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ПЕРЕДМОВА 

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх науковців та 

педагогів відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній 

роботі. Науково-дослідна робота студентів - складова професійної підготовки, що 

передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також 

систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями 

творчого підходу до дослідження певних наукових проблем. Вона полягає в пошуковій 

діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така 

діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв'язків і 

відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення 

закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової 

діяльності суб'єктивний характер "відкриттів" студентів може набувати певної 

об'єктивної значущості та новизни. 

Наукове дослідження - це результат самостійного розроблення певної наукової 

проблеми студентом. Воно обов'язково містить результати власного пошуку, власні 

висновки і гіпотези. 

У Фізико-математичному інституті Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова особлива увага приділяється роботі по залученню до науково-

дослідної і науково-практичної роботи обдарованої студентської молоді. 

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується 7 

кафедрами інституту, при яких функціонують студентські наукові гуртки та наукові 

семінари.  У центрі уваги студентів-науковців - сучасні проблеми фізики, математики, 

інформатики та методик їх навчання. 

 27-29 квітня 2015 року у Фізико-математичному інституті відбулась звітна 

наукова студентська конференція «Освіта та наука – 2015», під час якої студенти 

Інституту представили результати своїх наукових досліджень. В роботі 7 секцій взяло 

участь 87 студентів. На пленарному засіданні виступили 5 студентів, що представили 

результати досліджень найсучасніших проблем фізико-математичних наук.  

Тринадцятий випуск збірника студентських наукових робіт «Студентські 

фізико-математичні етюди» містить статті, підготовані студентами за результатами 

виступів на конференції.  

Шановні студенти, якщо вас захоплює наукова творчість у галузі математики, 

фізики, інформатики, ви маєте власні наукові результати, то редакційна колегія 

збірника готова допомогти вам опублікувати ваші роботи у збірнику студентських 

наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди». 

Вимоги до оформлення статей та інформацію для авторів дивіться на сайті 

Фізико-математичного інституту. 

Гончаренко Я.В.  
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Банак Р. Д. 

студент курсу Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П. Драгoманoва 

Наукові керівники: академік НАПН України, доктор фізико-математичних 

наук, професор  Шут М.І., 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Рокицький М.О. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ 

КОМПОЗИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАЯТНИКОВИХ МЕТОДІВ 

 

Дана стаття присвячена вивченню релаксаційних властивостей полімерних 

композиційних матеріалів. В ній запропоновано один із методів вивчення механічних 

властивостей композиційних матеріалів. А також розглянуто будову та принцип дії 

оберненого горизонтального крутильного маятника.  

 

В сучасних технологіях використовуються полімерні композиційні 

матеріали (ПКМ). Для того щоб використовувати полімери у різних галузях 

необхідно знати, як вони будуть себе поводити за різних умов експлуатації. 

Дослідження релаксаційних властивостей дає можливість змоделювати, як буде 

себе поводити композит при різних обставинах. 

Вивчення релаксаційних властивостей полімерів та їх композитів має дві 

основні цілі. Перша пов‘язана з тим, що механічна, як і діелектрична релаксація, 

чутлива до властивостей молекулярної і надмолекулярної структури речовини. 

Друга ціль дослідження явища релаксації полімерних матеріалів пов‘язана з 

їхнім розглядом як суцільного середовища, що по механічних властивостям 

займає проміжне положення між пружними твердими тілами і в‘язкими 

рідинами. 

Композиційні метеріали – багатокомпонентні матеріали, що складаються з 

полімерної, металевої, вуглецевої, керамічної або іншої основи (матриці), 

армованої наповнювачами з волокон, ниткоподібних кристалів, диспeргованих 

частинок тощо [1,2].  

Способи одержання полімерних композитів визначаються як типом 

наповнювача (волокнистий, порошкоподібний), так і агрегатним станом 

полімеру (рідкий або твердий). Є свої відмінності і в методах приготування 

ПКМ з наповнювачем одного типу. Так, для кожного матеріалу з армованих 
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волокнами пластиків відповідно до відомої класифікації характерний свій спосіб 

отримання.  

Нижче наведені основні чотири групи полімерних композитів простої 

класифікації [3,4]:  

1) шаруваті пластики, або текстоліти, в яких використовується 

наповнювач у вигляді шарів волокнистої поверхні; 

2) ливарні і пресувальні композиції, наповнені рубаними волокнами, 

нитками;  

3) орієнтовані армовані пластики, які утворюються при укладанні скляних 

або синтетичних волокон, пасма волосся, ниток, джгутів тощо  паралельно один 

одному при одночасному нанесенні на них зв'язуючого;  

4)  склопластики на основі попередньо сформованих скляних волокон або 

полотен (матів), які отримують методом пресування при низькому тиску.  

Таким чином, в залежності від способу введення волокна в полімерну 

матрицю готують матеріали, які або характеризуються яскраво вираженою 

анізотропією властивостей, або є практично ізотропними.  

Для зміни експлуатаційних характеристик полімерних матеріалів і 

створення гетерогенних систем з новими показниками використовують 

дисперсні наповнювачі. Наповнення високомолекулярних сполук (ВМС) 

зумовлює збільшення міцності, тепло- і термостійкості, жорсткості та інших 

властивостей систем [2,5].  

Наповнення полімерів - це зміщування полімера з твердою, рідкою чи 

газоподібною речовиною, яка відносно рівномірно розподіляється в об‘ємі 

утвореної композиції і має чітко виражену межу з неперервною полімерною 

фазою (матрицею). 

Важливу роль у формуванні властивостей ПКМ займають релаксаційні 

явища, зумовлені особливостями будови макромолекул полімерної матриці та їх 

взаємодією з дисперсними наповнювачами. 

В загальному вигляді релаксацією називають процес переходу системи із 

нерівноважного в рівноважний стан. Цей перехід відбувається внаслідок 

теплового руху структурних елементів, з яких складається дана система, і 

обумовлений, таким чином, термодинамічними причинами. Процес релаксації 

можна описувати методами термодинаміки необоротних процесів [4].  

Значний вплив на релаксаційні процеси в полімері справляє структура 
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ланцюгів макромолекул, а також міжмолекулярна взаємодія, що призводить до 

утворення надмолекулярних структур.  

Міжмолекулярна взаємодія – це взаємодія між електронейтральними 

молекулами, що викликана силами притягання або відштовхування. Сили 

міжмолекулярної взаємодії також називають силами Ван-дер-Ваальса. Вони 

слабші за валентні сили, обумовлених хімічною взаємодією елементів. В 

залежності від походження сил міжмолекулярної взаємодії, розрізняють 

орієнтаційні, індукційні, дисперсійні сили, а також водневий зв‘язок [2,6]. 

В некристалічних полімерах, у тому числі в еластомерах, і розчинах 

полімерів детально досліджені «швидкі» і α-процеси (рис. 1.1). У склоподібному, 

а також в кристалічному стані спостерігаються γ'-, γ - і β-переходи, пов'язані з 

маломасштабними рухами бічних груп і малих ділянок макромолекул. Ця група 

переходів становить практичний інтерес для твердих полімерів. Наступний α -

перехід відповідає процесу склування, пов'язаному із заморожуванням 

рухливості вільних сегментів і ланцюгів невпорядкованої (аморфної) частини 

полімеру.    

 

 

    Рис. 1.1                            Рис. 1.2   

Рис. 1.1. Типовий релаксаційний спектр для реальних гнучких полімерів 

(СКМС-10 з 20% (об'ємних) технічного вуглецю при 293 К); Н - функція 

розподілу часів релаксації. 

Рис. 1.2. Розподіл часів релаксації лінійного полімеру за схемою 

Тобольського. 

 

Релаксаційні переходи в полімерах проявляються на різних рівнях їх 

молекулярної і надмолекулярної організації [4]. Дані релаксаційної 

спектрометрії для повільних релаксаційних процесів показують, що на 
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безперервному спектрі часів релаксації (рис. 1.1) зшитих наповнених 

еластомерів крім відомих γ - і β -переходів, пов'язаних з дрібномасштабними 

рухами бічних груп і малих ділянок макромолекул  α- переходу зв‘язаного з 

рухливістю вільних сегментів неупорядкованих частини еластомеру, 

спостерігається ще 6-8 переходів, які здебільшого можуть бути віднесені до 

повільних релаксаційних процесів. Деякі з них характерні лише для неполярних 

еластомерів. Так , α'-перехід, зумовлений втратами рухливості сегментів в 

жорсткій частині каучуку, адсорбованого на частинках активного наповнювача: 

λ1, λ2 і λ3 - переходи об'єднують групу із релаксаційних процесів (штрихова 

частина кривої), пов'язаних з часом життя впорядкованих мікрообластей 

(мікроблоків трьох типів), φ-перехід відповідає рухливості самих частинок 

наповнювачів як вузлів сітки полімеру, а δ - перехід відповідає хімічної 

релаксації, пов'язаної з рухливістю хімічних поперечних зв'язків, що 

спостерігається в умовах експлуатації при тривалих часах спостереження. 

Передбачається, що кожен максимум на безперервному спектрі відповідає 

окремому релаксаційному переходу [5,6]. 

Що стосується релаксаційних переходів при  Т > ТС, що 

представляють найбільший практичний інтерес для еластомерів, то до їх опису 

широко застосовувалася схема Тобольського (рис. 1.2), згідно з якою 

безперервний спектр часів релаксації Н(τ) в логарифмічних координатах для 

лінійних полімерів складається з двох зон: клинчастої („клин‖), яка відповідає 

переходу зі склоподібного у високо еластичний стан (α - процес релаксації), і 

зони високоеластичного плато („ящик‖), де Н(τ) має сталий в широкому 

інтервалі часів час релаксації. В області того ж інтервалу часів релаксації 

проявляється розмитий і протяжний максимум (пунктирна крива на рис. 1.2).  

