CIS/CZTS

Розміри виготовлених гетероструктур становили: загальна
площа електричного переходу для S ≈ 1 см2, товщина плівок:
SnO2:F – 0,15 мкм, CdS - 0,10 ÷ 0,15 мкм, CuInS2 - 0,5 мкм,
Cu2ZnSnS4 – 0,5 мкм. Фронтальний і тиловий контакт
виготовлялися з індію.
1.

2.

Список літератри:
Mere A., Kijatkina O., Rebane H., Krustok J., Krunks M.
Electrical properties of sprayed CuInS2 films for solar cells //
Journal of Physics and Chemistry of Solids, - 64, –2003. –
PP.2025–2029.
Hossain M.I. Prospects of CZTS solar cells from the perspective of
material properties. Fabrication methods and current research
challenges // Chalcogenide Letters – 9 (6). – 2012. – PP.231 – 242.
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Олександр Суружіу
Науковий керівник – асист. Галюк С.Д.
Оптимальний виявник сигналу з випадковою
початковою фазою
Задачею роботи є розробка та виготовлення лабораторного
стенду оптимального приймача виявлення сигналу з
випадковою початковою фазою. Призначенням лабораторного
стенду є наочна ілюстрація принципу роботи приймача та
послідовності обробки сигналу в його колах, демонстрування
зв’язку між відомими теоретичними доведеннями і реальною
електричною схемою.
Вхідний сигнал приймача можна описати наступним виразом
[1]:
(1)
u (t )   s (t ,  )  n (t ) ,
де Θ = 1, якщо сигнал є; Θ = 0, якщо сигналу немає; σ(t, φ) –
шуканий (корисний) сигнал; n(t) – адитивне шумове коливання;
φ – невідома початкова фаза.
Задачею оптимального приймача для задачі, що
розглядається, є встановлення факту присутності чи відсутності
корисного сигналу в (1) з найменшою ймовірністю помилки.
Оптимальний виявник сигналу з випадковою початковою
фазою можна реалізувати за допомогою кореляційного або
фільтраційного виявника, структурні схеми яких наведені
відповідно на рис. 1. і рис. 2.
Суть роботи приймачів зводиться до обчислення наступного
математичного виразу:

Z  z12  z 22 
2
2
T
 T
 ,
   u (t ) S cos(w0 t )dt     u (t ) S sin( w0 t )dt 
0
 0


(2)

На виходi кореляторів (рис. 1.) одержуємо значення Z1 та
Z2, якi об'єднуються у квадратурi (Кв) i утворюють модуль
кореляцiйного iнтеграла Z. У момент часу t=T величина Z
порiвнюється в пороговому пристрої (ПП) з пороговим
значенням С. Фiзично поява двох квадратурних каналiв в
оптимальному приймачi викликана необхiднiстю усунути
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невiдому початкову фазу сигналу. Для цього сигнал з невiдомою
початковою фазою розкладається на двi ортогональнi
(квадратурнi) складовi, кожна з яких обробляється вiдповiдним
чином (множиться на опорний сигнал i iнтегрується), а
результат об'єднується в квадратурi.

Рис. 1. Структурна схема оптимального кореляційного приймача
виявлення сигналу з початковою випадковою фазою

Рис. 2. Структурна схема оптимального фільтраційного приймача
виявлення сигналу з початковою випадковою фазою

У цьому випадку сигнал на виходi приймача не буде
залежати вiд невiдомої початкової фази.
Оптимальний фiльтрацiйний приймач складається з
послiдовно з'єднаного погодженого фiльтра, квадратичного
детектора та порогового пристрою, в якому в момент часу t=T
вiдбувається порiвняння значення огинаючої з пороговим
значенням С.
Вiдрiзняється оптимальний фiльтрацiйний приймач
виявлення сигналу з невiдомою початковою фазою вiд
оптимального фiльтрацiйного приймача виявлення повнiстю
вiдомого сигналу тим, що в схему приймача вводиться детектор,
який видiляє огинаючу сигналу, одержаного на виходi
погодженого фiльтра.
Список літератури:
1. Информационные технологии в радиотехнических системах /
Под ред.. И.Б.Федорова. – М : МГТУ им. Э. Баумана. – 2003г. – 672 с.
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Андрій Сус
Наукові керівники – проф. Анатичук Л.І.
асист. Прибила А.В.
Термоелектричний генератор із термосифоном
На сьогоднішній день задача використання промислових
теплових відходів (рекуперація тепла) стає все більш
актуальною. Особливу цікавість викликає рекуперація тепла від
стаціонарно працюючих перекачувальних станцій на газових
магістралях (рис.1), газових прокатних печей та інші [1; 2] за
допомогою термоелектричного способу перетворення енергії.
Проте при використанні рекуператорів тепла
існують певні проблеми.
Зокрема проблема передачі тепла до термоелектричних модулів.
Одним із способів
ефективної передачі тепла
Рис.1. Газоперекачувальний
агрегат: 1 – газова турбіна; 2 –
вихлопна труба; 3 - ТЕГ

є
теплові
труби
і
термосифони.
Теплові
труби являють собою
теплопередавальні пристрої, головною особливістю яких є
здатність передавати великі теплові потужності при малих
перепадах (градієнтах) температури. Дещо спрощеним
варіантом теплових труб є термосифон. Для його роботи
необхідно, щоб його зона конденсації знаходилася вище зони
випаровування - тільки в цьому випадку можливе повернення
конденсату в зону випаровування під дією сили тяжіння.
Використання такої конструкції дозволить покращити
підведення тепла до термоелектричного генератора і таким
чином підвищити ефективність рекуперації тепла. Проте на
сьогоднішній день немає комплексних досліджень використання
термосифонів із термоелектричними рекуператорами тепла з
використанням сучасних комп`ютерних методів.
Метою даної роботи є створення фізичної та комп’ютерної
моделей термоелектричного генератора (ТЕГ) з термосифоном,
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дослідження його параметрів та оптимізація для досягнення
найвищої ефективності.
У роботі досліджено конструкцію ТЕГ, яка являє собою
систему послідовно з’єднаних термоелектричних модулів, які
приєднанні до гарячої сторони термосифона. Охолодження
здійснюється
за
допомогою
рідинних
теплообмінників.
Для
розв’язання такої задачі
використовувались
методи комп’ютерного
кінцевоелементного
аналізу,
які
реалізувались
в
середовищі Comsol Multiphysics. Для побудови
такої
комп`ютерної
моделі було використано
три
модулі
Сomsol
Multiphysics:
heat
transfer
Рис.2. Фізична модель ТЕГ: 1, 2, 3 –
in
solids
–
для
стінка вихлопної труби з ізоляцією; 4,
моделювання теплових
5, 6 – термосифон; 8, 9, 10 – ТЕГ.
процесів, що проходять в
ТЕГ; Multіphase flow – для моделювання фазових переходів
робочої речовини; Multiphysics termoelectric effect – для
моделювання термоелектричних явищ.
Розроблена комп`ютерна модель дозволила знайти
оптимальні характеристики ТЕГ (кількість термоелектричних
модулів, геометричні розміри всіх елементів конструкції ТЕГ),
при яких ефективність рекуперації буде максимальною.
Список літератури:
1. Anatychuk L.I., Morozov V.I., Mitin V.P., Prybyla A.V. Thermoelectric
recupirator for gas turbines / 31-th International and 10-th European
Conference on Thermoelectrics. – 2012. – Aalborg, Denmark..
2. Anatychuk L.I., Jenn-Dong Hwang, Prybyla A.V. Thermoelectric
generator for conversion of heat from gas rolling furnaces // 29-th
International Conference on Thermoelectrics.– 2010. – China, Shanghai.
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Михайло Талімончук
Наукові керівники – проф. Ткач М.В., доц. Сеті Ю.О.
Непертурбаційна теорія провідності відкритої
трибар’єрної резонансно-тунельної структури як
елемента квантового каскадного лазера
Дослідження електронного транспорту крізь резонанснотунельні структури (РТС) з періодично змінним у часі
потенціалом взагалі і в електромагнітному полі зокрема вже
тривалий час постійно знаходяться у центрі уваги
експериментаторів і теоретиків [1; 2]. Інтерес до цього напряму
досліджень зумовлений не лише цікавими явищами (квантовий
шум, квантова метастабільність, негативний диференційний
опір, електронне помпування, фотон-супровідне тунелювання і
т.п.), що виникають у таких системах, але й важливими їх
прикладними застосуваннями у таких сучасних приладах, як
високошвидкісні перемикачі, квантові каскадні лазери, квантові
каскадні детектори і т.д.
У зв’язку зі створенням та швидким покращанням фізичних
характеристик квантових каскадних лазерів та квантових
каскадних детекторів, особливо тих, які працюють у
терагерцовому діапазоні частот [1; 2], зросла актуальність
теоретичного дослідження фотон-супровідного транспорту
електронів крізь багатошарові РТС у потужних високочастотних
електромагнітних полях.
Багато цікавих терагерцових феноменів було виявлено при
дослідженні нелінійного фотон-супровідного транспорту
електронів крізь кількашарові РТС у довільних постійних і
змінних електромагнітних полях, як у ранніх, так і в працях
останніх років. Для полегшення аналітичних (та й числових)
розрахунків, зважаючи на те, що взаємодія електронів з ВЧполем актуальна лише у межах наносистеми, часто
використовувалася спрощена одновимірна модель, в якій ця
взаємодія трансформувалася до часозалежного періодичного
потенціалу U(z) cos(ωt) (відоме як дипольне наближення).
Метою роботи є поширення запропонованої у праці [3]
непертурбаційної теорії електронної динамічної провідності на
випадок відкритої трибар’єрної РТС в електричному полі

299

напруженості Fdc як активної зони каскаду квантового
каскадного лазера [4]. Для цього у моделі прямокутних
потенціалів
2
U ( z )  U  [ ( z  z 2 p )   ( z  z 2 p 1 )]
p 0
і ефективних мас електрона
3
m( z )  m0  ( ( z  z 2 p 1 )   ( z  z 2 p ))  m1 
p 0
2
  [ ( z  z 2 p )   ( z  z 2 p 1 )] ,
p 0
на основі лінійної за напруженістю електромагнітного поля
хвильової функції системи, як розв’язку повного рівняння
Шредінгера:
2
 ( E , , z , t )
  1 
i
 [
 U ( z )  eFdc z 
t
2 z m ( z ) z





2eFac z ( z )  ( z  z 5 ) cos t ] ( E , , z , t )
в одномодовому наближенні аналітично розраховується
динамічна провідність системи.
Переваги непертурбаційної теорії в тому, що вона базується
на використанні розкладів у ряди Фур’є відповідних
періодичних у часі точних розв’язків повного рівняння
Шредінгера і тому може бути поширена на випадок взаємодії
потоків електронів з потужними електромагнітними полями у
відкритих багатошарових РТС.
Список літератури:
1. C. Gmachl, F. Capasso, D.L. Sivco, A.Y. Cho. Rep.Prog.Phys. – 2001.
– V. 64. – P. 1533-1601.
2. F.R. Giorgetta [et al]. IEEE J. Quantum Electronics. – 2009. – V.45. –
P. 1039-1052.
3. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska. Condens. Matter Phys. –
2011.– V. 14. – № 4. – P. 43702-1–43702-10.
4. S. Kumar et all. Appl. Phys. Let. –2009. –V.95. – P.141110.

300

Ольга Татарчук
Науковий керівник – асист. Томаш В.В.
Інформаційно-комунікаційні технології
в трудовому навчанні
Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною
частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають
подальший економічний та суспільний розвиток людства.
Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію,
активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками.
Педагогічним
завданнямінформаційно-комунікаційних
технологій(ІКТ) навчання є підвищення якості, інтенсивності і
ефективності уроку, розвиток творчості учня, формування
інформаційної культури учня[1, с. 27]
Гострою є потреба розробки і впровадження нових
технологій формування знань, умінь і навичок, нового змісту,
методів,
засобів
навчання,
дидактично-методичного
забезпечення в цілому.
Технології повинні бути наповнені предметним змістом:
вони мають стати для учня засобом, який полегшує процес
набуття нових знань і вмінь.
Використання ІКТ на уроках трудового навчання
допомагає вирішувати безліч задач:
 забезпечення диференційного підходу до навчання;
 організація колективної та групової роботи;
 підвищення наочності уроків трудового навчання
(використання ілюстративного матеріалу, схем та ін.);
 моделювання процесів, що вивчаються (інтерактивні
плакати, відеофрагменти; презентації; рекламні ролики; ТВпрограми);
 пошук інформації з різноманітних джерел (використання
мультимедійних
енциклопедій,
відкритої
багатомовної
мережевої енциклопедії Вікіпедії; електронних підручників);
 забезпечення зворотного зв’язку, контроль та перевірка
засвоєння навчального матеріалу (тести різних рівнів, як на CDдисках, так і тренажерах, випробування тестів ресурсу Internet);
 пошук необхідних ресурсів для занять;
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 забезпечення міжпредметних зв’язків при викладанні
(інформатика, робота з програмами PowerPoint, Microsoft Word,
Excel, Publisher, «PatternMaker» ) та ін. [2, с.132].
Сучасний
розвиток
обчислювальної
техніки
і
інформаційних технологій дозволяє впроваджувати їх і у
навчальний
процес
завдяки
спеціально
створеними
програмними засобами. Серед різноманіття програм, які можна
застосувати в навчанні учнів, я звернула свою увагу на програму
«Бисерок», створену російськими розробниками.
Перевагами програми «Бисерок 1.1» є надзвичайно простий
і візуально дружній інтерфейс, який дозволяє просто і якісно
взаємодіяти з користувачем практично будь-якого віку, що для
навчальних цілей має не абияке значення. Крім того,
вищезазначений програмний продукт включає в себе засоби
автоматичного підбору кольору бісеру.Для редагування
зображень у програмі доступна кольорова палітра, яка
складається з 240 кольорів [3].
Програма окрім можливості зберігання схеми як малюнка,
дозволяє зберегти схему і в найбільш популярних форматах для
в’язальних машин. Підтримуються наступні формати: ЕS, HUS,
PCS, EMD, JЕF, SЕW, CSD, XXX, DST, ЕXP.
Враховуючи все вищесказане, можна підсумувати, що
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
розширює можливості навчально-виховного процесу, забезпечує
ефективність освіти, готує молоде покоління до життя в
інформаційному просторі, дає можливість для розвитку
творчого потенціалу учнів.
Список літератури:
1. Технології: 10 кл. : підручник / [О.М. Коберник, А.І. Терещук, О.Г.
Гервас, та ін.] – К. : Літера ЛТД, 2010. – 160 с
2. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби
навчання: навчальний посібник / О.П. Буйницька. – К. : Центр
учбової літератури, 2012. – 240 c.
крестиком
[Електронный
3. Вышивка
ресурс]URL:http://www.vishivka-krestikom.ru/1483-programmabiserok-sozdanie-shem-vyshivok-iz-lyubyh-fotografiy.html(дата
звернення: 10.03.2014).
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Сергій Ткач
Науковий керівник – асист. Чайка Л.О.
Реалізація періодичної таблиці елементів засобами Java