Оскільки полімери часто являють собою анізотропні, нелінійні, в‘язко-

пружні середовища і експлуатуються в основному в температурних областях 

нижче температур склування, то при дослідженні їх механічних властивостей 

використовується метод внутрішнього тертя (internal friction) – динамічний 

метод дослідження непружних властивостей твердих тіл, при якому 

вимірюються дисипативні характеристики, такі як комплексний модуль зсуву 

*G  і тангенс кута механічних втрат tg . 

Для визначення модуля зсуву 
*G  реалізується метод внутрішнього тертя 

на низькочастотних крутильних маятниках, серед яких обернені (торсіонні) 
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крутильні маятники вільних коливань мають ті переваги, що з їх допомогою 

можна досліджувати динамічні характеристики матеріалів з дуже великими 

втратами при незначних відхиленнях від суто синусоїдального руху і вони 

практично придатні для вивчення полімерів у всіх їхніх фізичних станах [7].  

Розглянемо деякі релаксаційні криві отримані за допомогою крутильного 

маятника на прикладі полімерного селену та епоксидного полімеру. 

Полімерний селен – лінійний неорганічний полімер з простою структурою 

макромолекул у вигляді ланцюжків, побудованих з атомів селену з 

ковалентними зв'язками. Полімерний селен (α-Se) є найпростішим лінійним 

полімером, в якому реалізовано мінімальне число релаксаційних процесів, 

характерних для полімерного стану речовини [8,9].  

Розглянемо діаграму релаксаційних переходів в полімерному селені 

(рис.2). 

α-релаксація. Температура склування полімеру Тс, виміряна тепловими 

методами (дилатометричним, калориметричним) при швидкості нагрівання 

w=2град/хв вважається стандартною. Найбільш ймовірне значення температури 

склування Тс=32°С. Процес склування α-Sе вивчався як теплофізичними 

(структурна релаксація) так і динамічними (механічна релаксація) методами. 

 

 

Рис. 2. Температурно-частотна діаграма релаксаційних переходів в 

полімерному аморфному селені: 1 - α-релаксація (склування), 2 -β-релаксація, 3 - 

δSe -релаксація, пов'язана з розпадом валентних зв'язків Se=Se (хімічна 

релаксація). 

 

β-релаксація. Деякі дослідники не виявляють у α-Sе β-релаксацію, 

зазвичай попередню α-релаксації. Однак сегментальна рухливість ланцюгів і 
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процес переходу з склоподібного в високоеластичний стан неможливий без 

переходу окремих зв'язків Sе-Sе від крутильно-коливальних до обертальних 

рухів навколо осі полімерного ланцюга, що реалізує конформаційні переходи і 

гнучкість ланцюга. У лінійних полімерах ця умова реалізується у вигляді 

дрібномасштабної β-релаксації при температурі Тβ, що лежить нижче Тα; при 

цьому в області більш низьких температур можлива флуктуаційна локальна 

обертальна рухливість окремих валентних зв'язків, що практично не взаємодіють 

один з одним. Пік β-релаксації спостерігається при температурі   Тβ =220 °С. 

δ-релаксація. У лінійних полімерах при високих температурах 

спостерігаються хімічні процеси релаксації, пов'язані з розпадом С-С та інших 

хімічних зв‘язків в ланцюгах головної валентності, тобто термодеструкція 

полімерів. Встановлено, що хімічний розпад відбувається при Тδ=180 °С. 

Вивчаючи теплофізичні властивості ПКМ на основі епоксидного полімеру 

необхідно знати, які релаксаційні процеси в ньому відбуваються. Тому 

важливим є отримання релаксаційних спектрів на різних динамічних 

релаксометрах (рис. 3). 

Розглянемо виявлені в процесі проведення експерименту релаксаційні 

процеси.  

Дрібномасштабні процеси пов‘язані з коливально-обертальними рухами 

бічних груп атомів, відносяться до γ-процесів. Дрібномасштабні процеси, 

пов‘язані з коливально-обертальними рухами атомів та атомних груп навколо 

основного полімерного ланцюга, відносяться до β-процесів. [8] 

На спектрах внутрішнього тертя чітко видно γ-процес, що відповідає за 

коливально-обертальний рух груп –CH3. При вищій температурі спостерігається 

γ1-процес, пов‘язаний з рухами груп атомів, що входять до складу епоксидних 

груп, які не прореагували. Відомо, що в епоксидному полімері завжди 

залишається 3-5% епоксидних груп, що не змогли прореагувати через стеричні 

перешкоди. Природно, що інтенсивність прояву  γ1-процесу залежить від 

кількості невикористаних епоксидних груп. 
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Рис. 3. Спектр внутрішнього тертя епоксидного полімеру. 1 – отриманий на  

оберненому вертикальному крутильному маятнику (0,48 ’ 0,07 Гц), 2 – 

отриманий на горизонтальному крутильному маятнику (1,8 ’ 0,35 Гц). 

 

Релаксаційний β-процес пов‘язаний з тепловим рухом груп атомів, що 

входять до складу основного полімерного ланцюга, що відбувається в 

флуктуаціях низької густини. В епоксидному полімері існує значне різноманіття 

таких груп атомів. Тому β-процес є результатом накладання багатьох дрібніших 

процесів і займає на спектрах внутрішнього тертя кілька десятків градусів. 

Можна припустити, що особливий внесок в β-релаксацію вносять бензольне 

кільце та оксиетерний фрагмент. 

Як і в багатьох інших полімерів, у епоксидного полімеру релаксаційний α-

процес розщеплений на дві складові, що відрізняються інтенсивністю та 

температурою прояву. За основний α-процес, очевидно, відповідають більш 

щільні області полімеру, що мають більшу густину та вищу ступінь зшивки і 

входять до складу глобул. За бічний α1-процес, очевидно, відповідають менш 

структуровані області полімерної матриці, що утворюють міжглобулярний 

простір [9].  

В області релаксаційного λ-процесу епоксидний полімер знаходиться у 

високоеластичному стані. Під час нагрівання від температури склування і вище, 

відбувається поступове руйнування стійких надмолекулярних структур – 

кластерів, що виступають вузлами фізичної сітки. 
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При високих температурах спостерігається кілька процесів хімічної 

релаксації: δс, δ'c, δo, що пов‘язані відповідно з руйнуванням слабких та сильних 

зв‘язків C-C а також зв‘язків C-O.  

Дослідження температурно-частотних залежностей комплексного модуля 

зсуву та аналіз температурної залежності питомої теплоємності дозволяють 

виявляти в полімерах групи релаксаційних процесів. Визначені параметри Ui, Bi 

(енергія активації та стала рівняння Больцмана- Арреніуса відповідно [4]) 

релаксаційних процесів дозволяють прогнозувати фізичні властивості 

композиційного матеріалу. 

Найбільш часті недоліки композиційних матеріалів: висока вартість; 

анізотропія властивостей; підвищена наукоємність виробництва, необхідність 

спеціального дорогого обладнання та сировини, а отже розвиненого 

промислового виробництва та наукової бази країни. 

Обернений горизонтальний крутильний маятник дає можливість 

дослідження композиційних матеріалів. Використання запропонованої в роботі 

установки дозволяє проводити дослідження залежності релаксаційних 

властивостей полімерних композиційних матеріалів від температури. Дана 

методика дозволяє робити прогнози, як будуть поводити себе композиційні 

полімери при різних умовах експлуатації та при впливі навколишнього 

середовища, що позволить знайти нові можливості їх використання. 
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НOВІТНІ ТЕХНOЛOГІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ШКOЛІ 
 

У даній статі пoказанo, як викoристoвуютьсянoвітнітехнoлoгії та інтерактивні 

фoрми й метoди навчання під час викладання фізики у шкoлі. 
 

Сьoгoдні ми частo чуємo такі слoва, як: іннoваційні технoлoгії, 

інфoрмаційні технoлoгії, кoмп‘ютерні технoлoгії та інші;  їх мoжна назвати 

oдним слoвoспoлученням – новітні технoлoгії. Зустрічаються вoни в усіх сферах 

нашої діяльнoсті, від промисловості до всесвітньoї павутини Інтернет. Але чи 

мoжна сказати, що новітні технології викoристoвуються у навчанні фізики в 

шкoлі? Відпoвідаючи на це запитання з упевненістю мoжна сказати щo для 

навчання викoристoвуються новітні технoлoгії. Адже вчителі в шкoлі для 

ефективнoсті викладання фізики викoристoвують: презентації, прoграмні 

забезпечення для лабoратoрних, кoмп‘ютери для oбчислень. 

Не мoжна казати, щo для навчання викoристoвуються лише інфoрмаційні 

технoлoгії. Всі ми добре знаємо, щo наука не стoїть на місці, а завжди рухається 

вперед, внoсячи нові метoди та спoсoби навчання – технoлoгії навчання. 

Врахoвуючи, щo ми і наша держава успішнo прямує з єврoпейськими 

державами, мoжна сказати формування oсвіченoї, творчої oсoбистoсті, 

станoвлення її фізичнoгo і мoральнoгo здoрoв'я є важливим завданням oсвіти в 

Україні. Це вимагає рoзрoблення і наукового oбґрунтування змісту і метoдики 

організації навчальнo-вихoвнoгo прoцесу. Найгoлoвнішoю умoвoю навчальнo-

вихoвнoгo прoцесу є йoгo особистісна зoрієнтoваність, спрямoвана на те, щoб 

кожний вихoванець став пoвнoцінним, самoдoстатнім, творчим суб‘єктoм 

діяльнoсті, пізнання, спілкування, вільнoю і самoдіяльнoю oсoбистістю. Саме в 

цьoму і пoлягає гуманістична спрямованість навчальнo-вихoвнoгo прoцесу, 

центрoм і метою якoгo є особистість вихoванця [1]. 

Впрoвадження нових педагогічних технологій суттєво змінило oсвітньo-

рoзвиваючий прoцес, що дoзвoляє вирішувати багато прoблем рoзвивальнoгo, 

oсoбистіснo-oрієнтoванoгo навчання, диференціації, гуманізації, формування 

індивідуальної oсвітньoї перспективи учнів. Для всіх технoлoгій характерні 
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певні oзнаки: діяльнoсть вчителя та учнів, ефективність, мoбільність, 

відкритість; самoстійна діяльність учнів у навчальному прoцесі станoвить 60-

90% навчальнoгo часу; індивідуалізація.  

 Кoмп'ютерні технології дoпoмагають oрганізувати навчальний прoцес з 

використанням ігрових метoдів, та oтримати більш сильний звoрoтній зв'язoк. 

Засoби мультимедіа дoзвoляють забезпечити найкращу, в пoрівнянні з іншими 

технічними засoбами навчання, реалізацію принципу наoчнoсті, більшою мірoю 

сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях - умінь. У зв‘язку з 

розвитком інфoрмаційнo-кoмп'ютерних і телекомунікаційних технoлoгій та у 

зв'язку з змінами в oсвітніх системах склалися передумoви для широкого 

використання інфoрмаційних технoлoгій у прoцесі вивчення фізики. 

Вивчення фізики є важливим засoбoм пізнання, всебічнoгo рoзвитку учнів, 

фoрмування в них наукового світoгляду. Oдним з пріoритетних завдань учителя 

є реалізація засобами фізичної oсвіти ідеї взаємoдії людини – прирoди –  

суспільства, яка характеризується наступними аспектами: рoзкриття значення 

фізичних метoдів у фoрмуванні наукового світoгляду, сучасної фізичнoї картини 

світу; висвітлення рoлі новітніх теoретичних напрацювань як наукової основи 

ствoрення перспективних практичних пристрoїв та oбладнання сучасного 

вирoбництва; викoристання фізичних знань у суміжних дисциплінах, 

демонстрація конкретного застoсування фізики у пoвсякденнoму житті; 

пoяснення впливу рoзвитку суспільства на стан навколишнього середoвища, 

зoкрема на живі oрганізми, формування екoлoгічнoї культури людини, науково 

oбґрунтoванoгo ставлення до прирoди як до вищoї та загальнoлюдськoї ціннoсті; 

oзбрoєння учнів не лише практичними вміннями, що дoпoмoжуть в    oвoлoдінні 

майбутньoю спеціальністю, а й засобами пoшуку та використання інфoрмації з 

різних джерел, мотивації до самooсвіти, рoзвитку кругoзoру, пізнавальнoгo 

інтересу, інтелектуальних здібнoстей [2]. 

   Викoристoвуючи новітні технoлoгії та інтерактивні фoрми й метoди 

навчання це перш за все заохотити учнів дoтвoрчoсті у прoцесі навчання.  Під 

творчою пізнавальнoю діяльністю учнів рoзуміють діяльність, що керована 

педагoгoм, з використанням відпoвідних засобів навчальнoгo впливу; 

спрямoвана на викoнання твoрчих завдань; передбачає пoшук і пояснення 

закoнoмірних зв‘язків та віднoшень експериментально спoстережуваних фактів, 

явищ, процесів шляхом застосування прийомів наукових метoдів пізнання, у 

результаті якoгo учні активно oвoлoдівають знаннями, знайoмляться із 
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методологією фізичнoї науки, розвивають дoслідницькі вміння і навички, 

фoрмують пізнавальні мoтиви та oрганізаційні якoсті. 

   Oскільки фізика – наука експериментальна, тo прoблемнo-змістoвим 

забезпеченням творчої навчальнo-пізнавальнoї діяльності учня є твoрчі 

експериментальні завдання. Кoжне твoрче експериментальне завдання 

передбачає прoхoдження учнем певних етапів дoслідження, які становлять 

лoгічну структуру викoнання завдання: 

1. Спoстереження явища абo прoцесу і накoпичення фактичнoгo 

матеріалу. 

2. Аналіз oтриманих фактів. 

3. Встанoвлення причинo-наслідкoвих зв‘язків шляхом індуктивнoгo 

узагальнення. 

Прoцес викoнання експериментальнoгo завдання передбачає певного 

oбсягу теoретичних знань учня, рівня вoлoдіння узагальненими пізнавальними 

уміннями й навичками, та наявнoсті технічнoї бази. Oб‘єктoм дoслідження 

мoжуть бути: фізичне явище абo прoцес, залежність між фізичними величинами, 

фізичний закон абo наслідoк з ньoгo. Для рoзвитку творчих здібнoстей учнів, 

вoни мають систематично виконувати твoрчі завдання. Ці завдання пoвинні бути 

пoсильними для більшoсті учнів, різнoманітними за характером діяльнoсті. Щoб 

забезпечити технічні засoби в домашніх умoвах викoристoвуються кoмп‘ютерні 

прoграми – прoграмні лабoратoрії. Наприклад, задамo наступні завдання: 

-  Ствoрити «штучну» веселку – (ПЗ – Виртуальная лабораторія пo физике 

для шкoльникoв) (7 кл.); 

- Дoслідити зміну oб‘єму тіл при нагріванні й oхoлoдженні в різних 

агрегатних станах –  (ПЗ – Виртуальная лаборатория пo физике для шкoльникoв) 

(8 кл.); 

- Кoристуючись амперметрoм, вoльтметрoм, лінійкoю та oлівцем, 

визначити матеріал, з якoгo виготовлений прoвідник. Скласти електричну схему 

і дoслідити її (ElectronicWorkBench) (9 кл.) тoщo.  

Прoдoвженням експериментальних завдань мoжуть бути такі завдання, в 

умoві яких міститься вимoга на oснoві здoбутих знань пoяснити кoнструкцію і 

принцип дії певної устанoвки чи приладу, придумати задачу дoпевнoгo графіка, 

тoщo. Наприклад: дoслідити покази сухoгo і вологого термoметрів; пoяснити 

результати спoстереження, викoристoвуючи знання про будoву речoвини; на 

oснoві oтриманих результатів пoяснити принцип дії психрoметра (Віртуальна 
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фізична лабoратoрія 10-11 кл.) (10 кл.) [3]. 

Oскільки творчі здібнoст ірoзвиваються в прoцесі діяльнoсті, тo неoбхіднo 

застoсoвувати різні види твoрчих завдань. Наприклад, самoстійні рoбoти 

твoрчoгo характеру. Самoстійність є важливою ланкoю перехoду пізнавальної 

активнoсті учня в твoрчу. В прoцесі самoстійнoї рoбoти рoзвивається увага, 

мислення і пам'ять, вирoбляється уміння аналізувати, встанoвлювати зв‘язки, 

систематизувати й узагальнювати, рoбити виснoвки. Учні набувають навичок 

рoбoти з довідковою абo спеціальною літературoю. Тoму у сучасному 

навчальному прoцесі самoстійна рoбoта займає все більше місця. 

   Такoю самoстійнoю рoбoтoю твoрчoгo характеру мoжуть бути дoмашні 

завдання, яким пoвинна приділятися oсoблива увага.  Це дoмашні завдання, 

спрямoвані на спостереження певнoгo явища; на постановку дoслідження, 

викoристoвуючи пристрoї пoбутoвoгo призначення; на рoзв‘язування задач, 

викoристoвуючи приклади з життя; на підготовку відпoвідей на питання, 

викoристoвуючи фізичні знання (наприклад: Щo сталoся б, якби зникла дифузія? 

Щo булo б, якби зниклo тертя?); на підготовку пoвідoмлень щoдo істoричнoгo 

рoзвитку науки і технoлoгій – у вигладі презентацій та дoпoвідей. Рoзвитку 

твoрчих та інтелектуальних здібнoстей, рoзширенню світoгляду учнів сприяє й 

такий вид самoстійнoї діяльнoсті як складання крoсвoрдів. Таке дoмашнє 

завдання мoї учні oтримують в кінці вивчення певнoї теми абo рoзділу. 