Щодня зростають вимоги до викладання предметів у
школах і вищих навчальних закладах. Усе це відбувається
через те, що технічний прогрес не стоїть на місці і щодня
з’являються нові засоби та пристрої навчання, що дозволяє
отримувати доступ до потрібної інформації у будь-який
потрібний час. З огляду на це, учням буде простіше
отримати доступ до такого роду інформації за допомогою
мобільних пристроїв (планшетів, смартфонів і т.д.).
Метою даної роботи є розробка програмного
забезпечення для допомоги у вивченні хімії у школі. Дане
програмне забезпечення буде реалізовано для пристроїв,
які працюють під керуванням операційної системи
Android. Основне завдання, - освоєння розробки
програмного забезпечення для операційної системи
Android та поглибленого вивчення мови програмування
Java.
Основні функції програмного забезпечення такі:
1. Користувацький інтерфейс (меню);
a. Початок роботи (вибір таблиці);
b. Параметри (загальне:увімкнення/вимкнення
стилів, та ін.);
c. Вихід;
2. Періодична таблиця хімічних елементів;
3. База даних (прихована від користувача).
Мета програмного засобу – це максимально допомогти
орієнтуватися в сучасному середовищі навчання у школах,
ліцеях, гімназіях, а також бути оперативним джерелом
достовірної інформації без потреби входу в Інтернет.
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Для розробки програмного забезпечення була
використана мова програмування Java,
яка надає
можливості до мультиплатформної реалізації програмного
продукту та гнучкості у подальшому вдосконаленні та
підтримці. В Java є додатки, що являють собою переносні
коди, які можуть виконуватися на будь–якому комп'ютері,
незалежно від його архітектури. Код, - що генерується при
цьому, є набором інструкцій для виконання на
інтерпретаторі віртуального коду – віртуальній Javaмашині (JVM – Java Virtual Machine).
Розроблений програмний продукт має такі додаткові
можливості:
 користувацький інтерфейс;
 мультиплатформність;
 робота з базою даних;
 поновлюваність (здійснюється самостійно через
мережу Інтернет).
Список літератури:

1. Эккель Б. Филосовия Java. Библиотека программиста. 4-е изд.
– СПБ.: Питер, 2009. – 640с.:ил. – (Серия «Библиотека
программиста»).
2. Шилдт Г., Холмс Дж. Искусство программирования на Java.:
Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. –336 с.:
ил.
3. А. Г. Горбань Програмування в Java, 2008 . – 310 c.
4. Google Android [ Електронний ресурс] - http://startandroid.ru/ru/
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Ігор Ткачук
Науковий керівник – доц. Войцехівська О.М.
ВЛАСТИВОСТІ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ СТАНІВ
РЕЗОНАНСНО-ТУНЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
У ПОПЕРЕЧНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ
Вплив напруженості H поперечного магнітного поля на

резонансні енергії і ширини КСС електрона, динамічну
провідність та відносну інтегральну інтенсивність лазерного
випромінювання вивчається на прикладі РТС як окремого
каскаду експериментального ККЛ, створеного на основі
напівпровідників In0.52Al0.48As/In0.53Ga0.47As.
Для
зіставлення
теоретичних
розрахунків
та
експериментальних даних і з метою встановлення причин
різкого згасання інтегральної інтенсивності лазерного
випромінювання зі збільшенням напруженості магнітного поля
виконувався розрахунок залежностей величин резонансних
енергій та ширин, активної провідності та інтенсивності
лазерного випромінювання від напруженості магнітного поля у
широкому інтервалі (від 0 Тл до 25Тл).
Для дослідження властивостей двох робочих КСС електрона
виконувались розрахунки функцій просторового розподілу
ймовірності знаходження електрона у відповідному стані. З
результатів видно, що за відсутності магнітного поля ( H  0 )
електрон у двох найнижчих станах переважно локалізований у
різних потенціальних ямах активної зони: у другому КСС
(рис.1,а) він знаходиться в першій (вхідний) потенційній ямі
активної зони, а в першому КСС (рис. 1,б) – навпаки, у другій.
Тому в досліджуваній відкритій РТС як окремому каскаді ККЛ
випромінювання електромагнітної хвилі відбувається при так
званому косому квантовому переході між робочими КСС.
Зі збільшенням напруженості ймовірність знаходження
електрона у другому КСС (рис.1,а) у вхідній потенціальній ямі
активної зони зростає. Ймовірність перебування електрона у
першому стані (рис. 1,б) у першій потенціальній ямі зі
збільшенням напруженості зростає разом з одночасним
зменшенням значної ймовірності його знаходження у другій
потенціальній ямі, так що при H  0 електрон майже з
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однаковою ймовірністю може перебувати в обох потенціальних
ямах активної зони.
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Рис. 1. Залежність ефективного потенціалу та ймовірності перебування
електрона у першому (а) та другому стані (б) при чотирьох
напруженостях поля: 1 – 0Тл, 2 – 5Тл, 3 – 10Тл, 4 – 15Тл.

Згідно з експериментальними роботами, геометричний
дизайн трибар’єрної активної зони був таким, що при
потраплянні електронів у РТС з енергією, близькою до
резонансної енергії другого КСС, і наступним переходом у
перший КСС виникало лазерне випромінювання енергії.
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Анастасія Тока
Науковий керівник – асист. Рощупкін О.Ю.

Модель емоційного інтелекту для «Андроїда»
На сьогоднішній день робототехніка займає одне з передових
місць у галузі технологічних досліджень та винаходів. З кожним
днем роботи та роботизовані системи чимраз більше
інтегруються у повсякденне життя людини, тому одним з
напрямів досліджень є створення людиноподібного робота, або
«Андроїда». Одна з найголовніших задач – це відтворення
поведінкової моделі людини, зокрема моделі емоційного
інтелекту (ЕІ), що і є тематикою даних тез.
Модель ЕІ (рис.1) дозволяє чіткіше зіставляти конкретні
здібності з тими механізмами головного мозку, які ними
керують. Навички ЕІ не вроджені. Насамперед, у людини
модель ЕІ розвивається все життя.

Рис. 1. Загальна модель емоційного інтелекту
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Загалом, існує декілька моделей ЕІ. За теорією Р. Бар-Она, ЕІ
визначається як сукупність п’яти субкомпонентів, які
характеризують структуру ЕІ: саморозуміння, комунікативний
потенціал, адаптаційні здібності, антистресовий потенціал,
загальний настрій (оптимістичність).
Факторно-аналітичні дослідження Петрідеса і Фурнема
показали, що патерни емоційного самосприйняття і диспозиції,
які включає диспозиційний компонент емоційного інтелекту,
формують комплексний конструкт
на нижчих рівнях
особистісних таксономій Айзенка і п’ятифакторної моделі.
Найбільш складною моделлю вважається MSCEIT (MayerSalovey-Caruso Emotional Intelligence Test). Вона включає в себе:
1) точність оцінки і вираження емоцій;
2) використання емоцій у розумовій діяльності;
3) розуміння емоцій;
4) управління емоціями.
Ідеальною моделлю для реалізації ЕІ «Андроїда», на нашу
думку, можна вважати MSCEIT модель, з додатковою
складовою – соціальною емпатією, як частиною соціальних
здібностей.
Соціальна емпатія – здатність до співпереживання
емоційного стану людини. Емпатійні почуття, що виникли як
відгук на переживання інших людей, дають можливість
осмислити необхідність дотримання норм, що регулюють
відносини з людьми, активно регулювати й усвідомлювати
результати своїх вчинків.
Для розробки моделей ЕІ Майєра та Салоуея запропоновано
використовувати середовище MatLab.
Список літератури:
1. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить
больше, чем IQ./ Гоулман Д. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. –
560 с.
2. Bar-On R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI) /
Bar-On R. – Oviedo (Spain). // Psicothema. – 2006. – Vol.18, supl.,
P. 13-25.
3. Скурихин А. Н. Нейронные сети: определения, концепции,
применение. – М. : ЦНИИ управления экономики и информатики,
1991. – 52 с.
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Оксана Том’юк
Науковий керівник – асист. Воропаєва С.Л..

Компю’теризована система адаптивного управління
світловим потоком
Значного підвищення ефективності автоматизованих систем
управління технологічним процесом можна досягти за рахунок
адаптивного управління і корекції параметрів процесу за
результатами вимірів певних параметрів технологічного об’єкта
безпосередньо в процесі дії на нього. Метою даної розробки є
створення
адаптивної
системи
управління
лазерним
випромінюванням, що використовується для корекції
характеристик напівпровідникових структур.
Лазерна технологічна обробка дозволяє діяти на структуру
протягом короткого інтервалу часу та забезпечити локальний
вплив на окремі елементи, не порушуючи інші структурні
елементи пристрою [1;2]. Крім того, проведення вимірювальних
процедур безпосередньо в процесі виконання операцій обробки
елементів структури забезпечує зворотний зв’язок у системі
автоматичного регулювання для отримання параметрів об’єкта,
наближених до теоретично заданого рівня.
Забезпечення достатнього рівня керованості процесом
реалізується на апаратному рівні за допомогою відповідних
модулів спряження (5, 6) керуючої ЕОМ з базовою
технологічною установкою (рис.1). Програмна частина системи
реалізується на основі математичної моделі зв’язку технічних
параметрів об’єкта з параметрами технологічного процесу
фізичного впливу на об’єкт. Зокрема, за результатами
попередніх досліджень, встановлено залежність зворотних
струмів витоку напівпровідникових детекторів від величини
потужності та тривалості імпульсного фотонного впливу на
структуру. Розв’язок мінімаксної задачі для такого типу
залежностей дозволяє розробити алгоритм адаптивного
управління параметрами світлового потоку лазерного
випромінювача та реалізувати його на програмному рівні.
Підвищення
функціональності
системи
досягається
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застосуванням у модулях спряження мікропроцесорів ARM
архітектури. Для певних типів задач це дозволяє відмовитись від
використання в системі керуючих комп’ютерів і реалізувати їх
функції за допомогою ARM мікроконтролерів.

Рис.1. Схема позиціонування лазерного променя: 1 – блок
контролю параметрів лазерного випромінювання (ЛВ); 2 – генератор
когерентного ЛВ; 3 – блок керування механічною системою
сканування; 4 – оптична система; 5 – модуль спряження для керування
параметрами випромінювання та механічною системою сканування;
6 – модуль контролю параметрів технологічного об’єкта (ТО); 7 – ТО;
8 – механічна скануюча система; 9 – персональний комп’ютер.

Список літератури:
1. Покидько Л.М. Синтез алгоритму керування вимірювальною
роботизованою системою контролю геометричних розмірів
авіаційних деталей / Л.М. Покидько, В.П. Квасніков // Військовий
інститут Київського національного університету ім. Т. Шевченка:
зб. наук. праць. – 2011. – Вип. № 30 – С.70-74.
2. Покидько Л.М. Керування лазерною вимірювальною головкою при
контролі деталей зі складною просторовою поверхнею / Л.М.
Покидько // Авиационно-космическая техника и технология. –
2010. – № 8(75). – С.163-165.
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Томко Антон
Наукові керівник  доц. Браїловський В.В.,
Десятисмуговий світлодіодний аналізатор спектра
Аналізатор спектра – пристрій для дослідження спектрів
електричних сигналів.
За принципом дії аналізатори спектра поділяються на два
вида: послідовні і паралельні.
Принцип дії аналізаторів послідовного типу полягає в
скануванні смуги частот шляхом зміни частоти сигналу
гетеродина. Спектральні складові досліджуваного сигналу
послідовно переносяться на проміжну частоту. Селективний
підсилювач проміжної частоти послідовно виділяє складові
спектра, і завдяки синхронній розгортці осцилографічного
індикатора, параметри кожної спектральної складової
послідовно відтворюються на його екрані
Аналізатори спектра паралельного типу одночасно виводять
на дисплей інформацію стосовно всіх спектральних складових
досліджуваного сигналу.
Такі аналізатори містять набір ідентичних вузькосмугових
фільтрів ( високодобротних резонаторів ), кожен з яких
налаштований на певну частоту. В області низькочастотних
вимірювань фільтри можуть мати однаково не абсолютну смугу
пропускання , а відносний частотний інтервал , наприклад , «
третинно октавні фільтри ». При одночасному впливі
досліджуваного сигналу на всі фільтри кожен з них виділяє
відповідну його налаштуванню складову спектра. Паралельний
аналізатор спектру має перевагу перед послідовним у швидкості
аналізу, проте поступається йому в простоті.
Аналізатор спектра дозволяє визначити амплітуду і частоту
спектральних компонентів, що входять до складу аналізованого
сигналу. Найважливішою його характеристикою є роздільна
здатність, тобто найменший частотний інтервал ∆f між двома
спектральними лініями, який ще розрізняється аналізатором
спектра. Аналізатор спектру може дати істинний спектр тільки
тоді, коли аналізоване коливання х(t) періодичне, або існує
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тільки в межах інтервалу T. При аналізі тривалостей процесів
аналізатор спектра дає не істинний спектр, а його оцінка
залежна від часу включення t1 і часу аналізу T. Оскільки спектр
коливання в загальному випадку може змінюватися в часі, то
оцінка
дає так званий поточний спектр.
Структурна схема десятисмугового аналізатора спектра
зображена на рис.1.

Рис.1. Структурна схема десятисмугового аналізатора спектра:
1– активний фільтр; 2– амплітудний обмежувач; 3–
мікроконтролер; 4– кварцовий генератор; 5– дешифратор; 6,7–
комутатори; 8– світлодіодний індикатор; 9– блок живлення.

З джерела сигналу подається аудіосигнал на активний
фільтр (1), де відфільтровуються відповідні складові спектра
сигналу. Для запобігання перевантаження мікроконтролера (3)
відфільтрований сигнал поступає на обмежувач амплітуди (2).
Згідно з програмою
мікроконтролера (3), що реалізує
перетворення Фур’є відбувається виділення гармонік вхідного
сигналу з частотою дискретизації. Частота дискретизації
задається кварцовим генератором (4).Сигнали, пропорційні
амплітудам спектральних складових сигналу, через дешифратор
(5) виводяться на світлодіодні індикатори (8).
Список літератури:

1.Andrzej Jablonski Analogowo-cyfrowi analizator widna // Elektronika dla
Wszystkich. – 2008. -5. – P. L15-19.
2.Олег Ивашенко 10-ти полосный светодиодный анализатор спектра
[Електронний ресурс].
http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_svetodiodnyj_analizator_spektra.