    На творчий пошук можна перетвoрити також рoзв‘язування фізичних 

задач. Рoль учителя при цьoму не звoдиться до пoвідoмлення правильну чи 

неправильну відпoвідь знайшoв учень. Пoтрібнo вчити виробленню навичок 

ефективно рoзпoділяти увагу на всіх oбставинахумoви задачі, гнучкo працювати 

з умoвoю: спрoщувати її, звoдити до рoзв‘язанoї раніше, користуватись 

мoделями, графічними зoбраженнями. Такий підхід не тільки рoзвиває і збагачує 

уяву учня, а й привчає йoгo акумулювати ширoкий спектр власних психічних 

ресурсів для досягнення пoставленoї мети. Крім тoгo, уміння будувати і читати 

графіки стає в нагoді багатьoм спеціалістам. Частo задача, прoінтерпретoвана 

графічнo, з унаочненням oписаних прoцесів, мoже бути рoзв‘язана швидкo і 

красивo, без грoміздких аналітичних викладoк. Такoж пoтрібнo звертати увагу 

наукoвість викладу матеріалу. Наукoвість викладу – oснoва oснoв навчання в 

прoфільній шкoлі, її не замінити ніякими методичними прийoмами. Зараз у 

школах пoширені в oснoвнoму три метoди навчання учнів рoзв‘язувати задачі: 

учнів знайoмлять з алгоритмом рoзв‘язування задач нoвoгo типу, пoказують, як 
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він застoсoвується та пропонують рoзв‘язати декілька задач; вчитель пoяснює 

зразoк рoзв‘язування задач нoвoгo типу, не виділяючи алгoритму, а потім учні 

самостійно рoзв‘язують пoдібні задачі; даються приклади рoзв‘язування задач 

без плану та алгoритму рoзв‘язання (фактичнo закладений в усіх  підручниках). 

Ці методи потрібно пoєднувати для ефективнoсті викладання. 

Під час рoбoти з кoмп'ютерними мoделями учні oзнайoмлюються з 

мoделями, з їх мoжливoстями і функціональними принципами. Учитель лише 

дoпoмагає засвоїти мoдель, пoяснюючи найважливіші мoменти. Після засвоєння 

кoмп'ютернoї мoделі можна запрoпoнувати учням викoнати декілька 

кoмп'ютерних експериментів. Це дoзвoлить їм oпанувати фізичний зміст 

демoнстрації, що покращить уяву та ефективність рoзв‘язання задач. 

Використання кoмп'ютерних моделей дозволяє дoсягнути дуже вагомих 

метoдичних результатів: підвищення інтересу дo фізики, здoбуття глибших 

знань і рoзвитoк творчих здібнoстей учнів. 

 Уміле поєднання кoмп'ютерних технoлoгій і нових метoдів викладання 

фізики дадуть бажаний результат: висoкий рівень засвoєння знань з фізики й 

усвідoмлення їх практичного застoсування. Викoристання нових засoбів 

навчання - це є засіб підтримки зацікавленості предметoм. Зoкрема, 

мультимедійні засoби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльнoсті, а й 

oсучаснюють предмет, роблять йoгo більш близьким і наoчним. 

Мoжна назвати багато пoзитивних моментів використання такої метoдики: 

1) яскраві oбрази без надмірних зусиль надoвгo запам'ятoвуються; 2) завдяки 

рухливoсті малюнків, схем, таблиць є не тільки мoжливість їх змінювати, а й 

пoвернутися до пoпередньoгo мoменту, пoвтoрити певний епізoд, якщo виникла 

у цьому пoтреба; 3) мультимедійні засoби дають можливість відтвoрити фізичні 

прoцеси, прo які на урoках можна гoвoрити, звертаючись лише дo уяви учнів, 

спираючись на їхнє абстрактне мислення; 4) викoристання мультимедійних 

засoбів на урoках сприяє ствoренню позитивної атмoсфери, щo має велике 

значення для сприйняття інфoрмації. 

Викoристання нових інфoрмаційних технoлoгій є безперечнo ефективним. 

Крім високої якoсті засвoєння матеріалу, учні виявляють гарний емoційний 

настрій і бажання далі із задoвoленням вивчати предмет. 

Ефективне використання кoмп'ютернoї бази та прoграмнoгo забезпечення 

надає мoжливість: викoристoвувати мультимедійні, навчальні, пізнавальні, 

рoзвивальні та контролюючі кoмп'ютерні прoграми; користуватися всесвітньою 
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кoмп'ютернoю мережею Internet; втілювати нові інфoрмаційні технoлoгії у 

процес oсвіти; прoвoдити наукoвo-метoдичну рoбoту з інформатизації 

навчального прoцесу. Кoмп'ютер прирoднo вписується у прoцес навчання фізики 

і є ще oдним ефективним технічним засoбoм, за допомогою якoгo можна значно 

урізнoманітнити прoцес навчання [4, 5]. 

Сьoгoдні основною прoблемoю навчальнo-вихoвнoгo прoцесу є підгoтoвка 

випускників, здатних дoтвoрчoгo, самoстійнoгo рoзв‘язування нестандартних 

завдань і ситуацій, зумoвлених динамічністю рoзвитку нинішньoгo суспільства.   

Під час навчання учнів пoтрібнo вчити прoдуктивнo мислити, надавати їм 

можливість самостійно здoбувати знання, висувати різні гіпoтези й здoгадки, 

перевіряти їх і шукати найбільш раціoнальні шляхи рoзв‘язання навчальних 

прoблем. За таких умoв діяльність вчителя стає переважнo спoнукальнoю, а не 

інфoрмативнoю. Цьoгo можна дoсягти прoблемним викладoм навчальнoгo 

матеріалу, евристичною бесідoю, часткoвo-пoшукoвим і дoслідницьким 

метoдами навчання. Включення учнів в активну навчальну рoбoту, викoристання 

при цьому різноманітних фoрм, метoдів пізнавальної діяльності значно 

рoзширює навчальнo-вихoвні можливості урoку, щo виступає провідною 

формою організації навчальної діяльнoсті. Іннoваційні метoди в викладанні - це 

нові метoди спілкування з учнями, пoзиція ділового співрoбітництва з ними і 

залучення їх дo нинішніх прoблем. Іннoваційні метoди - це метoди, що 

дoзвoляють учням самoствердитися. А самoствердження - це шлях до 

правильного вибoру своєї прoфесії 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ 

ЗАПАХІВ "УЛЬТРА-НІС" 

 

Вступ 

   У статті розглянутий принцип роботи та застосування навчально-

наукового комплексу для розпізнавання запахів ‖Ультра-ніс‖. Комплекс завдяки 

сучасному комп'ютерному забезпеченню і використанню відповідної бази даних 

дає широкі технічні можливості у дослідженні та удосконаленні технологічних 

процесів харчової промисловості. 

   В статье рассмотрен принцип работы и применение учебно-научного 

комплекса для распознавания запахов "Ультра-нос". Комплекс благодаря 

современному компьютерному обеспечению и использованию соответствующей 

базы данных дает широкие технические возможности в исследовании и 

совершенствовании технологических процессов пищевой промышленности. 

 

Явище на основі якого побудована робота приладу 

На сьогоднішній день актуальним питанням є поглиблення знань про 

оточуючий нас світ. У реальному житті цю інформацію ми отримуємо за 

допомогою органів чуття. Використовуючи сучасні технічні засоби, можна 

значним чином поліпшити і розширити можливості людського організму. Одним 

з таких приладів є навчально-науковий комплекс для розпізнавання запахів – 

‖Ультра-ніс‖. 

Основою комплексу є п'єзоелектричний ефект – сукупність явищ у певних 

класах кристалічних діелектриків, лінійно зв'язуючих механічні напруги з 

електричним полем. Прямий п'єзоелектричний ефект обумовлений виникненням 

електричних зарядів на гранях кристала, пропорційних величині деформації, що 

до нього прикладено. Величина заряду змінюється пропорційно механічному 

впливу. Має місце також і обернений п'єзоелектричний ефект, який полягає в тому, 

що в електричному полі в кристалах виникають внутрішні напруження, 
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пропорційні напрузі поля.  Оберненим п'єзоефектом називають механічну 

деформацію кристалу кварца під дією прикладеного до нього електричного поля. 

Прямий і обернений п'єзоелектричні ефекти використовують для 

стабілізації частоти: при періодичній зміні електричного поля, яке прикладають 

до кристалу, наприклад, кварцу, в останньому виникають резонансні механічні 

коливання, коли частота зміни поля дорівнює одній із власних частот кристалу. 

Такі механічні коливання завдяки оберненому п'єзоефекту обумовлюють 

інтенсивні електричні коливання, які сильно впливають на збуджуюче 

електричне коло. 

Принцип роботи комплексу 

Принцип роботи комплексу «Ультра-ніс» заснований на зміні частоти 

коливань кварцової пластинки при зміні кількості речовини, що перебуває на її 

поверхні. Вимірювальним елементом такої системи є кварцові пластини із 

металевими електродами і нанесеними на ці електроди різними адсорбуючими 

шарами. Адсорбція цим шаром речовини з аналізованої газової суміші 

приводить до збільшення маси, механічно пов'язаної з поверхнею кварцової 

пластини і зменшенню власної частоти коливань такої пластини. Процес 

адсорбції може бути оборотним, що приводить до зменшення маси, пов'язаної з 

поверхнею й збільшенню власної частоти коливань. Оскільки кварцова пластина 

має велику добротність, це забезпечує стабілізацію частоти генератора коливань, 

для якого така пластинка з чутливим шаром буде задавати частоту його 

резонансних коливань. Частота на виході такого генератора буде відповідати 

частоті коливань кварцової пластинки, і, відповідно, буде змінюватися при зміні 

кількості речовини, механічно пов'язаної з поверхнею. Для такої системи зміна 

частоти є інформаційним сигналом. 
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  Рис. 1. Схема кварцового резонаторного елементу 

 

Кварцовий резонаторний елемент (рис.1) є електротехнічним обладнанням 

і складається з п'єзоелемента, кварцотримача і корпусу; п'єзоелемент складається 

із кристалічного елементу і електродів. Кристалічні елементи, виготовлені із 

кристалів кварцу, мають форму круглої плоскої пластини. Кристалічний 

п'єзоелемент може здійснювати різні механічні коливання, які визначаються 

характером руху його елементарних частинок. Відрізняють механічні коливання 

зсуву по контуру, зсуву по товщині, косого зсуву, згину, кручення, стиску-

розтягання. Ці коливання можуть проходити як на основній частоті (коливання 

першого порядку) - у цьому випадку в напрямку коливання укладається половина 

хвилі, так і на вищих гармоніках (коливання n-го порядку) - у цьому випадку в 

напрямку коливань вкладається n півхвиль. 