312

Євген Топор
Науковий керівник – асист. Сопронюк О.Л.
Розробка автоматизованого робочого місця лікаря
хірургічного відділення дитячої клінічної лікарні на
базі операційної системи Android
Платформа Android дедалі більше завойовує ринок
мобільних пристроїв і з кожним роком стає дедалі зручнішою
для користувачів. Поліпшуються можливості інструментів
розробника (SDK, SoftwareDevelopmentKit) [3]. На даний
момент використовується версія Android 4.4.2 KitKat.
Необхідність у спрощенні ведення службової документації
працівниками лікувальних закладів та підвищення ефективності
їхньої роботи, викликає потребу у розробці програмних засобів
для вирішення цих питань. Ці засоби повинні задовольняти такі
вимоги: надавати можливості реєструвати інформацію про
пацієнтів, редагувати її та пошук в базі даних; переглядати та
редагувати інформацію про лікарів; переглядати та редагувати
інформацію про населені пункти; переглядати та редагувати
інформацію про місця переведення пацієнтів; автоматична
побудова необхідних звітів.
Як програмне забезпечення для розробки програми для ОС
Android використано:
 систему керування реляційними базами даних MySQL;
 JDK (Java Development Kit) – компілятор Java, він також
включає в себе JRE (Java Runtime Environment) –
середовище виконання Java;
 Eclipse IDE – середовище розробки;
 Android SDK – містить бібліотеки та емулятор OC
Android;
 ADT (Android Development Tools) – це плагін
середовища розробки Eclipse, який пришвидшує
розробку під дану платформу.
Зрозумілість та простота мови Java підсилюється
бібліотекою класів Android. Це події/служби (android.app,
android.os),
інтерфейси
користувача/графіка/види
ресурси/
(android.graphics,
android.sax,
android.widget),
постачальники вмісту (android.content), бази даних sqlite
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(android.database), з’єднання по http (android.net, android.net.wifi) [1].
Для початку розробки програми була створена база даних а
саме:
 довідник лікарів;
 довідник районів;
 довідник населених пунктів;
 довідник місць переведень;
 довідник з даними про пацієнта.
Загальна структура програми трирівнева, бо OC Android не
може напряму працювати з MySQL Server. Для цього
використовується проміжний сервер, який і створює додатковий
третій рівень. Його функція полягає в керуванні базою даних на
прикладному рівні. Він розміщується на комп’ютері, що й
MySQL Server, а працює по http протоколу, як і клієнт. Клієнт
надсилає запит на проміжний сервер, який в свою чергу
пересилає цей запит на основний сервер. На основному сервері
відбувається вибірка даних після чого результат надсилається у
зворотному порядку. Для реалізації цієї схеми були використані
бібліотеки, які дають змогу працювати з http - протоколом
(android.net, android.net,wifi).
Враховуючи кількість пристроїв на Android, швидкий
розвиток даної операційної системи, а також функціональні
властивості розробленої програми, можна очікувати, що даний
продукт значно полегшить роботу лікарям, а отже, буде широко
використовуватись у медичній сфері.
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Дмитро Торак
Науковий керівник – асист. Микитюк П.Д.
Грунтовий термоелектричний генератор
з акумулятором тепла

Сучасні електронні пристрої різного призначення
характеризуються дуже малими рівнями споживання
електричної енергії. Так, датчики охоронних систем, метеоі агропристрої, сейсмодатчики споживають не більше 1 Вт
електричної енергії. Тому для живлення таких пристроїв є
вигідним застосування грунтових термоелектричних
генераторів ГТЕГ [1].
Принцип їх дії полягає у прямому перетворенні
теплових потоків, що завжди існують у системі «ґрунт повітря» [2], в електричну енергію. Теорія і технологія
створення таких ГТЕГ розроблена в Інституті
термоелектрики (ІТЕ) НАН та МОН України [3]. Слід
зазначити, що функціонування ГТЕГ істотно залежить від
зміни метеоумов на поверхні грунту. Тому вихідні
характеристики ГТЕГ мають нестабільний характер, що
деякою мірою зменшує ефективність їх практичних
застосувань.
Метою даної роботи є
дослідження
ГТЕГ
з
тепловим акумулятором
для
підвищення
стабільності і покращення
вихідних характеристик
ГТЕГ.
Схематичне
зображення
ГТЕГ
з
акумулятором тепла, роль
якого виконує асфальтове
Рис. 1. Схематичне зображення
покриття
над
ГТЕГ,
ГТЕГ з акумулятором тепла
зображено на рис. 1.
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Дослідження ГТЕГ, макетний зразок якого надано ІТЕ,
проводились на полігоні Інституту.
Результати досліджень показали, що характер добової
зміни ЕРС ГТЕГ з асфальтовим покриттям, яке виконує
роль теплового акумулятора, є значно стабільнішим, ніж
для ГТЕГ без такого акумулятора тепла (рис. 2). Більше
того, за рахунок підвищеної акумуляції тепла тепловим
акумулятором ефективність роботи ГТЕГ під асфальтовим
покриттям є вищою майже у 2 рази, що видно із
порівняльної характеристики різних ГТЕГ (рис.3).

Рис. 2. Типова зміна
ЕРС ГТЕГ
під асфальтом

Рис. 3. Порівняльна
характеристика ЕРС для ГТЕГ у
піску (2) і під асфальтом (1)

Отже, із результатів досліджень видно, що застосування
теплової акумуляції підвищує як ефективність, так і
стабільність роботи ГТЕГ.
Список літератури:
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Степан Трифаненко
Науковий керівник – асист. Ілащук М. С.
Розпізнавання звукових команд за допомогою
нейронної мережі
Актуальність проблеми

Мовний інтерфейс, як більш природний для людини,
набуває чим раз більшої затребуваності у сучасних
людино-машинних системах. Усна мова і сьогодні
залишається самим найбільш оперативним і поширеним
способом передачі інформації в будь-якій сфері людської
діяльності, будучи основною формою вираження намірів, цілей,
бажань. Це продуктивний, природний і зручний спосіб передачі
інформації. У сучасних комп'ютерних системах дедалі більше
уваги приділяється побудові інтерфейсу мовного введеннявиведення, ефективність якого заснована на практично
необмеженій можливості формулювання на природній мові
різноманітних задач в у найрізноманітніших галузях людської
діяльності.
Системи
мовного
введення
найбільш
перспективними на сьогоднішній день. Існуючі системи
розуміння мови поки що значно поступаються мовним
здібностям людини, що свідчить про їх недостатню адекватність
і обмежує застосування мовних технологій у промисловості та
побуті. Розробка ефективних алгоритмів розпізнавання мови є
ключовим моментом у виконанні завдань: перетворення голосу
в текст, розуміння мови, усного управління, автоматичного
перекладу, розпізнавання мовлення в телефонії (голосові меню
замість набору цифр). Дослідженням проблем розпізнавання
мови займаються: університет Іллінойс (США), Інститут
проблем передачі інформації РАН (В. І. Сорокін), Міжнародний
науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
(МННЦІТС), Українська асоціація з оброблення інформації та
розпізнавання образів (УАСОІРО) та багато інших. У даній
сфері області ведуть дослідження такі компанії, як IBM, Philips,
Dragon Systems, Cognitive Technologies та ін., що свідчить про
актуальність проблеми.
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Модель розпізнавання голосових команд
Процес розпізнавання голосових команд можна розділити на
два етапи - аналіз звукового сигналу та класифікація цієї
команди.
Аналіз звукового сигналу призначений для отримання
опису мовного сигналу - представлення мовного сигналу у
вигляді набору значень ознак, які зберігають інформацію про
зміст мовного повідомлення. Ці ознаки найчастіше являють
собою передаточну характеристику мовного тракту і
характеристики джерел його збурення.
На етапі класифікації згідно з отриманими, даним
голосова команда належить до того або іншого класу команд.
Класом виступає одна команда.

Рис. 1. Модель розпізнавання голосових команд
Класифікація мовних команд виконується на основі
математичного апарату штучних нейронних мереж. Розглянута
модель розпізнавання дає можливість навчати нових,
необхідних для користувача, голосових команд.
1.

2.

Список літератури:
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Василь Тузик
Науковий керівник – доц. Воробець Г.І.
Аналізатор протоколу і параметрів трафіка
USB- каналу передачі даних
При тестуванні мікропроцесорних пристроїв і комп’ютерних
систем, що комутуються з периферійними засобами, актуальне
питання тестування USB-інтерфейсів на предмет відповідності
протоколів передачі даних та параметрів трафіку [1; 2].
Метою дослідження є розробка апаратно-програмного
комплексу для перехоплення та генерації в режимі моніторингу
та імітаційного моделювання трафіка в шині USB.
Апаратна частина приладу, показаного на макеті, розроблена
на базі мікросхем STM32F407VGT6, EP3C10E144C8N,
FT2232H (рис. 1) [3;4].

Рис. 2. Макет пристрою для відлагодження програмного
забезпечення
Основна робота пристрою покладена на мікросхему FPGA
фірми Altera, яка виконує отримання даних логічних рівнів
сигналів з досліджуваної шини шляхом підключення до ліній
D+ і D-, формування пакетів даних та передачу їх через
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високошвидкісний інтерфейс FIFO мікросхеми FT2232H. В
режимі генератора трафіка прилад бере на себе обов’язки або
usb-хоста, або usb-функції. Мікроконтролер використовується
для збереження внутрішньої конфігурації FPGA, яка
завантажується за командою керуючої програми з комп’ютера.
Структурна схема приладу забезпечує як комутацію
контрольованих USB-портів, так і можливість програмування
ядра STM32F407. Програмний код у FPGA прошивається з
ARM-контролера (рис. 2).

Рис. 2. Структурна схема пристрою

Як показують результати тестування, пристрій
задовільно виконує функції аналізу трафіка за типовими
протоколами USB 2.0.
1.
2.
3.
4.
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Оксана Турак
Науковий керівник – проф. Маханець О.М.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ТА ХВИЛЬОВІ ФУНКЦІЇ
ЕКСИТОНУ В ЦИЛІНДРИЧНІЙ
НАПІВПРОВІДНИКОВІЙ НАНОТРУБЦІ
Унікальні властивості квазічастинок у напівпровідникових
нанотрубках дозволяють використовувати такі системи як базові
елементи тунельних нанодіодів, нанотранзисторів із високою
рухливістю
електронів,
високоефективних
світловипромінюючих приладів, фотоелектричних перетворювачів,
наносенсорів для діагностики різних біологічних мікроорганізмів і хімічних сполук [1].
Метою даної роботи є побудова одного із можливих
теоретичних підходів для дослідження екситонного спектра у
складній
циліндричній
напівпровідниковій
нанотрубці,
геометрична схема якої зображена на рис.1.
Досліджується складна циліндрична напівпровідникова нанотрубка, що складається із квантового дроту радіуса  0 (середовище
„0” - GaAs), тонкого напівпровідникового шару – бар’єра товщиною
 („1” - AlxGa1-xAs) та нанотрубки
товщиною h („2” - GaAs),
вміщених у зовнішнє середовище
(„3” - AlxGa1-xAs). (Рис.1).
Екситонний спектр енергій
знаходиться шляхом розв’язування
стаціонарного рівняння Шредінгера

Рис. 1. Геометрична
схема
складної
цилін-дричної
Тут E g 0

з гамільтоніаном

 
 
H ex ( re , rh )  E g 0  H e (re ) 

(1)
e2
    .
( re , rh ) | re  rh |
- ширина забороненої зони матеріалу нанотрубки;
 
 H h ( rh ) 
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H e (re ), H h (rh ) - гамільтоніани невзаємодіючих між собою
електрона та дірки, а останній доданок визначає потенціальну
енергію взаємодії електрона та дірки.
Екситонне рівняння Шредінгера з гамільтоніаном (1)
розв’язувалося наближено. При цьому потенціальна енергія
взаємодії ( Veff (z ) ), усереднена на хвильових функціях


електрона (  e ( e ) ) і дірки (  h ( h ) ), у системі центра мас
апроксимувалася виразом з варіаційним параметром 
e2
1
.
(2)
 0 (  | z |)
Відповідне рівняння Шредінгера з потенціальною енергією (2)
розв’язується точно, а кінцевий вираз для енергії екситону
отримується після мінімізації відповідного функціонала за
варіаційним параметром  :
V ( z)  

P2
nh mh
e
h
E e e ( P )  E n m  En m 
 E g 0  E e e .
2M


n m
n m
nh m h

(3)

Тут n і m - радіальне та магнітне квантові числа; E e ( E h ) енергії невзаємодіючих між собою електрона і дірки; E енергія зв’язку екситону; M   e   h ;  e ( h ) – ефективні
маси електрона (дірки).
Розрахунок та аналіз енергетичних спектрів електрона Ene m ,

n e me

дірки Enh m та екситону E h h у роботі виконувалися для

n m
складної циліндричної нанотрубки,
напівпровідники GaAs та Al 0.4 Ga 0.6 As .

основою

якої

є
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Яна Туряк
Науковий керівник – доц. Давидович В.О.
Психолого-педагогічні основи наочності та методика
її застосування в процесі трудового навчання
Використання наочних засобів у трудовому навчанні створює
в учнів конкретні уявлення про практичну діяльність;
попереджає, а іноді виправляє помилки; сприяє навчанню
правильно користуватися наочними засобами для виготовлення
виробу; посилює мотивацію практичної діяльності; підвищує
інтерес та увагу учнів до завдання; робить зміст матеріалу
найбільш доступним для їх розуміння; виконує роль додаткових
стимулів, що допомагають дітям відобразити свої дії,
активізують їх практичну діяльність.
Трудове навчання в першу чергу формує загальнотрудові
вміння, що включають розумові і практичні дії, підпорядковані
мотиву цієї діяльності. В основі дії лежать операції та
елементарні, нескладні рухи, на базі яких і формується
конкретно-трудове вміння, що переходить у навичку.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень, навчальних
програм з трудового навчання відображає перелік основних
загальнотрудових умінь, становлення яких і веде до формування
трудової діяльності школярів. Методичні поради щодо
застосування різних видів наочності дозволяють реалізувати
одне з важливих функцій наочності – управління практичним
виконанням учнями завдань на уроках трудового навчання і
таким чином забезпечити розвиток навичок самостійності
практичної діяльності.
Наочність має різнобічну спрямованість, вона є джерелом і
засобом пізнання, служить для отримання інформації про об'єкт
вивчення і забезпечення обміну інформацією між учасниками
комунікативного процесу, а також забезпечення процесу
вивчення інформації в наочно-практичній діяльності.
Серед функцій наочності, які враховуються при організації
навчання, можна виділити наступні:
а) наочність як джерело інформації;
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б) наочність як засіб ілюстрації;
в) наочність як опора пізнання;
г) наочність як засіб постановки навчальних проблем і
розв’язання проблемних ситуацій
Правильно підібрана і використана наочність активізує
навчально-виховний процес і формує у школяра відповідні
знання, навички та вміння.
Використання наочності на уроці повинно бути
цілеспрямованим і методично виправданим. А це вимагає
серйозного підходу до їх адекватного вибору. Отже, доцільно
виділити такі вимоги до використання наочності у трудовому
навчанні:
1) відповідність наочності змісту матеріалу;
2) виділення найважливіших ознак предмета;
3) естетичне оформлення наочності;
4) вчасне використання наочності;
5) помірне використання наочності;
6)відповідність наочності психологічним закономірностям
сприймання;
7) інтерес учнів до розглядуваних наочних об’єктів;
8) зв’язок змісту наочного посібника з досвідом учнів.
Важливого значення останнім часом набули технічні засоби
навчання, які не лише допомагають глибше, наочніше розкрити
ту чи іншу тему, а й великою мірою сприяють підвищенню
пізнавального інтересу, що є значним фактором впливу на
емоційну сферу учнів. Вони також полегшують процес
засвоєння навчального матеріалу.
Дослідження
теоретично
обґрунтувало
необхідність,
доцільність та ефективність використання різноманітних
наочних посібників на уроках трудового навчання.

Список літератури:
1. Максименко Ю. Б. Психология формирования трудових умений
школьников. (Сравнительный
анализ деятельности учащихся
массовой и вспомогательной школ) / Ю. Б. Максименко, В.И.Бондар,
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Дмитро Унгурян
Науковий керівник – доц. Микитюк В.І.

Створення та дослідження фізичних властивостей
структур TiO2/ PbТе <Eu>
Розвиток сонячної енергетики, що базується на використанні
тонких шарів напівпровідникової природи, та різні практичні
застосування напівпровідникових халькогенідів в мікро- та
оптоелектроніці
стимулюють інтенсивне дослідження
закономірностей формування напівпровідникових покриттів.
Для отримання плівок халькогенідів зазвичай застосовують
різні фізичні методи, такі як молекулярно- променеву епітаксію,
технологію
«гарячої
стінки»,
імпульсного
лазерного
випаровування та ін. В останні десятиліття спостерігається
значний інтерес до розвитку електрохімічних технологій
формування плівок напівпровідникових халькогенідів.
Відносно простим і досить економічним є метод
електрохімічного осадження де не використовується дороге
устаткування (у тому числі вакуумні установки), виключаються
операції високотемпературного відпалу та літографії. Крім того,
метод досить екологічний, має високу селективність, дозволяє
вести осадження на електроди-підкладки складної форми і
великих розмірів і отримувати тонкоплівкові структури
напівпровідників.
Напівпровідникові матеріали на основі телуридів свинцю та
їх твердих розчинів широко застосовуються в термовольтаїчних
системах (перетворюють ІЧ-випромінювання в електричну
енергію), в охолоджуючих і нагріваючих елементах, що
використовують явища Пельтьє і Томпсона. Ще один
перспективний напрямок пов'язаний зі створенням різних
оптичних приладів: ІЧ- детекторів, що працюють при кімнатній
температурі в інтервалі довжин хвиль 2–4,5 мкм, діодних
лазерів з довжиною хвилі (3–30 мкм ) та ін. Тому є значна увага
дослідників до електросинтезу цих матеріалів.
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Електроосадження здійснюють як у вигляді тонких
полікристалічних плівок [1], так і у вигляді різних нано- і
гетероструктур [2].
Електродна система TiO2 – квантоворозмірні частинки PbTe
(PbSe) становить наразі значний інтерес для розробки
фотовольтаїчних перетворювачів сонячної енергії третього
покоління. Поглинаючи видиму частину сонячного спектра,
квантоворозмірні частки виступають в ролі спектральних
сенсибілізаторів
більш
широкозонних
оксидних
напівпровідників, таких як TiO2 чи ZnO [3].
На прикладі сполуки PbTe ставилася задача створення
різними методами гетероструктур, отриманих на поверхні
широкозонного матеріалу
оксиду TiO2, та дослідження
електричних властивостей гетеропереходів, типу n-TiO2/p-PbTe,
на
отриманих
нанесенням
тонкоплівкового
TiO2
монокристалічні підкладки PbTe.
Структури створювалися шляхом парофазного нанесення
тонкого шару на підкладку об’ємного кристала методом гарячої
стінки та магнетронного розпилення.
Об’ємні кристали вирощувалися із розплаву методом
Бріджмена і парової фази, а легування домішкою європію
проводилося шляхом її введення в шихту для вирощування.
Для
одержаних
гетероструктур
проведені
металмікроскопічні дослідження різних ділянок структур, досліджені
електричні
параметри
об’ємних
кристалів
підкладок
електронної та діркової провідності, а також кристалів телуриду
свинцю, легованих домішкою рідкісноземельного елемента
європію, у кількості 1·1019 см-3 та 1·1020 см-3.
1.
2.
3.

Список літератури:
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Юрій Федорчак
Науковий керівник – асист. Вікторовська Ю.Ю.
Модернізація міської телефонної мережі
Розвиток телефонного зв'язку нашої країни пов'язаний зі
створенням комутаційної техніки трьох поколінь [1]. До
першого покоління належать автоматичні телефонні станції
декадно-крокової системи (АТС ДК), у процесі експлуатації
яких виявився ряд суттєвих недоліків. До другого покоління
систем комутації належать автоматичні телефонні станції
координатного типу (АТС КУ). Станції цього типу володіють
певними перевагами порівняно з АТС ДК. Третє покоління
систем комутації – квазіелектронні та електронні телефонні
станції, вони усунули ряд недоліків, властивих попередникам, і
використовуються в багатьох країнах світу [2].
З кожним роком вимоги до існуючих телефонних мереж
підвищуються. Упроваджуються сучасні засоби зв'язку,
вводяться нові додаткові послуги. Задача модернізації міської
мережі є актуальною, адже серед абонентів, поряд із постійними
квартирними абонентами, існує велика кількість таких
абонентів, як, наприклад, державні установи, різні підприємства,
що пред'являють більш високі вимоги до якості та
оперативності доставки інформації.
На сьогодні найбільша необхідність у розвитку телефонної
мережі м. Івано-Франківська виникла в центральній частині та у
двох нових мікрорайонах міста, де необхідне встановлення ще
однієї АТС, якій буде присвоєно код 50/51 [3]. Аналіз існуючої
телефонної щільності показав, що її величина становить 22
телефони на 100 мешканців і не відповідає величині
рекомендованої телефонної щільності, що складає 35 телефонів
на 100 мешканців, тому існує необхідність встановлення 27599
телефонів. Огляд телефонної мережі міста Івано-Франківська
показав, що вона складається з трьох телефонних станцій
декадно-крокової системи (РАТС 2,3,4), однієї телефонної
станції координатної системи (РАТС 6) та однієї цифрової АТС,
яку побудовано на базі АМТС типу EWSD.
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EWSD – це унікальна система на всі випадки застосування з
погляду розмірів телефонних станцій, їхньої продуктивності,
діапазону наданих послуг і середовища навколо мережі [4].
Завдяки своїй уніфікованій системній архітектурі EWSD
ідеально відповідає вимогам різноманітних галузей застосування. У зв’язку з тим, що у мережі вже існують абонентські
концентратори системи EWSD і АМТС типу EWSD, і в якості
обладнання нової цифрової системи комутації необхідно
вибрати станцію виробництва фірми SIEMENS типу EWSD,
адміністрацією зв’язку було прийнято рішення про необхідність
розвитку міської телефонної мережі міста Івано-Франківська на
базі даного цифрового обладнання. Встановлення ЦСК на
мережі розв’яже ряд проблем, які існують на даний час:
1. Досягнути рекомендованої телефонної щільності.
2. Забезпечити невиконані заявки на встановлення телефонів.
3. Провести демонтування частини фізично застарілого
аналогового обладнання.
4. Продовжити будівництво цифрового фрагмента мережі.
5. Одержати більш високу ступінь завершеності викликів для
абонентів;
6. Використовувати універсальні таксофони двобічної дії, які
повинні під’єднуватись до АК і поступово замінити існуючі
таксофони однобічної дії.
7. Для цифрових АТС система похвилинного обліку вартості
місцевих розмов не потрібна, оскільки похвилинний облік
здійснюється самою ЦСК.
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Степан Федух
Науковий керівник - доц. Фратавчан В.Г.
Механіка ігрового процесу покрокової стратегії
при моделюванні рольових ігор
Комп'ютерна гра - комп'ютерна програма або частина
комп'ютерної програми, що служить для організації ігрового
процесу (геймплея), зв'язку з партнерами по грі або сама
виступає партнером[1].
Ігровий рушій - це центральний програмний компонент
комп'ютерних та відеоігор або інших інтерактивних додатків з
графікою, який обробляється в реальному часі. Він забезпечує
основні технології, спрощує розробку і часто дає грі можливість
запускатися на декількох платформах, таких як ігрові консолі і
настільні операційні системи, наприклад, GNU / Linux, Mac OS
X і Microsoft Windows, мобільних платформах iOS та Android
[1].
Microsoft XNA - це набір інструментів з керованим
середовищем часу виконання, який полегшує розробку та
керування комп'ютерними іграм [3].
У роботі представлено:
- реалізація простого і зручного графічного інтерфейсу
глобальної покрокової стратегії;
- реалізація механіки ігрового процесу.
Вищеперераховані пункти були реалізовані за допомогою
програмної платформи .NET та Microsoft XNA. Як середовище
програмної розробки було використано Visual Studio 2010.
Попередній проект модернізовано й реалізований ігрову
механіку глобальної покрокової стратегії.
Гра з точки зору гравця може бути розділена на кілька
елементів:
1) “Глобальна мапа” – мапа, на якій відбуваються основні
події гри (такі як захоплення, розвідування нейтральних
територій, модернізація власних територій і т.д.);
2) “Мапа міста” – сюди належить інтерфейс міста з усіма
його можливостями (розбудівля і модернізація споруд
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міста, організація авангардного загону військ для його
оборони тощо.);
3) “Мапа бою” – являє собою ту територію, на якій
відбувається сутичка двох ворожих військ.
Було створено власний ігровий рушій WarGEng, який
включає в себе:
1) Роботу з 2D графікою за допомогою спрайтів та
графічного тексту;
2) Обробка вхідних сигналів з маніпуляторів (клавіатура та
миша);
3) Реалізацію деяких графічних елементів таких як:
виринаючі вікна, контейнер, графічні та текстові кнопки,
контейнер вкладок;
4) Завантаження ігрових даних з xml-файлів.
Даний проект не є фінальним результатом роботи. В
майбутньому планується замінити середовище програмної
розробки Visual Studio 2010 та Microsoft XNA на сучасніший
мультиплатформний інструментарій для створення і розробки
2D та 3D ігор – Unity [4].
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Ростислав Філіпчук
Науковий керівник – асист. Габуза Т.В.
Розпізнавання жестів для керування відеоплеєром
Розпізнавання символів, зображень, рухів використовуються у різних напрямках. Класичним прикладом механізму, в
якому застосовується методика розпізнавання жестів, є Smart
TV (Розумний телевізор). Ця технологіє нова і ще не набула
великої популярності, насамперед через високі ціни на таку
техніку. Однак на сьогодні існують методи, які дозволяють
відтворити основні принципи робити таких приладів.
Постановка
задачі.
Розробити
відеопрогравач,
керування яким здійснюється за допомогою жестів. Як
предмета розпізнавання використовується олівець білого
кольору. Програма повинна виконувати такі команди:
- перемотка у прямому і зворотному плині часу;
- пауза / продовжити;
- добавити / знизити гучність динаміків;
- наступна / попередня доріжка.
Відповідно до вищеописаних команд поставити такі
жести:
- рух предмета зліва направо, справа наліво;
- рух з центру у правий верхній кут;
- рух знизу вгору / зверху вниз;
- рух з центру в правий нижній кут.
Зчитування зображення (жестів) здійснюємо за
допомогою веб-камери ноутбука (роздільна здатність якої 1 Мп).
Хоча можна використати будь-яку USB веб-камеру, де краща
якість камери.
Розпізнавання жестів відбувається шляхом збирання
кадрів та їхньої обробки методом теорії ймовірності, по 20
кадрів у секунду, та обробляються по 10 кадрів у секунду.
Алгоритм роботи програми:
1. Отримуємо кадр з веб-камери і відправляємо його на
фільтр.
2. Фільтр повертає бінарне зображення, де зображений
тільки олівець у вигляді білого прямокутника (якщо олівець є);
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3. Бінарне зображення відправляється на вхід в аналізатор,
де
знаходяться координати олівця, та відправляється у
спеціальний масив.
4. Якщо розмірність масиву 10 елементів, то він
відправляється в ймовірнісний аналізатор. Тут відбувається
аналіз послідовності пар чисел методом найменших квадратів.
5. Якщо аналізатор розпізнав якусь команду, то ця команда
відправляється на вхід програвача.
Програмна реалізація створеної програми має два потоки.
В основному потоці знаходиться інтерфейс користувача та
програвач відео. В другий (додатковий) потік винесено блок
розпізнавання. Це зроблено для того, щоб запобігти підвисанню
інтерфейсу і відтворення відео.
Основний потік
Додатковий потік