 

Будова комплексу «Ультра-ніс» 

Тиск та температура безпосередньо впливають на резонансну частоту 

акустичного кварцу. Зміна частоти власних коливань кварцового резонатора при 

впливі температури обумовлена температурними змінами фізичних 

властивостей (пружності і щільності) і розмірів п'єзоелемента через лінійне 

розширення кварцу. Найбільш розповсюдженими є резонатори з АТ-зрізом, що 

мають порівняно малу зміну частоти в широкому інтервалі температур. 

кристал 

кварцу

електрод

кварцо-
тримач

корпус
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Кварцові резонатори можуть бути ефективно використані для 

вимірювання кількості речовини, яка знаходиться на їх поверхні.  

Основні рівняння, які описують співвідношення між резонансною 

частотою п'єзокристалу й адсорбованою масою на кристалічній поверхні, були 

описані Заубреєм, Стокріджем, Лостісом. 

Мультисенсорний п'єзокристалічний аналізатор навчально-наукового 

комплексу складається з: 

1. блоку очистки газу-носія; 

2. системи формування потоку; 

3. системи комутації потоків; 

4. вимірювальної камери з матрицею датчиків проточного типу; 

5. блоку кварцових генераторів; 

6. блоку виміру частоти; 

7. генератора газових сумішей з або без розподільної колонки; 

8. системи збору й обробки інформації та її передачі до центрального 

комп'ютера; 

9. системи стабілізації температури; 

10. програмного забезпечення та відповідних баз даних хімічних образів. 

 

Принцип роботи 

Основна процедура одного циклу виміру включає наступні етапи (рис.2): 

- прокачування газу до стабілізації частоти датчиків (+5 Гц) (фаза І); 

- прокачування парогазової суміші при певній швидкості газу-носія (фаза II); 

- продувка газом-носієм до відновлення первісного значення частоти (фаза 

III). 
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  Рис. 2. Процедура вимірювання 

  

Пневматична частина прототипу використовує очищене повітря в якості 

газу-носія. Для підтримки постійного тиску в установці і, отже, для збереження 

постійної швидкості газу використовується компресор та регулятор витрат. Газ 

проходить через фільтри, які потрібні для додаткового очищення, і через 

нагрівальні канали, де газ нагрівається до тієї самої температури, що і проба й 

сенсори. Стабільність парогазових сумішей проб, доступних тільки в рідкому 

стані, забезпечувалася постійною швидкістю газу-носія, який   проходить через 

об'єм зразка, якщо не зазначене інше. 

Температура в системі підтримується однаковою за допомогою 

температурного блоку. Контроль температури забезпечується за допомогою трьох 

датчиків температури, один з яких знаходиться безпосередньо в потоці повітря, 

що забезпечує постійне перемішування повітря в об'ємі камери. Нагрівач 

представляє собою термокерований радіатор, включення або відімкнення якого 

забезпечується блоком контроля температури. Це підтримує температуру в 

системі з точністю 0.1°С, рівномірно по об'єму камери (нерівномірність складає 

не більше 1°С у внутрішньому об'ємі). Розглянуті вище засоби дозволяли досягти 

відмінності у відгуках окремих сенсорів (відтворюваність в серії експериментів) 

не більше 3-5%. 

Для забезпечення однакових умов і попередження впливу попередніх 

експериментів після кожного виміру проводили продувку газом-носієм, що 

приводить до відновлення робочих характеристик сенсорів. 
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Дослід з визначення вологості повітря 

На рис.3 представлено результат дослідження вологого повітря. 

Вимірювання проводили протягом 5 циклів. Кількість задіяних сенсорів 9 

(окремі криві). В лівому верхньому куті зафіксовано отриманий результат у 

вигляді колової діаграми процентного вмісту води у вологому повітрі. 

 

Висновки 

Робота з навчально-науковим комплексом «Ультра-ніс» відбувається 

завдяки комп‘ютерній програмі Nose Analyser. Це дозволяє знімати дані з 

приладу в ручному й автоматичному режимах, проводити аналіз цих даних і 

розрахунок на їхній основі інтегралів відгуку кожного сенсора приладу, 

дисперсій і середньоквадратичних відхилень цих інтегралів, а також будувати 

графіки отриманих даних, розрахованих похибок, хімічних образів і деякі інші. 

Крім цього, навчально-науковий комплекс «Ультра-ніс»  підтримує роботу з 

базами даних і проведення online- і offline-ідентифікацій, тобто розпізнавання 

нового невідомого зразка (аналіту) по створеній раніше на підставі еталонних 

вимірів базі даних, під час зняття показів або після них, відповідно.  
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Прилад апробований авторами для оцінки якісного та кількісного складу 

вологого повітря, спиртових розчинів, продуктів бродіння і може бути 

рекомендованим для різних галузей харчової промисловості. 
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КОСМІЧНА ПРОГРАМА “РОЗЕТТА”  

ВІКНО В МИНУЛЕ НАШОЇ ПЛАНЕТНОЇ СИСТЕМИ 

 

         В даній статті розповідається про комету Чюрюмова-Герасименко та космічну 

місію, мета якої дослідження згаданої комети. 

 

         Світ затамував подих. Маленький апарат після десятка років подорожі 

космосом героїчно сідає на поверхню тіла масою 10 млрд тонн. Комета 

Чюрюмова-Герасименко, яка досить недавно, за космічними мірками, стала 

об‘єктом сонячної системи, разом з тим може стати ключем до розгадки природи 

формування планетарної системи Сонця.  

         В далекому 1959 році гравітаційне поле газового гіганта планети Юпітер 

змінило траєкторію польоту зазначеної комети і вона стала короткоперіодичним 

об‘єктом сімейства Юпітера.  

         Та йшов 1969 рік. Сергій Всехсвятський, засновник відомої української 

школи з вивчення комет, відправив аспірантку університету імені Тараса 

Шевченка Світлану Герасименко та наукового співробітника Клима Чюрюмова в 

Альма-Ату вести спостереження за кометою Комас Сола. Тоді результати 

спостережень знімали на великі скляні фотопластинки. Вони спостерігали за 

цією Комас Солою і спочатку вважали, що на їхніх чотирьох знімках 

зафіксували якісь дефект, оскільки форма й інші параметри комети відрізнялися 

від того, що вони очікували. Маючи шість фотографій комети, зроблені в різні 

дні, вони порахували елементи її орбіти, зрівняли з елементами орбіти Комас 

Соли і побачили, що це зовсім інша комета. Надіслали отримані дані в Бюро 

астрономічних спостережень у США, і там підтвердили, що це нова комета й 

назвали її кометою Чурюмова/Герасименко. 

       Вже сама назва місії ―Розетта‖ носить символічне значення, адже назва 

«Розетта» походить від знаменитого Розетського каменю — кам'яної плити з 

вибитими на ній трьома ідентичними за змістом текстами, два з яких написані 

давньоєгипетською мовою, а третій написаний давньогрецькою мовою. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Порівнюючи тексти Розетського каменю вчені знайшли ключ до розшифрування 

давньоєгипетських ієрогліфів. Аналогічно за допомогою космічного апарату 

вчені сподіваються дізнатися, як виглядала Сонячна система до того, як 

сформувалися планети. 

      Друге березня 2004 року, французький космодром Куру. Після двох 

відкладених спроб, апарат розміром з пральну машину розпочав свою героїчну 

подорож, яка повинна тривати довгих десять років та вісім місяців. Все могло 

відбутися в десятки разів швидше, та нажаль, задля розгону та економії пального 

була проведена титанічна праця з точних обрахунків польоту апарата, його 

розгін гравітаційними полями Землі, Марсу, астероїдами Лютеція та Штейнс. 

Уявіть, наскільки точними мали бути обрахунки щоб з розмахом у десять років 

наш апарат точно зістикувався з кометою. Говорячи про Лютецію та Штейнса не 

можна не згадати харківських астрономів, які зробили значний внесок в цю 

місію: професор Ірина Бельська та науковці Василь Шевченко і Юрій Круглий 

виміряли відбивну здатність астероїда Штейнс. Такі виміри дозволяють 

з‘ясувати, з якої речовини складається астероїд, а проліт апарата повз Лютецію 

дозволив визначити масу цього астероїда і його щільність. Інформація, отримана 

біля астероїдів, підтвердила результати наземних спостережень. Наприклад, 

форма Лютеції виявилася не опуклою. З‘ясувалося, що розміри обох астероїдів 

було визначено досить точно. 

        12 листопада 2014 року, день який в історії космічних досліджень не 

забудуть,  – зонд ―Розетта‖ скинув на поверхню комети апарат ―Філи‖, який 

після трьох невдалих стрибків по поверхні небесного тіла все ж зупинився і 

залишився на місці, хоча наскільки стабільно він там закріпився поки що 

остаточно невідомо. Гравітація комети масою 10 млрд. тонн надто мала, щоб 

міцно утримувати на собі будь-яке тіло. Також стало відомо, що у комети немає 

свого магнітного поля. Такий висновок вплине дослідження формування планет, 

зокрема він може означати відсутність впливу магнітного поля на взаємодії 

частинок в ранній Сонячній системі. Сама комета має форму іграшкової качечки, 

"тіло" якої помістилося б на половині острова Хортиця. Нажаль, приземлившись 

за скелею, робот не може на достатньому рівні заряджати сонячні батареї. Тому 

з останніх сил він виконав заплановані дослідні роботи з використанням усіх 

наявних на борту інструментальних засобів та впав у сплячку. Так, за допомогою 

бура було отримано й проаналізовано зразок ґрунту, отримано дані про 
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температуру й внутрішню структуру комети, вдалося зробити знімки місцевості. 

Отримані дані передано на Землю. Надалі вчені чекають моменту наближення 

комети до Сонця,  адже саме тоді в неї з‘явиться звичний для комет ―хвіст‖ з 

пилу і газу. Взявши ще декілька проб ―Філи‖ знову засне тому що комета 

проходитиме найближчу точку до Сонця.  

        Для чого взагалі вивчати комети? За нашими уявленнями Сонячна система 

утворилася з протопланетної хмари. Внаслідок її обертання і гравітаційного 

впливу відбувалося розділення речовини: важчі елементи наближалися ближче 

до Сонця, а легші – вода, лід, заморожені гази - відходили на край Сонячної 

системи. Відповідно вийшло, що всі планети так званої земної групи, виявилися 

твердими, наприклад, Венера, Земля, Марс. А вже Юпітер, Сатурн і далі – це 

замерзла рідина і гази. За цією теорією комети утворилися на краю Сонячної 

системи, там, де зараз так званий пояс Койпера. За рахунок різних збурень ці 

кометні ядра попадають у внутрішню частину Сонячної системи і стають 

кометами. Речовина, з якої вони утворилися, така сама, з якої утворилася 

Сонячна система. Більше того, досліджуючи цю речовину, ми тим самим 

досліджуємо фізичні умови, при яких вона виникла, а отже вивчаємо умови, в 

яких створювалася Сонячна система. 

      Комета – це свого роду машина часу, яка дає людині можливість заглянути в 

минуле Сонячної системи. Вже перші дослідження показали, що поверхня 

комети багата органічними матеріалами, вода на ній практично відсутня. За 

допомогою інструменту VIRTIS вчені визначили, що запах комети містить у собі 

і сірководень, і аміак, і задушливий аромат формальдегіду, і тонке амбре 

синильної кислоти, є відтінки алкоголю, оцтовий запах сірчистого ангідриду і 

навіть аромат солодкого сірковуглецю. При цьому є підстави вважати, що вони 

були присутні в первісній речовині комети. Сама щільність космічного тіла 

складає близько 470 кг на кубічний метр, на Землі схожу щільність має корок, 

деревина та аерогель. Мала маса і низька щільність комети дають підстави 

припустити, що вона має вельми пористу структуру, – від 70 до 80% обсягу 

комети займають порожнини.  

     Знімки, зроблені бортовою камерою OSIRIS, а також іншими інструментами 

космічного апарату, дозволили зробити висновок, що поверхня комети має 

досить нерівну структуру. Найвищі ділянки, за розрахунками вчених, можуть 

досягати 900 метрів.  
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      15 квітня за допомогою камери NAVCAM були зроблені знімки бурхливого 

виверження газу та пилу на поверхні комети. Довжина цього викиду — близько 

900 метрів, а швидкість поширення — вісім метрів в секунду. Найцікавіше те, 

що викид з'явився на стороні, яка не освітлювалася Сонцем. Фахівці поки не 

можуть зрозуміти причину такого явища, адже зазвичай активність на поверхні 

комети відбувається на тих ділянках, які розігріваються Сонцем. Варто 

відзначити, що на мінімальну до Сонця відстань комета підійде 13 серпня. На 

думку вчених, активність всіх процесів, що відбуваються зараз на кометі, до 

цього моменту буде тільки рости. Можливо, через кілька днів, завдяки 

збільшеній освітленості комети і нагріванню її поверхні, прокинеться зонд 

Philae. А поки апарат Розетта інженери хочуть відвести від комети на безпечну 

відстань щоб не пошкодити. 

     Розетта вивчає таємниці минулого Сонячної системи, оскільки, не знаючи 

минулого, ми не можемо дивитися в майбутнє. Це великий крок для всієї 

людської цивілізації адже ми зможемо відповісти на питання, чи зародилося 

життя на Землі, чи воно було занесене на її поверхню кометами, подібними до 

цієї, мільярди років тому. 
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МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ НАНОМАТЕРІАЛІВ: СТМ 

 

В роботі розглянуто один з основних методів діагностики наноматеріалів  - 

скануючи тунельна мікроскопія. Описано принцип дії СТМ, особливості виготовлення 

зондів СТМ. 

 

Ми є свідками формування та розвитку нової міждисциплінарної області 

знань – нанонауки. Префікс “нано” (одна мільярдна частина; 1 нм=10
-9

 м) міцно 

ввійшов у сучасну науково–технічну термінологію, і терміни ―нанотехнологія‖, 

―наноматеріали‖ вже не здаються дивними. У фокусі цих напрямків, які 

зародились на стику фізики, хімії, біології, матеріалознавства, так звані 

нанорозмірні об‘єкти. 

Сьогодні для вивчення наноматеріалів використовують широкий спектр 

методів дослідження. В провідних наукових лабораторіях використовують такі 

методи, як мас-спектроскопія, Оже-електронна спектроскопія, фотоелектронна 

спектроскопія, рентгеноструктурний та рентгенофазовий аналіз, електронна 

мікроскопія, зондова скануюча мікроскопія (скануюча тунельна, атомно-силова), 

дифракція повільних електронів, інфрачервона Фур‘є спектроскопія та ін. кожен 

із методів дозволяє отримати певну інформацію про хімічний склад, стан 

поверхні, розподіл домішок в матеріалі, параметри кристалічної гратки тощо [1-

6]. 

В роботі нами розглянуто один з найпоширеніших методів діагностики 

наноматеріалів – скануючи тунельну мікроскопію. 

Зондова нанотехнологія являє собою сукупність методів обробки, 

виготовлення, зміни стану, властивостей, форми матеріалу на рівні окремих 

атомів та молекул з одночасною візуалізацією та контролем процесу за 

допомогою зондових мікроскопів. 

Історично першим в сімействі зондових мікроскопів з‘явився скануючий 

тунельний мікроскоп (СТМ) сконструйований Гердом Біннінгом та Генріхом 

Рорером в 1980 р. (Нобелівська премія 1986 р.) 
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Принцип роботи СТМ ґрунтується на явищі тунелювання електронів через 

вузький потенціальний бар‘єр між металевим зондом та провідним зразком у 

зовнішньому електричному полі [2]. 

СТМ зонд підводиться до поверхні зразка на відстань в декілька 

ангстремів. При цьому утворюється потенційний бар‘єр (рис. 1), величина якого 

визначається, в основному, значеннями роботи виходу електронів з матеріалу 

зонда φr та зразка φs. 

 

 

 

Рис. 1. Схема тунелювання  електронів через потенціальний бар‘єр в тунельном 

мікроскопі 

 

При якісному розгляді бар‘єр можна вважати прямокутним з ефективною 

висотою, рівною середній роботі виходу матеріалів. З курсу квантової механіки 

відомо, що ймовірність тунелювання електрона (коефіцієнт проходження) через 

бар‘єр прямокутної форми визначається формулою:  
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де, A0  та At  - амплітуда хвильових функцій електрона, який  рухається до 

бар‘єру та електрона, який пройшов крізь бар‘єр, відповідно;  

k – константа затухання хвильової функції в області;  

∆Z - ширина бар‘єру.  

В процесі тунелювання беруть участь, в основному, електрони з енергією 

близько до енергії рівня Фермі.  
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Реальний контакт в СТМ є не одновимірним та має складну геометрію, 

проте основні характеристики процесу тунелювання (залежність струму від 

відстані зонд-зразок) залишається, що підтверджується експериментально. 

Зображення рельєфу поверхні в СТМ формується двома методами [3].  

При методі постійного тунельного струму (рис. 2, а) зонд переміщується 

вздовж поверхні, здійснюючи растрове сканування, при цьому зміна напруги на 

електроді п‘єзоелемента записується в пам'ять комп‘ютера у вигляді функції 

Z=f(x,y), а потім відтворюється засобами комп‘ютерної графіки. 

При дослідженні атомарно-гладких поверхонь часто більш ефективним 

виявляється отримання СТМ зображення поверхні методом постійної висоти 

Z=const. 

 

 

Рис. 2. Формування СТМ зображень поверхонь за методом постійного 

тунельного струму (а) і постійної середньої відстані (б) 

 

У цьому випадку зонд переміщується над поверхнею на відстані декількох 

ангстрем, при цьому зміни тунельного струму реєструються як СТМ зображення 

поверхні (рис. 2, б). У даному способі реалізуються дуже високі швидкості 

сканування та отримання СТМ зображень, що дозволяє вести спостереження за 

змінами, що відбуваються на поверхні, практично в реальному часі. 

Висока просторова роздільна здатність СТМ визначається 

експоненціальною  залежністю тунельного струму від відстані до поверхні. 

Роздільна здатність в напрямі по нормалі до поверхні сягає долі ангстрема. 
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Латеральна роздільна здатність залежить від якості зонда та визначається, в 

основному його атомарною структурою, а не макроскопічним радіусом кривизни 

вістря. При правильній підготовці зонда на його вістря з великою ймовірністю 

знаходиться один атом, або кластер атомів. Атом, що виступає над поверхнею 

зонда, знаходиться ближче до поверхні на відстань, рівну величині періоду 

кристалічної решітки. Оскільки залежність тунельного струму від відстані 

експоненціальна, то струм в цьому випадку тече, в основному, між поверхнею 

зразка і виступаючим атомом на кінчику зонда. 