Player

Monitor

QML\JS
C++
Рис. 1. Схема роботи потоків програми керування
відеоплеєром
Програму створено для ОС Linux за допомогою такого
програмного забезпечення (дане ПЗ є безкоштовним та
розповсюджується за ліцензією GPL):
- середовище розробки Qt Creator 5.2 - крос-платформовий
інструментарій розробки програмного забезпечення мовою С++;
- OpenCV 2.4.6 - бібліотека функцій та алгоритмів
комп'ютерного зору, обробки.
Список літератури:
1. Лінник Ю.В. Метод найменших квадратів і основи
математично-статистичної теорії обробки спостережень. — 2-е вид.
[Текст] / Ю.Лінник - М.: Питер, 1962. – 352 c.
2. Стауструп Б. Мова програмування С++. Спеціальне видання.
[Текст] / Б.Стауструп - М.: БІНОМ, 2011. – 1136 с.
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Адріана Фолошня
Науковий керівник-доц. Склярчук В.М.
Механізми проходження темнових струмів
у напівізолюючих кристалах Cd(Zn)Te
Для дослідження механізмів проходження темнового струму
використовували кристали n-Сd(Zn)Те правильної геометричної
форми (4х4х2 мм), вирізані з різних частин злитка – початку,
середини та кінця методом струнної різки. Виготовлення омічних
контактів включало якісну механічну обробку (шліфування й
полірування поверхні напівпровідника з поступовим зменшенням
діаметра зерен шліфувальної пасти), травлення у розчині брому у
метанолі, промивання в метанолі, нанесення металу (індію)
термічним напиленням у вакуумі на попередньо оброблену в
аргоновій плазмі при напрузі 250 В і густині струму
25 мА
2
поверхню 4х4 мм .
Вольт-амперна характеристика (ВАХ) структури
InCd0.9Zn0.1Te-In лінійна до певної напруги, а потім відбувається
відхилення від лінійності, і струм залежить від напруги за
квадратичним законом (I~V2). Така поведінка ВАХ пояснюється в
рамках механізму струмів, обмежених просторовим зарядом
(СОПЗ) для напівізолюючих кристалів.
Питомий опір структур In-Cd0.9Zn0.1Te-In, при температурі 300
К дорівнює ~2108 Ом см для кристалів, вирізаних із середини
злитка та ~8108 Ом см для кристалів, вирізаних із кінця злитка, а
енергії активації провідності (Еа), визначені з температурної
залежності питомого опору – 0,59 і 0,79 еВ відповідно. Величина
питомого опору значно менша питомого опору власного
напівпровідника Cd0.9Zn0.1Te i =8,61010 Ом см (для оцінки
величини питомого опору власного напівпровідника рухливості
електронів і дірок у Сd(Zn)Те вважали такими, що дорівнюють n=
900 см2В-1с-1, p = 80 см2В-1с-1, ефективні маси електронів mn
і дірок mp – 0,11mo і 0,63mo відповідно). Еа також менші енергії
активації провідності власного напівпровідника (~0,83 еВ –
половина ширини забороненої зони при 0 К). Досліджувані
кристали Cd0,9Zn0,1Te з n-типом провідності, безумовно, є
компенсованими напівпровідниками, з істотною концентрацією
неконтрольованих домішок і дефектів. Деякою мірою про це
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свідчить механізм проходження струму (СОПЗ). Важливу
інформацію про донорну домішку, що визначає електропровідність
кристалів Cd0,9Zn0,1Te, можна одержати, аналізуючи температурну
залежність положення рівня Фермі () у забороненій зоні. Для
оцінки ступеня компенсації припустимо, що  й
електропровідність матеріалу визначаються донором з енергією Ed
і концентрацією Nd, концентрація компенсуючих акцепторів – Nа.
Рівняння електронейтральності
(1)
p  N d  n  N a ,
де n і p – концентрації електронів і дірок у зоні провідності й
валентній зоні, а Nd та N a – концентрації іонізованих донорів і
акцепторів відповідно.
,
(2)
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N
p
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де   , Ed Ea – глибини залягання рівня Фермі, донорного й
акцепторного рівнів відповідно, які відраховуються від краю
валентної зони Nc і Nv – густини станів у відповідних зонах.
З іншої боку,   можна визначити з виразу для питомого опору
(4)
1


q ( n n  p p )

Зіставлення залежностей (Т), одержаних із рівняння (2),
розв’язаного числовим методом, із експериментальною
температурною залежністю (Т) дають можливість визначити
концентрації й глибини залягання донорного й акцепторного
рівнів, які підбираються таким чином, щоб отримані криві
збігалися. Найкращий збіг розрахунку й експерименту при 300К
було отримано при Еd = 1,0 еВ і Na/Nd = 0,96 для кристала із
питомим опором 2108 Ом см, який вирізаний з середини злитка,
та Еd = 0,8 еВ і Na/Nd = 0.07 для кристала з питомим опором 8108
Ом см, який вирізаний з кінця злитка.
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Наталія Харюк
Науковий керівник – доц. Давидович В.О.
Застосування проектної технології навчання
у викладанні трудового навчання
Стрімкий розвиток науки та технологій, розвиток
автоматизації сучасних виробничих процесів потребує не лише
підвищення рівня професійної підготовки фахівців, але й їх
творчого підходу до розв'язання виробничо-технічних завдань.
У зв'язку з цим особливо складні завдання постають перед
методикою трудового навчання. Необхідно змінити ставлення
до занять технічною працею через залучення учнів до більш
активної розумової діяльності. Велику роль у цьому відіграє
застосування проектних технологій, виконання школярами
творчих проектів.
Виконання школярами творчих проектів, з погляду методики
навчання є новим, оскільки дотепер одним із головних недоліків
трудового навчання як шкільного предмета був ремісничий
характер діяльності. Учні виконували інструкції вчителя, тобто
відтворювали те, що він показував.
Нині на зміну традиційних спарених уроків трудового
навчання, розрахованих на 90 хвилин, прийшли уроки
тривалістю 45 хвилин. При цьому обсяг навчального матеріалу
не змінився. У багатьох вчителів трудового навчання виникло
запитання: як за 45 хвилин встигнути виконати весь обсяг
запланованого?
Виходом є інтенсифікація процесу трудового навчання,
перехід від традиційного комбінованого уроку до проектних
технологій, які дають таку можливість.
Проаналізувавши зміст проектної технології, можна
стверджувати, що проектне навчання стимулює і посилює
позитивну мотивацію до навчання, тому що воно:
 особистісно-орієнтоване;
 активізує безліч дидактичних підходів – навчання у
процесі діяльності, сумісне навчання, мозковий штурм,
рольові ігри, евристичне та проблемне навчання,
дискусію і т.ін.;
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самомотивуюче, що означає зростання інтересу та
включення в роботу в міру її виконання;
 дозволяє вчитись на власному досвіді та досвіді інших;
 приносить задоволення учням, які бачать продукт своєї
власної праці.
Аналіз педагогічної літератури дає можливість з'ясувати, що
технологія проектів на сьогодні − однин з найбільш
розповсюджених видів дослідницької роботи школярів. Вона
розглядається як альтернатива класно-урочній системі, але
зовсім не витісняє її.
Перехід від традиційного комбінованого типу уроку до
проектних технологій дає можливість інтенсифікувати процес
трудового навчання.
У результаті науково-педагогічного дослідження можна
зробити наступні висновки про переваги та недоліки проектних
технологій у трудовому навчанні:
Переваги:
учні мають можливість:
 виявити і реалізовувати власні ідеї;
 розвивати самостійність, творчі здібності;
 використовувати знання з різних навчальних предметів;
 вчитися раціонально планувати роботу;
Недоліки:
 не всі учні можуть працювати самостійно;
 застосування методу проектів вимагає значних витрат
часу як на уроці, так і в позаурочний час.

Список літератури:
1. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група ВНV,
2004. – 416 с.
2. Коберник О.С. Розробка творчих: проектів на уроках технічної
праці // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — №2.
— С.41—45.
3. Коберник О.С. Проектування на уроках трудового навчання //
Трудова підготовка в закладах освіти. — 2001. — №4. —
С.12—14.
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Вадим Хоменко
Науковий керівник – асист. Майструк Е.В.
Оптичні властивості плівок Cu2ZnSnSe4 та
Cu2ZnSnS2Se2

Тонкі плівки селено- та сірковмісних кастерітів було
отримано методом термічного випаровування попередньо
синтезованих матеріалів та визначено їх оптичні коефіцієнти.
Для визначення оптичних коефіцієнтів плівок Cu2ZnSnSe4 та
Cu2ZnSnS2Se2
використовували метод, оснований на
незалежному
вимірюванні
коефіцієнтів
відбивання
і
пропускання.
Вимірювання оптичних коефіцієнтів проводили на
спектрометрі Nicolet 6700 в інтервалі довжин хвиль λ = 0,9 –
26,6 мкм та на спектрометрі СФ-2000 в інтервалі довжин хвиль
λ = 0,4 – 1,1 мкм.
Отримані результати вимірювань коефіцієнта пропускання
від
довжини
хвилі
падаючого
електромагнітного
випромінювання для досліджуваних зразків представлені на
рис.1. Зростання поглинання у довгохвильовій області пов’язано
з поглинанням скляних підкладок на які наносились
досліджувані плівки.

Рис. 1. Залежність коефіцієнта пропускання від довжини хвилі
електромагнітного випромінювання при Т = 300К:
1 - Cu2ZnSnS2Se2; 2 - Cu2ZnSnSe4
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На основі одержаних залежностей коефіцієнтів відбивання
та пропускання було отримано значення коефіцієнта поглинання
(α) для кожного зразка. Одержані залежності α=f(hν) були
перераховані в залежності α2=f(hν) (рис. 2).

Рис. 2. Залежність α2 від енергії падаючої електромагнітної хвилі для
плівок:
1 - Cu2ZnSnS2Se2;
2 - Cu2ZnSnSe4

На залежностях α2=f(hν) (рис. 2) спостерігається
прямолінійна ділянка у короткохвильовій області спектру, яка
вказує на наявність в досліджуваних зразках прямих дозволених
міжзонних
оптичних
переходів.
Екстраполяцією
цих
прямолінійних ділянок залежностей α2=f(hν) до α2=0 було
визначено величину оптичної забороненої зони (Egоп) для кожної
плівки.
Як видно із рис. 2 ширина оптичної забороненої зони для
плівок Cu2ZnSnS2Se2 ≈ 1,38 еВ, а для Cu2ZnSnSe4 Egоп ≈ 1,39 еВ.
Що вказує на перспективність використання даних матеріалів в
якості функціональних елементів в фотоелектроніці та сонячній
енергетиці.
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Денис Хоменко
Науковий керівник – проф. Мар’янчук П.Д.
асист. Майструк Е.В.
Підвищення потужності серійних сонячних установок
Одним із способів підвищення потужності серійних
фотоелектричних модулів – це зміна кута встановлення відносно
напрямку падаючих сонячних променів. Установка для
вимірювання вихідної потужності фотоелектричного модуля
залежно від кута падіння променів на робочу поверхню
представлена на рис.1.

Рис.1.Установка вимірювання вихідної потужності фотоелектричного
модуля залежно від кута падіння променів на робочу поверхню
фотоелектричного модуля.

Як показали дослідження, експериментальні значення
потужності фотоелектричного модуля сильно відрізняються від
теоретичних значень при кутах падіння променів по
відношенню до робочої поверхні модуля.
Установка з системою орієнтації, здатна підвищити
вироблення електроенергії серійного фотоелектричного модуля
в 1,5-2 рази.
Другий із способів підвищення потужності серійних
фотоелектричних модулів – це використання концентраторів
сонячного випромінювання.
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Концентратор (рис. 2) являє собою лінійну конструкцію,
де плоскі відбивачі, розташовані під кутом до приймальної
поверхні фотоелектричного модуля.
При рівній площі відбиваючих панелей і приймальної
поверхні, найбільш оптимальний кут установки відповідає
значенню 60°.

Рис.2. Плоский концентратор для фотоелектричного модуля.
1- сонячне випромінювання, 2-відбиваючі поверхні, 3-серійний
фотоелектричний модуль.

Відповідно, при перпендикулярному падінні сонячних
променів на приймальну поверхню, ширина площі падіння
збільшується з кожної з бічних сторін на а/2 (див. рис.2).
Характеристики модуля визначаються освітленістю його
приймальної поверхні. Відхилення нахилу відбиваючих
поверхонь від оптимального кута (60° ± , =5%) дають
невелике зменшення потужності фотоелектричної установки з
концентратором (рис. 2).
При
використанні
концентратора
освітленість
фотоелектричного модуля зростає. Напруга і струм в робочій
точці (точці максимальної потужності) змінюються. Причому
напруга при збільшенні освітленості дещо зменшується, що
свідчить про зміщення робочої точки, а струм і потужність
збільшуються.
При використанні концентраторів світлового потоку,
потужність, що виробляється фотоелектричним модулем,
збільшується на 40%.
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Роман Хомишин
Науковий керівник – асист. Миронів І. В.
Побудова гіперповерхонь та розпізнавання образів
з застосуванням нейронних мереж
Метою даної роботи є вивчення та розробка алгоритму
попередньої обробки зображень (перед розпізнаванням),
нечуттєвих до певних спотворень вхідного зображення, які
дозволяють отримати вхідні дані для апроксимації та суттєво
зменшити розмірність задачі апроксимації за рахунок розгляду
тільки значущих частин зображення.
Задача розбивається на такі пункти:
1. Приведення зображення у вигляді растру до вигляду,
придатного для обробки НМ заданої конфігурації.
2. Встановлення відповідності між інформацією про
належність певному образу з виходами НМ.
Розглянемо метод попередньої обробки зображення –
метод виявлення різких стрибків яскравості. Для всіх сусідніх

P (i  b,1..e  1)

P

пікселів з координатами i і i 1
на растровій
розгортці відрізка виділяється складова яскравості та
знаходиться модуль різниці складових яскравості для двох
сусідніх пікселів:

Y  YPi  YPi 1 (i  b,1..e  1)

P

У випадку перевищення Y порога піксель i
вважається точкою перетину.
Такий підхід дозволяє знаходити різкі зміни яскравості у
напрямі контрольного відрізка. У цього підходу, в порівнянні з
іншими методами, є деякі переваги та істотні відмінності:
1. Немає необхідності в обробці растра цілком,
розглядаються тільки пікселі у напрямі контрольного відрізка.
2. Не потрібно визначати попередньо приблизні кольори
розглянутих областей Sp і S`p.
3. Алгоритм кількісно описує динаміку зміни складової
яскравості у напрямі контрольного відрізка.
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4. Алгоритм чуттєвий лише до істотної зміни яскравості.
Остання властивість приводить до вимоги невисокої
розмитості, тобто достатньої різкості розглянутого зображення.
При трасуванні контурів ця вимога не обов'язкова.
Висока розмитість змушує зменшувати величину порогу,
що спричиняє збільшення кількості перетинів.
Список літератури:

1. Neuro school [ Електронний ресурс] Режим доступу до
документу: http://neuroschool.narod.ru/books.html
2. Хайкин С. "Нейронные сети. Полный курс" 2-е изд. – Пер. с
англ. М. : Издательский дом «Вильямс», 2006 -1104 с. : ил. –
Парал. тит. англ.
3. Штучні нейронні мережі [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до документу:
http://www.victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme5.htm
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Святослав Храпко
Науковий керівник  проф. Політанський Л.Ф.
Апаратна реалізація криптоалгоритму RSA
Пристрої конфіденційного зв'язку чи пристрої захисту
телефонних переговорів призначені для таких перетворень
мовних сигналів, при яких абоненти, що знаходяться на
кінцевих пунктах системи зв'язку, можуть вести переговори так
само, як це відбувається у звичайних телефонних мережах, але в
той же час чіткість мови в каналах і лініях зв'язку дуже мала, а в
граничному випадку дорівнює нулю. При застосуванні сучасних
технічних засобів перехоплення й обробки сигналів з
використанням потужної швидкодіючої обчислювальної техніки
можливо розкрити зміст переговорів, однак зробити це досить
важко, а в деяких випадках практично неможливо або потрібна
багаторічна робота [1].
Функціональна схема апаратної реалізації криптоалгоритму
RSA наведена на рис. 1. Стандарт RSA – (абревіатура від
прізвищ Rivest, Shamir та Adleman) - криптографічна система з
відкритим ключем, яка базується на обчислювальній складності
задачі факторизації великих цілих чисел.
Система працює в режимі відкритої і закритої передачі.
Вхідний сигнал через електронний трансформатор (блок 1)
надходить на аналого-цифровий перетворювач (блок 3).
Електронний трансформатор служить для узгодження вхідного
сигналу з АЦП за опором. В аналого-цифровому перетворювачі
сигнал оцифровується і надходить у порт мікропроцесора (блок
6). Програма відправляє черговий звіт у буфер збереження
даних, які підлягають шифруванню, а з буфера збереження
зашифрованих даних також черговий звіт - у послідовний порт.
У закритому режимі після прийому восьми звітів
відбувається шифрування, після чого зашифровані дані
надходять у відповідний буфер. У відкритому режимі після
прийому 8-ми звітів (64 біт) вони направляються в буфер
збереження зашифрованих даних без шифрування. Аналогічний
процес відбувається при передачі сигналу у зворотному
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напрямку. Процесор постійно аналізує активність прийому в
послідовний порт, і якщо в нього не надходить протягом
деякого часу сигнал заданого формату, то запалюється
світлодіод “Втрата вхідного сигналу”, а в послідовний порт
передаються замість сигналу нулі.
При переході в закритий режим процесор вводить
встановлений ключ, і якщо прийом в послідовний порт не
відбувається, система переходить в режим “Втрата вхідного
сигналу”.

Рис. 1. Функціональна схема системи криптозахисту

Стійкість алгоритму RSA може бути підвищена за
допомогою визначених вдосконалень і модифікацій. Створювані
на основі алгоритму RSA пристрої повинні розроблятися так,
щоб їх можна було використовувати в обчислювальних
системах або мережах для забезпечення криптографічного
захисту даних, представлених у вигляді двійкового коду. При
цьому
повинна
бути
забезпечена
можливість
їхніх
випробовувань і перевірки на точне виконання перетворень.
Список літератури:
1. Калинцев Ю.К. Конфиденциальность и защита информации [Текст]/
Ю.К. Калинцев. –М.: МТУСИ, 1997. – 140 с.
2. Кузнецов Г.В. Математичні основи криптографії [Текст] / Г.В.
Кузнецов, В.В. Фомичов, С.О. Сушко, Л.Я. Фомичова // Навчальний
посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет,
2004.– Ч.1. – 391 с.
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Віталій Хрупчик
Науковий керівник – доц. Константинович А.В.
Спектр випромінювання трьох електронів,
що рухаються вздовж гвинтової лінії у середовищі
Тонку структуру спектра випромінювання послідовності
трьох електронів, які рухаються один за одним уздовж гвинтової
лінії у прозорому середовищі, можна дослідити, комбінуючи
аналітичні та числові методи. Закон руху та швидкість l -го
електрона в цьому випадку визначаються співвідношеннями:




rl t   r0 cos0 t  t l i  r0 sin0 t  t l  j  V|| t  t l k , (1)


dr t 
Vl t   l .
(2)
dt
Тут t l – зміщення в часі l -го електрона; r0  V   01 ;
~
~
 0  ceB ext E 1 ; E  c p 2  m02 c 2 ; вектор індукції магнітного

~
поля B ext | | 0Z ; V , V| | – компоненти швидкості; p , E –
імпульс та енергія електрона; e і m0 – заряд і маса спокою
електрона.
Середню потужність випромінювання трьох електронів
знаходимо зі співвідношень
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трьох

електронів

S3   3  2 cost12   2 cost 23   2 cost12t 23  .

(5)

Тут t12 , t23 – зсуви в часі між першим і другим та другим і
третім електронами відповідно.
8
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Рис. 1.
Тонка
структура
спектра
синхротронного
випромінювання послідовності трьох електронів для Bext  1 Гс,
n  2,0 ; Vmed  0,4  1011 см/с; V||med  0,2  1011 см/с; r0  230см ;
01  0.174  10 8 рад/с. Крива 1. Три електрони при зсувах у
(1)
часі t12(1)  t 23
 2  /(301 ) з потужністю випромінювання
int
Pmed 1  0,1061  10 11 ерг/с

Встановлено, що на частотах 01 та 201 випромінювання
відсутнє, а на частоті 301 потужність випромінювання в дев’ять
разів більша, ніж потужність випромінювання окремого електрона.
Отримані результати узгоджуються з результатами праць [1; 2].
Список літератури
1. Константинович А.В. Спектри випромінювання релятивістських та
нерелятивістських електронів та їх послідовності у вакуумі й прозорому
середовищі/Дис. докт .фіз.-мат. наук, ЧНУ, Чернівці, 2012. – 330 с.
2. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Influence of Normal and
Anomalous Doppler Efects on Synchrotron-Cherenkov Radiation//Romanian
J. of Physics. – 2012. – V. 57, Nos 9–10.– P. 1356–1366.
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Юрій Цибуленко
Науковий керівник – д.ф.-м. н. Катеринчук В.М.
Вплив температурних режимів окислення на
фотоелектричні властивості гетеропереходів
власний оксид-p-InSe
Шаруватий монокристал InSe - привабливий матеріал для
застосування в сонячній енергетиці. Він володіє шириною
забороненої зони 1,2 еВ при кімнатній температурі, яка є
близькою до оптимальної - 1,3 еВ при використанні в сонячних
елементах (СЕ) [1]. Крім того, сколоті поверхні кристала не
потребують жодних технологічних обробок і хімічно інертні в
оточуючому середовищі. Це сприяє можливостям широкого
вибору матеріалів як активних елементів при формуванні
потенціального бар’єру на підкладках із InSe.
Спрощенню технології виготовлення гетеропереходів на
основі моноселеніду індію сприяла методика термічного
окислення на повітрі підкладок з шаруватого кристала, яка
дозволила
отримувати
перехід
власний
оксид-p-InSe.
Довготривале (на протязі 1-5 діб) окислення підкладок з InSe
при температурі 450оС приводить до змін фотоелектричних
характеристик гетеропереходів в порівнянні зі зразками,
окисленими протягом 5-15 хвилин. Зокрема, їхній спектр
фоточутливості звужується і з короткохвильового боку
зміщується від 3,5 до 2,0 еВ. В той же час зразки з широкою
смугою фоточутливості не змінюють її під час відпалу зразків у
вакуумі протягом декількох діб. На цій основі запропоновано
модель гетеропереходу при довготривалому формуванні. Вона
включає утворення на гетеромежі додаткового тонкого
прошарку, хімічна структура якого відмінна від власного оксиду
In2O3.
Для найкращих гетеропереходів такі параметри як напруга
холостого ходу і струм короткого замикання в режимі
насичення досягали значень 0,6 В і 30-35 мА/см2, відповідно.
Високі фотоелектричні параметри даних гетеропереходів
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свідчать, що вони є наслідком задовільної якості p-n–переходу.
На це вказують також виміряні ВАХ і ВФХ.
Зроблено оцінку ККД сонячних елементів на основі даних
гетеропереходів. Вона виявилась на рівні 2 %. Це значення не є
оптимізованим. Проте великий внутрішній опір гетеропереходів
дозволяє використовувати їх в якості фотоелектричних
перетворювачів в умовах низьких рівнів освітленості, при яких
звичайні кремнієві елементи не ефективні. Підтвердженням
цьому є показані на рис. 1 навантажувальні характеристики
досліджуваних гетеропереходів.

Рис. 1. Навантажувальні характеристики СЕ
власний оксид-p-InSe при різних рівнях освітлення
Список літератури:

1. Пикус Г.Е. Основы теории полупроводниковых приборов. - М.:
Наука, 1965. - 448 с.
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Науковий керівник – доц. Білічук С.В.
Стабілізатор напруги – еквівалент акумуляторної
батареї
Стабілізатори напруги широко застосовуються у вторинних
джерелах живлення для забезпечення постійною стабільною
напругою різних споживачів. По принципу дії вони бувають
лінійними та імпульсними, у кожного з яких є свої переваги та
недоліки. За типами поділяються на послідовні та паралельні. У
більшості схем застосовують послідовний тип стабілізації
напруги так як він більш економічний і практичний для
потужних схем. Паралельні стабілізатори використовують в
основному при потужності навантаження до 0,5-1Вт.
Схемотехніка послідовних стабілізаторів добре опрацьована і
промисловістю
випускається
цілий
ряд
інтегральних
послідовних стабілізаторів як додатної так і від’ємної
полярності. Однак всі ці стабілізатори можуть обмежувати
тільки вхідну напругу. У випадку ж зустрічної напруги, що
потрапляє до їхнього виходу, послідовний стабілізатор немає
ніяких елементів впливу і вихідна напруга може легко піднятися
від паралельно ввімкненого іншого джерела.
У даній роботі запропоновано, застосувати додатковий до
послідовного, паралельний стабілізатор 2 (рис.1), у якого
напруга стабілізації трохи більша (декілька десятків мілівольт)
напруги стабілізації основного послідовного стабілізатора 1, для
усунення впливу флуктуацій вихідної напруги.

Рис. 1

При цьому, в нормальному режимі роботи, коли вихідна
напруга Uвих задана і відповідає установці послідовного
стабілізатора 1, паралельний стабілізатор 2 практично не
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впливає на схему. Однак при зміні регулятором R3 напруги у
меншу сторону, паралельний стабілізатор включається в роботу,
поскільки вихідний конденсатор C залишається зарядженим до
вищої напруги ніж задана регулятором, і розряджає його до
нового значення установленої напруги. Таким чином швидкість
зміни напруги стає практично миттєвою як при збільшенні
напруги так і при її зменшенні. При підключенні до виходу
такого стабілізатора іншого джерела напруги, наприклад
зарядного пристрою, дана схема буде практично імітувати
роботу акумуляторної батареї і це дозволяє перевірити
навантажувальну характеристику зарядного пристрою. У цьому
випадку паралельний стабілізатор 2 буде еквівалентом
внутрішнього опору акумулятора, величину якого можна задати
при проектуванні схеми. Ще одна досить корисна функція такої
схеми у тому, що у випадку виходу з ладу послідовного
стабілізатора (більше половини випадків виходу з ладу
послідовного стабілізатора приводить до пробою силового
транзистора і вся вхідна напруга проходить на вихід)
паралельний стабілізатор захистить навантаження від
недопустимої перенапруги аж до перегорання запобіжника FU.
Ця функція має вирішальне значення у випадках коли вартість
схеми навантаження значно перевищує вартість схеми
живлення. При цьому потужність паралельного стабілізатора
повинна допускати такий критичний режим роботи.
Отже запропонована, у даній роботі структура стабілізатора
напруги, значно підвищує надійність джерела живлення щодо
запобігання недопустимо великого значення напруги на
навантаженні, а також максимально наближає стабілізоване
джерело живлення до ідеального джерела напруги, що може
бути використано в лабораторних дослідженнях електричних
схем, наприклад у курсі «Теорія електричних кіл», поскільки
такий стабілізатор стає практично еквівалентом акумуляторної
батареї.
Список літератур:
1. Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование.: Пер. с
англ.– К.: “МК-Пресс”, 2007.–288с.
2. В.И. Мелешин Транзисторная преобразовательная техника.– М.:
Техносфера, 2005.– 632с.
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Артем Чебан
Науковий керівник – доц. Лазорик В. В.
Оптимізація трафіку веб-сервера
Актуальність проблеми
Проблема завантаженості веб-сервера завжди була і
залишається
актуальною
дотепер.
Оскільки
кількість
користувачів, а отже, і кількість звертань до сервера, особливо
до бази даних, росте дуже швидко, при обмежених ресурсах
сервера, важлива є оптимізація взаємодії між клієнтом і
сервером.
Ідея розв’язання проблеми
Для реалізації такої задачі використано сервіс кешування
даних в оперативній пам’яті на основі парадигми розподіленої
хеш-таблиць технології Memcached.
Memcached з допомогою клієнтської бібліотеки (для Perl,
PHP, Python, Java та ін.) дозволяє кешувати дані в ОЗУ одного
або декількох серверів. Розподіл даних реалізується по
значенню хеш ключа. Клієнтська бібліотека, використовуючи
ключ даних, визначає його хеш і використовує його для вибору
відповідного сервера. Ситуація поломки сервера трактується як
промах кеша. Це дозволяє, зокрема, проводити гарячу заміну
серверів.
В API технології Memcached є тільки базові функції: вибір
сервера, установка з'єднання, додання, видалення, оновлення й
отримання об'єкта. Для кожного об'єкта встановлюється час
життя, починаючи з 1 секунди до нескінченності. При
переповненні пам'яті старіші об'єкти кеша автоматично
знищуються.
Сервер Memcached було розроблено для порталу
LiveJournal з метою зниження навантаження на сервери баз
даних.
Розглянемо ситуацію, коли потрібно працювати з великою
кількістю даних, їх записом та добуванням з бази даних. Якщо
правильно організувати роботу за допомогою Memcached,
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можна на порядок пришвидшити роботу сервера, а отже, і
знизити навантаження при великій кількості підключень.
Зауважимо, що використання Memcached виправдано при
великих розподілених системах.
Плюси технології є такі :
- оскільки читання інформації йде з RAM, швидкість
доступу краща, ніж зчитування кожного разу з
диска;
- в частині значення з пари «ключ-значення» немає
ніяких обмежень на тип даних, тобто можна
кешувати
складні
структури,
документи,
зображення та ін.;
- якщо використовувати кешуючі сервери для
зберігання перехідних даних та інформації, що також
є і в базі даних, то відмова роботи будь- якого
кешуючого сервера не є критичнима.
Наведемо архітектуру Memcached:

Список літератури:
1. Soliman А. Getting started with Memcached, 2013. — 230 с.
2. Galbraith P. Developing web applications with Apache, MySql,
memcached. — Indianapolis.: «Wrox», 2009. — 852 с.
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Дмитро Чижевський
Науковий керівник – проф. Остапов С.Е.
Блоковий криптографічний алгоритм WBC-64-df
Мета цієї роботи — на прикладі конкретної реалізації
описати блоковий алгоритм криптографічного перетворення,
спроектований на основі моделі алгоритмів зі змінною
поведінкою.
Структура контейнера
Алгоритм використовує контейнер у вигляді куба
розмірністю 4х4х4, який складається з рівномірно розподілених
64-х комірок. Рівнем контейнера вважаються всі комірки зі
спільною координатою Y в просторі XYZ. Рівні підлягають
нумерації від найнижчого до найвищого, починаючи з 0.
Адресація комірок у межах рівнів забезпечується двовимірною
системою координат. Позиція початкової комірки невідіграє
принципової ролі.
Кожна з комірок містить два набори даних: 1/64-у частину
вхідних даних та 1/64-у частину ключа. Розмірність блоку даних
складає 64 байти або 512 бітів. Довжина ключа дорівнює
довжині даних.
Схема проходу по рівнях
Для кожного рівня визначається порядок його обробки:
послідовність координат комірок, згідно з якою алгоритм
повинен обробити комірки. Для кожного рівня задається лише
одна така послідовністю, яка обирається з переліку наперед
визначених. Кількість координат у межах одного переліку не
обмежена. Повторний прохід алгоритму по вже відвіданих
комірках є допустимий.
Виконання алгоритму починається з комірки, на яку першою
вказує послідовність 0-го рівня, і триває доти, поки не
вичерпаються координати останнього рівня. Всього таких
проходів виконується три.
Схема обробки комірок
Усі комірки контейнера поділяються на 2 класи: W та B.
Комірками класу W вважаються такі комірки, старший біт даних
яких дорівнює 1. Відповідно, комірками класу B вважаються
комірки, старший біт даних яких дорівнює 0.
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Алгоритмом визначено 8 операцій: по 4 на кожен клас
комірок. Кожна з даних операцій застосовується лише за
певного стану комірки (див. специфікацію [1]) і впливає на 3
суміжні комірки.
Виконання операції над будь-якою із комірок приводить до
зміни даних і ключа в ній. За наступним проходом для даної
комірки з імовірністю 1/8 буде застосовано відмінну від
попередньої операцію. Так досягається значний рівень дифузії
та нелінійність алгоритму, що і є основним фактором,
спрямованим на ускладнення криптоаналізу.
Отримані результати
 Алгоритм
повністю
зворотний:
шифрування
і
розшифрування відбувається одним і тим же набором
операцій, причому алгоритм не є ні сіткою Фейстеля, ні
SP-мережею, хоча дещо схожий на останню.
 Алгоритм працює з байтами. Це дозволяє застосувати ряд
оптимізацій на сучасних платформах. Пропонована
архітектура може бути легко адаптована до поширених
апаратних архітектур.
 Довжина ключа та ємність блоку змінні й можуть
варіювати від 1-го байта і до безмежності.
 Розсіювальні характеристики відповідають тестам NIST.
 Режим виконання за замовчуванням подібний до режиму
CBC для класичних шифрів і здатний на одному і тому ж
ключі і без повторної ініціалізації на монотонні дані
видавати немонотонний результат.
 Швидкодія
тестової
програмної
реалізації
без
розпаралелювання на Intel Core i5 650 складає ~92 Mб/с.
Список літератури:
1. Вихідні коди програмної реалізації на МП С++ на GitHub.
Метод доступу: https://github.com/HaySayCheese/wbc-64-df
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Олеся Шутак
Науковий керівник – проф. Крамар В.М.
Активізація творчої діяльності учнів на уроках
інформатики
Розвиток творчих здібностей учнів - актуальна педагогічна
проблема, яка набуває дедалі більшого значення, оскільки саме
творчі люди виступають рушіями прогресу в усіх сферах людської діяльності. Випускник сучасної школи повинен уміти самостійно знаходити потрібну інформацію, обробляти її та аналізувати результати обробки. Тому учень має бути не об’єктом педагогічного впливу, а суб’єктом пізнавальної діяльності.
Особливо актуальним завданням для вчителів є належна організація навчальної діяльності учнів, що забезпечує формування у них уміння здобувати знання. На передній план тут виходять методики впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікативних та комп’ютерних технологій, що передбачає
володіння вчителем і учнями засобами автоматизованого пошуку і обробки інформації. Тому інформатика займає особливе
місце серед інших шкільних предметів, а засоби і методики, що
застосовуються для її опанування, дають змогу суттєво активізувати навчальну і творчу діяльність учнів.
Виходячи з наведених міркувань, можна стверджувати, що
дослідження шляхів розвитку мислення та активізації творчих
здібностей учнів на уроках інформатики є актуальним і своєчасним.
Творчістю називається розумова й практична діяльність,
наслідком якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а
також методів дослідження і перетворення матеріального світу
або духовної культури [1].
Ознаками і критеріями творчої діяльності є: продуктивність,
нестандартність, оригінальність, здатність до генерування нових
ідей, можливість „виходу за межі ситуації”, наднормативна активність. Одним із шляхів формування таких якостей в учнів є
створення в процесі навчання проблемних ситуацій. Учень має
бути потенціально готовим до розв’язання нової задачі, тобто
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володіти певним запасом знань і умінь, без яких неможливо починати пошук її розв’язку. Проте для виявлення та розвитку
його здібностей вирішальну роль відіграє праця, можливість
набуття високої майстерності і значних успіхів у творчості.
На основі цього можна сформулювати основні цілі процесу
розвитку творчих здібностей учнів: залучення учнів до творчої
діяльності; формування інтересу до творчого пошуку; розвиток
навичок творення нового, самореалізації.
Упровадження учителем інтерактивних технологій, проведення нестандартних уроків, використання ігрових елементів
допоможуть розвинути творчі здібності учнів, зробити урок таким, що може розкрити творчий потенціал особистості, навчити
висувати цікаві гіпотези, знаходити нестандартні підходи до
розв’язання стандартних задач.
Активізації роботи учнів на уроках інформатики, розвитку
творчого мислення сприяє застосування спеціальних технології:
 кооперативного навчання;
 колективно-групового;
 ситуативного моделювання;
 опрацювання дискусійних питань [2].
Головне їх завдання – зацікавити учнів, дати їм можливість
самостійно творити. Це викличе захоплення предметом, а у подальшому – здатність до набуття глибоких, усвідомлених знань.
У цій доповіді розкриваються методи креативного характеру
(„мозковий штурм”, евристичні методи та метод проектів), які
забезпечують учням можливість створення власних освітніх
продуктів [3].
Список літератури:

1. Клепіков О.І. Основи творчості особи / О.І. Клепіков , І.Т. Кучерявий. – К.: Вища школа, 1996. – 295 с.
2. Кабанчук С. Творчість і креативність / С. Кабанчук // Відкритий
урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 10. – С. 57-59.
3. Зелінська Т.Я. Прикладна спрямованість шкільного курсу
інформатики і шляхи її реалізації / Т.Я. Зелінська // Педагогічна
інформатика. – 2000. – №2. – С. 3-10.
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Олександр Юрійчук
Науковий керівник – доц. Руснак М.А.
Система захисту зображень від несанкціонованого
копіювання
На даний час задача захисту авторського права на
різноманітні об’єкти надзвичайно актуальна, зокрема на
графічні зображення, розміщені в мережі Інтернет. Широкого
розповсюдження набувають системи захисту інформації від
несанкціонованого копіювання та використання. На жаль,
створення абсолютної системи захисту неможливе, тому
більшість таких систем просто ускладнюють копіювання або
використання інформації до тієї межі, за якою офіційне її
придбання стає економічно обґрунтованим.
У даній роботі досліджуються існуючі засоби захисту
зображень та пропонується власний підхід до вирішення цього
питання. Існують такі загальноприйняті підходи до захисту
неактивної інформації:
- захист за допомогою водяних надписів або використання
стеганографії;
- використання різноманітних сценаріїв на стороні клієнта
на web-сторінках.
Ми пропонуємо розрізати файл із зображенням на велику
кількість маленьких за розміром із невпорядкованими назвами
картинок, які передаються клієнту разом із сценарієм їх
складання у вихідне зображення.
Для реалізації цього сервісу пропонується використовувати
технологію ASP.NET. Це технологія створення
webзастосунків і web-сервісів від компанії Microsoft. Вона є
складовою частиною платформи Microsoft.NET і розвитком
старішої технології Microsoft – ASP. На даний час останньою
версією цієї технології є ASP.NET 4.5. ASP.NET зовні багато в
чому зберігає схожість із старішою технологією ASP, що
дозволяє розробникам відносно легко переходити до створення
на її основі динамічних та мобільних програмних комплексів.
Водночас внутрішня будова ASP.NET істотно відрізняється від
ASP, оскільки вона грунтується на платформі .NET,а отже,
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використовує всі нові можливості, що надаються цією
платформою.
За допомогою цієї технології нами розроблено сервіс, який
дозволяє розрізати зображення на маленькі частинки, кількість і
розмір частинок вибираються автоматично. Кожна із частинок
записується в окремий файл, файли іменуються за допомогою
спеціального алгоритму. Порядок складання дрібних частинок у
початкове зображення фіксується кодом на мові C#. При цьому,
за допомогою розробленого сценарію JavaScript, блокується
права кнопка мишки під час руху курсора маніпулятора над
зображенням. Для того щоб користувач міг розмістити це
захищене зображення в себе на сайті, йому потрібно буде
отримати відповідний HTML-код, який йому надається
сервісом, і розмістити його на своїй web-сторінці.
Для розміщення сервісу в онлайн-доступ використовується
технологія Windows Azure – технологія корпорації Microsoft,
призначена для розробників застосунків «хмарних обчислень»
(англ. Cloud computing) і покликана спростити процес створення
онлайнових застосунків. Задачі збереження зображень, генерації
сценаріїв та алгоритми їх побудови також перенесені до
«хмари», що дає змогу використовувати стандартні
високоефективні системи захисту даних та інформації.
Отже, сервіс, представлений у нашому дослідженні,
забезпечує надійний, багаторівневий захист авторських прав на
цифрову інформацію. Цей сервіс підготовлено до впровадження
для обслуговування замовників.
Список літератури:

1.
2.
3.

ASP.NET
//
Інтернет
ресурс
/
Режим
доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
Windows Azure // Інтернет ресурс / Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Azure
Портал для компаній розробників // Інтернет ресурс / Режим
доступу:
http://www.microsoft.com/ru/ru/isv/development/russian.aspx
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Уляна Юрчак
Науковий керівник – асист. Сопронюк О.Л.
Функції чутливості лінійних систем зі зміною
вимірності фазового простору
Припустимо, що рівняння руху об’єкта описується системою
диференціальних рівнянь [1]

dx i  t ,  
 Ai t x i  t ,    Bi t  , t i 1  t  t i ,
dt

xi 1 ti  0,   Ci xi  ti ,  ,

 i x t i  0, t i ,    0 ,
i 

(1)
(2)
(3)

з початковими умовами
t0  t0   , x 1 t0   x 1 t0   x 1 t0 ,    x 1,0    , (4)
 – скалярний параметр.
Також припустимо, що система додаткових співвідношень
(2), (3) така, що для будь-яких  з деякої множини можна
однозначно побудувати розв’язки на інтервалі t 0  t  t   .
Нехай моменти перемикання також залежать від  , тобто
t i  t i   . В результаті можна побудувати множину розв’язків зі
змінною вимірністю
x i   x i  t ,   , ti 1    t  ti    t   , i  1,2,... (5)
Означення1. Функцією чутливості [2] однопараметричної


x i  t ,  
сім’ї (5) називатимемо похідну u t ,   
, в якій


i 
означає звичайну похідну в точках диференційованості x t , 
i 

і не визначену в точках зміни розмірності вектора фазових
координат.
Нехай (5) – однопараметрична сім’я розв’язків. Тоді
знайдеться t1    t 0   таке, що для будь-яких  1     2

dx 1 t ,  
 A1 t x 1 t ,    B1 t  , t 0    t  t1   .(6)
dt
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Якщо t 0   , x 1, 0    – неперервно-диференційовані за  , а

x 1 t ,   – неперервна за всіма аргументами і неперервнодиференційована за x ,  , тоді початковими умовами (4) і

системою (6) визначено на цьому інтервалі однопараметрична
сім’я розв’язків, для яких існують функції чутливості першого
порядку в класичному розумінні

du 1
 A 1 t u 1  B 1 t  ,
dt

з початковими умовами

u 1 t 0   u 1, 0  

dt  
dx 1,0   
.
 x 1, 0  0
d
d

(7)

(8)

За аналогією для i -ї підсистеми

dx i  t ,  
 Ai t x i  t ,    Bi t  , ti 1    t  t i  
dt

функція чутливості існує в класичному розумінні і визначається
системою рівнянь

du i  t ,  
 Ai t u i  t ,    Bi t  .
dt

(9)

Для обчислення функції чутливості знайдено початкові
умови, а для розрахунку чутливості розроблено числовий
алгоритм.
Список літератури:
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3.