Виготовлення зондів СТМ. У скануючих тунельних мікроскопах 

використовуються зонди декількох типів. Спочатку поширення набули зонди, 

виготовлені з вольфрамового дроту методом електрохімічного травлення. Дана 

технологія добре відома і використовується у при виготовленні емітерів для 

автоіонних мікроскопів. Процес одержання СТМ зондів за даною технологією 

виглядає таким чином. Вольфрамову дротину закріплюють так, щоб один з її 

кінців проходив крізь провідну діафрагму (Д) та занурювався у водний розчин 

КОН. Контакт між діафрагмою і вольфрамовим дротом здійснюється за 

допомогою краплі КОН, розташованої в отворі діафрагми.При пропусканні 

електричного струму між діафрагмою і електродом, розташованим в розчині 

КОН, відбувається травлення дротини. По мірі травлення товщина області стає 

настільки малою, що відбувається розрив за рахунок маси нижньої частини. При 

цьому нижня частина падає, що автоматично розриває електричний ланцюг і 

зупиняє процес травлення. 

Інша методика приготування СТМ зондів - перерізання тонкого дроту з 

PtIr сплаву за допомогою звичайних ножиць. Перерізання проводитися під кутом 

порядку 45
0
 з одночасним натягом дроту на розрив. 

Процес формування вістря в цьому випадку частково схожий з процесом 

виготовлення вістря з вольфраму. При перерізанні відбувається пластична 

деформація дроту в місці різки та обрив його під дією розтягуючого зусилля Р. В 

результаті в місці розрізу формується витягнуте вістря з нерівним (рваним) 

краєм з численними виступами, один з яких і є робочим елементом СТМ зонда. 

Дана технологія виготовлення СТМ зондів застосовується практично у всіх 

сучасних лабораторіях і забезпечує атомарну роздільну здатність при СТМ 

дослідженнях поверхні. 
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ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУР ОКСИДУ ЦИНКУ 

 

Синтезировано нанорозмірні структури оксиду цинку та досліджено механізми їх 

електронної емісії. В синтезованих структурах плівках ZnO виявлено високу 

стабільність струму емісії при густині струму j≥10 А/см
2
 навіть при тиску p≤10

-5 
Торр. 

Експериментальні результати розглянуто в рамках моделі, що пояснює як флуктуації 

струму при полях Е<10
5
 В/см, так і стабільність емісії при Е≥10

5
В/см. На основі 

проведених досліджень можна зробити висновок про ефективність використання 

оксиду цинку, як матеріалу для створення холодних джерел електронів, наприклад, для 

плоских катодолюмінесцентних дисплеїв. 

 

В останні роки увагу науковців привертають об‘єкти, розміри яких 

порядку декількох нанометрів. Це пов‘язано з тим, що нанооб‘єкти мають 

унікальні властивості, які не проявляються в масивних зразках того ж 

матеріалу [1–2]. 

Застосування наноматеріалів найрізноманітніше: в хімії – нові 

каталітичні та сенсорні системи, нанокомпозити з новими функціональними 

властивостями; у фізиці та матеріалознавстві – матеріали для електроніки, 

перетворювачі енергії електромагнітного випромінювання, холодні емітери 

електронів тощо [1-6]. 

Для подальшого розвитку елементної бази мікро- та наноелектроніки 

постає необхідність, зокрема, встановлення механізмів електронної емісії 

оксидних структур та розробки перспективних для практичного впровадження 

методик їх синтезу. Інтерес до цих структур обумовлений можливістю їх 

використання як ефективних холодних емітерів електронів та плоских 

яскравих катодолюмінесцентних екранів, наприклад, для електровакуумної 

техніки. Широкого застосування у вказаному напрямі набули напівпровідники 

типу A
II
B

VІ
, зокрема оксид цинку [3-6]. 

Сучасні технології дозволяють створення нанооб‘єктів з обмеженням руху 

електронів в одному (квантові ями), двох (квантові дротини) або в трьох 
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(квантові точки) напрямках. В таких нанооб‘єктах, максимальне співвідношення 

поверхні частинок до їх об‘єму, а саме поверхня відіграє вирішальну роль в 

формуванні фізико-хімічних властивостей. 

В польовій емісії з нанокластерів гетероструктур Ge-Sі [7] проявляються 

ефекти розмірного квантування, про що можна судити по наявності резонансних 

піків струму на вольтамперних характеристиках (ВАХ) емісії. Тому є інтерес 

вивчення емісії оксиду цинку зі зразків таких розмірів, при яких виявляються 

ефекти розмірного квантування при кімнатній температурі. Для оцінки 

необхідних параметрів зразків можна скористатися моделлю прямокутної 

потенційної ями, в якій відстань між сусідніми рівнями визначається за 

допомогою формули: 

 

де m* - ефективна маса електрона, l - розмір зразка. 

В оксиді цинку для різних кристалографічних напрямків ефективна маса 

електрона змінюється від 0,06 до 0,35 me і щоб рівні розділилися при 300 К 

розміри зразків повинні бути 5÷40 нм. 

Нами цілеспрямоване створення необхідної щільності центрів 

кристалізації, забезпечення термічних і концентраційних умов росту, задання 

розміру формованих кристалів оксиду цинку на поверхні монокристалічного 

кремнію здійснено при використанні методики осадження аерозолю.  

За даними растрової електронної мікроскопії (РЕМ) оксид цинку 

кристалізується на поверхні монокристалу кремнію у виді вюрцитної 

модифікації з віссю С
6
, орієнтованої перпендикулярно підкладці (рис. 1). 

 

Рис. 1. РЕМ зображення окремих елементів ZnO 

2*

2

8
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h
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При дослідженні на вольтамперних характеристиках (ВАХ) емісії 

з‘являються піки струму емісії Іе (рис. 2).  

Число піків на ВАХ не залежить від швидкості збільшення напруги в 

процесі вимірювань. Очевидно, наявність великого числа піків пов‘язано з 

великим розкидом розмірів п‘єзоелементів. 

 

 

 

Рис. 2. ВАХ емісії нанорозмірних п’єзоелементів ZnO  

 

Експериментальним підтвердженням даного судження є наявність одного 

піку на ВАХ окремого п‘єзоелемента оксиду цинку (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. ВАХ окремого п’єзоелемента оксиду цинку 

 

На залежності емісійного струму від часу у всьому діапазоні вимірювань 

до j> 1A/см
2
 спостерігаються великі (ΔІ/І>50%) флуктуації струму. 

Нестабільність емісії проявляється із двома характерними часами ~10  с (тип 
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1) і ~100 с (тип 2).  При пониженні температури до 77 К амплітуда флуктуацій 

типу 1 стрімко зменшується, а типу 2 – залишається майже незмінною. Такі 

великі часи коливань емісійного струму, на нашу думку, можна пов‘язати із 

зарядкою повільних поверхневих електронних станів (ПЕС) на границях SiO2–

ZnO, ZnO–вакуум та наступною їх розрядкою через резонансні рівні 

тунелювання в потенційному бар‘єрі п‘єзоелектрика. Щоб підтвердити дане 

припущення нами було отримано масиви наноелементів оксиду цинку на 

підкладках із полікристалічного фосфіду галію n–типу з епітаксіально 

вирощеним шаром p–типу товщиною декілька мкм. Для підкладки із GaP 

густина ПЕС, в порівнянні із підкладкою з окисненого кремнію, на три 

порядки менше. Одержано наночастинки округлої форми висотою ~ 5 нм та 

розміром при основі ~ 30 нм.  

При дослідженні польової емісії в системі ZnO – GaP на ВАХ 

з‘являються піки струму емісії Іе. На залежностях емісійного струму від часу 

помітних флуктуацій струму не виявлено. Це підтверджує, що наявність 

флуктуацій Іе, для системи ZnO – SiO2, обумовлені зарядкою ПЕС на границях 

SiO2–ZnO, ZnO–вакуум. Такі фактори, як зміна рухливості і концентрації 

носіїв в електричному полі, очевидно, можна не враховувати, тому що вони 

характеризуються часом τ<10
-3 

с. 

Встановлено, що для виникнення електронної емісії істотним є 

співвідношення геометричних розмірів [8]. Тому синтез нанорозмірних віскерів 

оксиду цинку, що характеризуються гранично можливим значенням вказаного 

співвідношення, дозволить створити модельні зразки для спостереження 

квантоворозмірних ефектів, отримати нові експериментальні дані для 

доповнення фізичних моделей та відкриє принципову можливість реалізації 

структур із максимальними експлуатаційними параметрами.  

Нановіскери це одномірні кристали, які можуть формуватися тільки 

шляхом однонаправленого росту. Загальноприйнятим механізмом формування 

віскерів є механізм росту типу ―пара–рідина–кристал‖ (ПРК), запропонований 

Вагнером та Елліном та узагальнений Гіваргізовим в експериментах по 

вирощуванню кристалів на поверхні кремнію [9, 10]. 

Фізична суть механізму росту ПРК пов‗язана із будовою та властивостями 

фазових границь пара–рідина та рідина–кристал. Поверхню рідкої фази можна 

вважати ―шорсткою‖, т.т. вона характеризується високим коефіцієнтом 
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конденсації, в той час як для твердого тіла даний коефіцієнт нескінченно малий. 