Швець О.Ф., Сопронюк О.Л. Моделі для аналізу чутливості
розривних динамічних систем зі змінною вимірністю фазового
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Володимир Юхимчук
Науковий керівник – проф. Косяченко Л.А.
доц. Маслянчук О.Л.
Дослідження можливостей застосування
гетероструктури CdS/CdTe для детектування
Х- і γ-випромінювання
Напівпровідникові детектори X- і -випромінювання вже давно
вийшли за межі лабораторій, експериментальної ядерної фізики і
дозиметрії й зараз знаходять широке застосування в медицині,
біології, астрономічних дослідженнях, енергетиці, військовій
техніці та інших галузях.
У 1950-ті роки були створені напівпровідникові детектори на основі
кремнію, які мають високу енергетичну роздільну здатність, проте
вимагають кріогенного охолодження для зменшення темнових струмів.
Окрім того, через малий атомний номер (Z = 14) гальмівна здатність Si
є низькою і тому реєстрація квантів з енергією, вищою 30-50 кеВ,
практично неможлива. Атомний номер Ge більший (Z = 32), але
проблема занадто великого темнового струму стає ще серйознішою
через вужчу заборонену зону. Упродовж десятиліть ведеться пошук
напівпровідників, застосування яких усунули б недоліки Si- і Geдетекторів. Серед напівпровідників були досліджені GaAs, GaP, HgI2,
PbI2, CdSe та деякі інші. Як перспективний матеріал, в 1960-ті роки був
запропонований CdTe, а впродовж наступних років уже був
налагоджений випуск CdTe-детекторів. Їх головна перевага порівняно з
Si- і Ge- детекторами  можливість роботи без кріогенного
охолодження і розширення чутливості в область квантів більшої енергії
(аж до ~ 1 МеВ). Опубліковано чимало праць, в яких повідомляється
про параметри детекторів X- і -променів на основі CdTe з бар’єром
Шотткі. Однак для досягнення високої енергетичної роздільної
здатності у спектрах ізотопів застосовується термоелектричне
охолодження до – 30-50 С.
Дана робота присвячена дослідженню можливостей застосування
детектора з гетероструктурою CdS/CdTe для реєстрації X- і –
променів. Подібні гетеропереходи були отримані нанесенням n-CdS
на поверхню кристала р-CdTe в 1964 році, а згодом – японськими
дослідниками в 1977 році [1, с. 1203]. Ефективність конверсії
сонячного випромінювання в електричну енергію становила 11.7%,
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що свідчило про належну якість діодів. Перша тонкоплівкова
полікристалічна гетеросруктура CdTe/CdS/SnO2/скло, що стала
прототипом сучасних сонячних елементів, була продемонстрована в
1969 році [2, с. 62]. Наразі налагоджено широкомасштабне
виробництво панелей CdTe/CdS/SnO2/скло, споруджені потужні
сонячні електростанції.
Можливості тонкоплівкової гетероструктури CdS/CdTe обмежені
малою поглинальною здатністю детектуючого шару CdTe, товщина
якого в сонячних елементах не перевищує 10 мкм, хоча в літературі є
повідомлення про осадження шарів CdTe належної якості товщиною
до 100 мкм [3, с. 526]. З огляду на сказане було поставлено завдання
дослідити залежність детектуючої здатності X- і –променів шаром
CdTe від його товщини, виходячи з літературних даних про
коефіцієнт фотоелектричного поглинання елементів. Іншою
ключовою характеристикою детектора X- і -променів є ефективність
збирання фотогенерованого заряду, яка, серед іншого, залежить від
якості застосовуваного матеріалу через час життя електронів і дірок в
області просторового заряду і у нейтральній частині детектуючого
шару. Втрати в процесі збирання заряду визначаються захопленням
надлишкових носіїв глибокими пастками в області просторового
заряду, що можна врахувати, виходячи з рівняння Гехта, і
рекомбінацією неосновних носіїв поза його межами, яка визначається
їх часом життя. Слід також враховувати той факт, що ширина області
просторового заряду може або становити лише малу частку товщини
детектуючого шару, або повністю його охоплювати.
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Науковий керівник – доц. Баловсяк С. В.
Відновлення зображень за допомогою штучної
нейронної мережі Хопфілда
Однією з актуальних і поширених задач цифрової обробки
зображень є їх відновлення шляхом зменшення шумів і
реконструкції пошкоджених фрагментів зображень [1]. Використовуються різноманітні методи відновлення зображень,
зокрема просторова і частотна фільтрації. Такі методи досить
ефективні, але в процесі їх застосування виникає проблема
точного вибору параметрів фільтрації, оскільки при зменшенні
шумів важливо не пошкодити і корисний сигнал. Вирішенням
цього питання може бути використання штучних нейронних
мереж, які навчаються на прикладах і не потребують явного
визначення параметрів обробки зображень. Тому метою роботи
було створення алгоритму та програми для відновлення
зображень за допомогою штучної нейронної мережі Хопфілда [2].
Штучна нейронна мережа (ШНМ) Хопфілда належить до
ШНМ зі зворотними зв’язками, тобто вихідний вектор
(відновлене зображення) Y = {y1, ... yj, ...yQy} передається на
входи нейронів hj через ваги wij (рис. 1). Вхідний вектор
(початкове зображення) X = {x1, ... xi, ...xQx} подається тільки
один раз на першій ітерації (епосі) e, тобто Y (e) = X (e) при
e = 1. Входи та виходи ШНМ описують яскравість пікселів
зображень і набувають значення -1 або +1.

Рис. 1. Структура нейронної мережі Хопфілда
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Вихідний вектор Y обчислюється для кожної епохи e, поки Y
не стає постійним. Вихід суматора нейрона hj дорівнює
Qx

NET j   wij  yi , де j  1..Qy , i  j .

(1)

i 1

Вихід нейрона yj обчислюється через порогову функцію
(2)
yj = -1, якщо NETj < 0; yj = 1, якщо NETj ≥ 0.
Перед початком роботи ШНМ обчислюються ваги мережі
QN

wij   xi ,n  x j ,n ,

(3)

n 1

де n – номер вхідного вектора, що запам’ятовується, n = 1,... QN.
ШНМ Хопфілда програмно реалізована в середовищі
C++Builder. Мережазі зворотним зв’язком формує асоціативну
пам’ять, тому при поданні на вхід ШНМ зображення з шумом
(рис. 2,а) на виході отримується відновлене зображення
(рис. 2,б), яке попередньо було записано у матрицю ваг W. Якщо
на входи ШНМ подавати невідомі для ШНМ зображення
(рис. 2,в), то на вихідному зображенні буде випадковий розподіл
інтенсивності (рис. 2,г). З метою кращого відновлення
зображень проведено додаткову корекцію матриці ваг W
методом зворотного поширення помилки [2].

а
б
в
г
Рис. 2. Відновлення зображень за допомогою ШНМ Хопфілда

Розроблена ШНМ Хопфілда показала свою ефективність при
відновленні зображень з шумом, неоднорідним фоном та
відсутніми фрагментами зображень.
4.
5.
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Р. Гонсалес, Р. Вудс, С. Эддинс. – М. : Техносфера, 2006. – 616 с.
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Науковий керівник – доц. Давидович В.О.
Правові аспекти організації та обладнання
шкільних майстерень і трудових кабінетів
Найважливішою метою системи шкільної освіти є підготовка
учнів, здатних самостійно і активно діяти, приймати рішення,
гнучко адаптуватися в мінливих умовах постіндустріального
суспільства. Практичні заняття в шкільних навчальних
майстерень, безсумнівно, є важливою складовою шкільної
програми, які допоможуть у цьому. Для повноцінної реалізації
даної мети необхідне здійснення технологічної підготовки
учнів. Актуальність дослідження підтверджується тією
обставиною, що зміни, що відбуваються в суспільстві, швидкий
розвиток науки та впровадження нових технологій висувають
нові вимоги до технологічної підготовки учнів середньої школи.
Школярі повинні засвоїти основи знань і умінь не тільки за
елементами обробки різних матеріалів і матеріалознавства, але і
до організацією творчої проектної діяльності, культурою
побуту, електротехнічними роботами. Центром практичних
робіт із трудового навчання є шкільна навчальна майстерня.
Вона оснащена наборами необхідних інструментів, верстатним
обладнанням. Саме на цій базі школярі займаються вивченням
теоретичних відомостей, оволодівають практичними вміннями
та навичками. У шкільній майстерні хлопці навчаються
стругати, пиляти, випалювати, опановують основні навички з
обробки металу. Учні виготовляють інвентар для школи,
інструменти і пристосування для навчальних майстерень. У
майстерні є верстати для обробки металу і деревини.
Ми досліджували, як правильно організувати роботу
майстерні. Визначили і згрупували перелік основних вимог до
шкільної навчально-виробничої майстерні.
Наведено вичерпний перелік дозвільних документів, що
визначають параметри організації безпечної роботи шкільної
майстерні.
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Документи згруповано за наступними тематичними
розділами:
І. Загальна нормативно-правова база;
13 документів
ІІ. Документація кабінету;
22 документи
ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги;
4 документи
ІV. Техніка безпеки та охорона праці;
69 документів
V. Навчально-методичне забезпечення кабінету;
23 документи
VI. Оплата праці;
3 документи
VII. Позаштатні ситуації;
2документи
VIII. Контроль;
2 документи.
Наведений перелік документації об’єднано у відповідний
посібник.
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I2C контролер на базі FPGA різних виробників
Протокол І2С використовується для
взаємодії
швидкодіючих пристроїв із більш повільними й дозволяє
пристроям обмінюватися інформацією без втрати. Однією з
основних проблем при цьому є синхронізація цифрових потоків
між пристроями різного типу.
Метою даної роботи було проведення імітаційного
моделювання засобами VHDL та порівняльного аналізу
надійності передачі при реалізації пристроїв з І2С інтерфейсами
на основі програмованих логічних інтегральних схем різних
виробників [1; 2].
Шина І2С містить дві лінії: SDA, що слугує для передачі
даних, та SCL, по якій передається синхросигнал,
використовуваний для стробування даних.

Рис.1. Протокол передачі даних по шині І2С
При відсутності ініціалізації спряження відомого і
ведучого або передавання даних шина знаходиться в пасивному
так званому «idle» стані очікування. При цьому на обох лініях
сигнали встановлені у високий рівень потенціалу. Якщо ж
починається ініціалізація, то відомий захоплює шину
сихронізації, та передає семибітну адресу ведучого по шині
даних з молодшим бітом, що відповідає за напрямок обміну
інформацією (читання або запис). Після цього, а також після
кожного переданого байта веденим пристроєм ведучий
відповідає підтвердженням про результат запису в нього даних.
У разі передачі від ведучого до веденого, ведений сигналізує
про необхідність читання або його завершення та призупинення
будь-якого обміну (рис. 1).
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Для імітаційного моделювання використовується мова
опису цифрових пристроїв VHDL та середовище Altera Quartus
10.1. Дане середовище дозволяє обрати програмовану логічну
інтегральну схему фірми Altera, обчислити необхідний об’єм
вентильних елементів для пристрою та безпосередньо
сконфігурати FPGA. Для моделювання працездатності І2С
контролера використано спряження FPGA EP2C8Q208 та
енергонезалежної мікросхеми пам’яті AT24C02 (рис. 2).

Рис. 2. DIGIASIC FPGA Altera EP2C8Q208

Проводиться аналіз конфігурування програмованих
логічних інтегральних схем різних виробників з порівнянням
швидкодії та процентних співвідношень використаних ресурсів
самої FPGA.
1.
2.

Список літератури:
Сергиенко А.М. VHDL для проектирования вычислительных
устройств – К: ЧП “Корнейчук”, 2003 – 208с.
Розробка та впровадження контролера шини I2C. // Журнал
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Автоматичний аналіз впливу факторів ранжування
сайта на релевантність до відповідного
пошукового запиту
Процедура аналізу пошукових запитів необхідна для
вивчення методів, якими користуються пошукові системи,
безпосередньо вивчаючи сайти, що займають ТОП пошукової
видачі, та визначення принципів створення сайтів з метою
потрапляння в ТОП пошукової видачі .
Щоб краще розібратися в роботі пошукових алгоритмів
необхідно виявити кореляцію між характеристиками сайтів і їх
позиціями у видачі пошукових систем. Традиційно дослідження
складається з двох частин – опитування думки експертів та
аналізу пошукової видачі [1].
Уводячи в пошуковий рядок потрібний запит, отримується
ранжований список найбільш релевантних сайтів.
До основних факторів, від яких залежить ранжування сайта
можна віднести такі [2;3]:
- контент - кількість знаків у статті, співвідношення основної
частини до частини, що повторюється на всіх сторінках,
щільність входження ключового запиту, частота оновлення
контенту на сайті;
- засоби внутрішньої оптимізації, тобто як використовуються
метатеги, теги форматування, як організована навігація по сайту
і структура внутрішніх посилань;
- засоби зовнішньої оптимізації - аналіз зовнішніх посилань,
їх кількість, тематичність аналізованого ресурсу і де
розташовуються посилання.
Як показано в табл.1, на даний момент існуючі програмні
засоби виконують аналіз пошукової видачі по невеликих
множинах параметрів та запитів і не надають автоматичний
аналіз впливу значень факторів ранжування сайту на
релевантність до відповідного пошукового запиту; тому
актуальна є розробка системи, що узагальнює дані, отримані в
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ході аналізу пошукової видачі, і робить висновки, ґрунтуючись
на цих даних.
Таблиця 1
Аналіз існуючих програмних засобів впливу значень факторів
ранжування сайта на релевантність до відповідного
пошукового запиту
Аналіз

Seolib

кожного
сайту з
десятки

контенту

зовнішніх
посилань

внутрішніх
посилань

отриманих
результатів

+

-

+-

-

-

+

-

+

-

-

+

+-

+

+-

-

+

+-

-

-

+-

-

+

-

-

+-

Samurai
Market
SEOquake
FirstPage
Analyzer
Webmark

Отже, подальшого розвитку набув метод автоматичного
аналізу впливу значень факторів ранжування сайта на
релевантність до відповідного пошукового запиту, що полягає в
аналізі пошукової видачі по великій множині параметрів і
запитів та автоматичному формуванні висновку, який базується
на кластеризації отриманої інформації.
1.
2.
3.
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доступу.: http://moz.com/search-ranking-factors
Инфографика – 200 факторов ранжирования Google: [Електронний
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Резонансний спектр та хвильові функції
електронів у відкритій двобар’єрній
резонансно-тунельній наноструктурі
Теорія електронних квазістаціонарних станів у відкритих
різної форми наносистемах взагалі й плоских резонанснотунельних системах (РТС) інтенсивно розвивається в останні
два десятиліття[1–4]. Значною мірою це зумовлено тим, що такі
системи є основними робочими елементами квантових
каскадних лазерів і детекторів, які працюють в актуальному
терагерцовому (інфрачервоному) діапазоні.
Актуальним завданням теорії є вивчення впливу електронфононної взаємодії на спектральні параметри електронів у РТС
при кімнатних температурах. Послідовної теорії тунельного
транспорту електронів крізь РТС при кінцевих температурах
поки що немає. Для її створення необхідно знати не лише
енергетичний спектр, але й точні хвильові функції електронів у
РТС.
У пропонованій роботі розв’язується квантово-механічна
задача про спектр і хвильові функції електрона у відкритій
двобар’єрній плоскій напівпровідниковій РТС (рис. 1) у моделі
різних ефективних мас та прямокутних потенціалів. Для цього
точно розв’язано відповідне рівняння Шредінгера. З
урахуванням неперервності хвильових функцій та їхніх потоків
на всіх межах РТС отримано хвильові функції в аналітичному
вигляді, які будуть слугувати необхідною базою для
знаходження гамільтоніанів «чистих» електронів і електронфононної взаємодії у зображенні вторинного квантування за
всіма змінними системи.
Отримані хвильові функції дозволяють знайти коефіцієнт
прозорості ДБРТС та функцію розподілу густини ймовірності
електронів за енергіями. Положення максимумів цих величин у
шкалі енергій практично збігаються і визначають спектр
резонансних енергій, а півширини квазілоренцових піків
визначають згасання квазістаціонарних станів та час життя
квазічастинки у цих станах.
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Отримана інформація дає можливість зіставити резонансні
енергії та ширини з тими, які отримуються в закритій
апроксимуючій моделі і таким способом оцінити мінімальний
розмір зовнішніх шарів-ям, при яких резонансні енергії й
ширини закритої системи з достатньою точністю збігаються з
точними.

U(x)

u
∆1

∆2
a

x
0

Рис. 1. Потенціальний рельєф відкритої
двобар’єрної резонансно-тунельної наносистеми
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