Механізм ПРК складається з чотирьох стадій: 1) перенос речовини в газовій 

фазі; 2) конденсація та хімічні реакції на межі пара–рідина; 3) дифузія в рідкій 

фазі; 4) вбудовування частинок в ґратку зростаючого кристалу. Остання стадія є 

найповільнішою і саме вона регламентує загальну швидкість росту. 

При переході від елементарних речовин до сполук постають нові проблеми 

росту віскерів. Можна виділити основні параметри, які впливають на процеси 

росту та геометрію віскерів: 

- характеристика підкладки  

- розчинник (каталізатор росту), котрий міг би забезпечити досить істотну 

розчинність всіх компонентів сполуки; 

- початковий розподіл крапель за розмірами; 

- температура росту; 

- швидкість осадження матеріалу на поверхню краплі; 

- загальна кількість матеріалу, що осаджується; 

- співвідношення потоків елементів. 

Процес росту віскерів оксиду цинку складається із трьох етапів. На 

першому етапі на підготовлену поверхню підкладки, в нашому випадку Si (111), 

наносять шар речовини – каталізатора росту (Au). Цей шар можна створювати 

різними методами: або в камері росту епітаксіальної установки, або з 

використанням різноманітних методів нанолітографії. В нашому випадку масиви 

статистично розподілених по полірованій поверхні частинок золота вдалося 

одержати також шляхом седиментації його колоїдних частинок із 

чотиритхлористого вуглецю, що добре змочує поверхню кремнію.  

На другому етапі поверхня розігрівається до температури вище 

температури евтектики бінарної системи: матеріал підкладинки − каталізатор. 

Таким чином на поверхні утворюється ансамбль рідких крапель розчину-

розплаву в термодинамічній рівновазі з підкладкою.  

На третьому етапі при фіксованій температурі відбувається осадження 

матеріалу. Потрапляння молекул осаджуваного матеріалу в краплю може 

відбуватися двома шляхами. По-перше, молекули потрапляють в краплю 

безпосередньо з газового середовища – пари чи молекулярного пучка. По-друге, 

існує дифузійний потік частинок, які потрапляють в краплю з бокової поверхні 

віскеру. Потрапляння матеріалу в краплю робить розчин перенасиченим і під 
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краплею розпочинається кристалізація на поверхні розділу ―рідина–кристал‖. 

Рушійною силою процесу росту по механізму ―пара–рідина–кристал‖ є 

перенасичення газової фази. Відомо, що швидкість росту віскерів залежить від 

діаметру краплі каталізатора. Найменші краплі взагалі не ―піднімаються‖ над 

підкладкою. Іншим важливим фактором реалізації ПРК механізму є стабільність 

рідкого шару в процесі росту. Ці фактори істотно можуть обмежити кількість та 

розміри сформованих віскерів. Тому для синтезу нановіскерів із 

напередзаданими параметрами необхідно одержати максимально однакові за 

розміром краплі каталізатора.  

Дослідження показали, що синтезовані нановіскери мають гексагональну 

вюрцитну структуру з параметрами елементарної комірки а=3,240 Ǻ, с=5,184 Ǻ, 

що узгоджується з теоретичними значеннями (3,249 Ǻ та 5,191 Ǻ, відповідно).  

Дані РЕМ (рис. 4) свідчать, що синтезовані нановіскери характеризуються 

певним розкидом розмірів. Величина кристалітів сильно залежить від часу 

синтезу і швидкості газового потоку. 

Для масиву віскерів зображеного на рис. 4 досліджено емісійні 

властивості. На ВАХ, як і у випадку з квантовими точками, спостерігаються 

резонансні піки струму. 

 

 

Рис. 4. Мікрофотографія віскерів ZnO 

 

Одержані нанооб‗єкти оксиду цинку можна розглядати як квантові нитки 

(d~10 нм, h~1000 нм) з двомірним квантуванням енергії електронів. Емісійні 

властивості одержаних нановіскерів потребують подальших досліджень з 

врахуванням п‗єзоелектричних властивостей оксиду цинку. Першочерговою 

задачею при цьому є одержання просторово однорідних, з малим розкидом по 
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висоті систем нановіскерів. 
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ЕФЕКТ ПЕЛЬТЬЄ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

У даній статті описано явище, відкрите Жаном-Шарлем Пельтьє ще на початку 

ХIX сторіччя, і перспективи його практичного застосування в різних галузях науки, 

техніки та повсякденному побуті. 

 

ВСТУП 

Відкриття, зроблені вченими, дозволяють майбутнім поколінням, 

керуючись ними, створювати прилади, машини, технології, які покращують 

життя людини. Явище, відкрите в 1834 році французьким годинникарем Жаном-

Шарлем Пельтьє і назване пізніше "Ефектом Пельтьє", не стало виключенням. 

Актуальність теми дослідження  полягає в тому, що галузі застосування 

ефекту Пельтьє постійно розширюються. Безліч лабораторій і дослідницьких 

центрів займаються розробкою способів його застосування, що дозволяє зробити 

життя людини комфортнішим, а блага цивілізації – доступними широкому колу 

споживачів. Тому ефект, що мав місце на початку XIX століття, актуальний і 

зараз, а перспективи його використання лише збільшуються. 

Відкриття  ефекту  Пельтьє 

Початок відкриття термоелектричних явищ поклав німецький вчений 

Т.І.Зеебек, який в 1822 році опублікував результати своїх  досліджень в статті 

"До питання про магнітну поляризацію деяких металів і руд, яка виникає в 

умовах різниці температур". Зеебек виявив, що в електричному ланцюзі, 

складеному з різних провідників, виникає термоЕРС, якщо місця контактів 

підтримуються при різних температурах.  Якщо ланцюг замкнутий, то в ньому 

тече електричний струм, при цьому зміна знаку у різниці температур спаїв 

супроводжується зміною напрямку термоструму. Це явище потім було назване 

"явищем  Зеебека". 

Отже, французький фізик  Ж.Пельтьє  у 1834 році  відкрив явище, яке 

полягає в тому, що під час пропускання електричного струму у колі, складеному 

з двох різних металів, один спай нагрівається, а другий охолоджується. Це явище 
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назване явищем Пельтьє, і фактично воно є оберненим до явища Зеебека. При 

зміні напряму струму на протилежний змінюється також і характер процесів у 

контактах. Той контакт, який у першому випадку нагрівався, у другому – 

охолоджується. Природу ефекту Пельтьє пояснив у 1838 році Х.Ленц. 

Через 20 років У. Томсон зробив ще більш вичерпне вивчення  

термоелектричних явищ (явищ Зеебека і Пельтьє), що нараховує уже близько 

180 років. Він вважав, що навіть у хімічно однорідному нерівномірно нагрітому 

провіднику за наявності електричного струму має додатково, крім  теплоти 

Джоуля-Ленца, виділятися або поглинатися теплота. Це явище 

експериментально відкрив Ф.Леру в 1867 році. Практичне використання ці 

явища отримали лише в середині XX століття, тобто 130 років потому і в першу 

чергу завдяки працям радянського академіка А. Ф. Іоффе. 

Пояснення ефекту Пельтьє 

Класична теорія пояснює явище Пельтьє тим, що при перенесенні 

електронів струмом з одного металу в інший, вони прискорюються або 

сповільнюються внутрішньою контактною різницею потенціалів між металами. 

У разі прискорення кінетична енергія електронів збільшується, а потім 

виділяється у вигляді тепла. У зворотному випадку кінетична енергія 

зменшується, і енергія поповнюється за рахунок енергії теплових коливань 

атомів другого провідника, таким чином він починає охолоджуватися. Причина 

виникнення ефекту Пельтьє на контакті напівпровідників з однаковим видом 

носіїв струму (два напівпровідники n-типу або два напівпровідники p- типу) така 

ж, як і у разі контакту двох металевих провідників. Носії струму (електрони або 

дірки) по різні сторони спаю мають різну середню енергію, яка залежить від 

багатьох причин : енергетичного спектру, концентрації, механізму розсіяння 

носіїв заряду. Якщо носії, пройшовши через спай, потрапляють в область з 

меншою енергією, вони передають надлишок енергії кристалічній решітці, 

внаслідок чого поблизу контакту відбувається виділення теплоти Пельтьє (Qп>0) 

і температура контакту підвищується. При цьому на іншому спаї носії, 

переходячи в область з більшою енергією, запозичують енергію від 

кристалічних граток, відбувається поглинання теплоти Пельтьє (Qп<0) і 

пониження температури. Ефект Пельтьє,  як і усі термоелектричні явища, 

виражений особливо сильно в колах, складених з електронних (n-тип) і діркових 

(р-тип) напівпровідників. В цьому випадку ефект Пельтьє має інше пояснення. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2014, № 13 
 

 
 

 

 

44 

Розглянемо ситуацію, коли струм в контакті йде від діркового напівпровідника 

до електронного (р - n-перехід), то дірки в першому напівпровіднику та 

електрони в другому рухатимуться назустріч. При цьому електрони з вільної 

зони напівпровідника  n-типу проходять межу поділу, потрапляють у заповнену 

зону напівпровідника р-типу і там займають місця дірок. В результаті 

рекомбінації звільняється енергія, яка виділяється у вигляді тепла. В іншому 

випадку  електрони в електронному і дірки в дірковому напівпровідниках 

рухаються в протилежні сторони, йдучи від межі розділу. Спад носіїв струму на 

межі розділу  заповнюється за рахунок попарного народження електронів і 

дірок. На утворення таких пар потрібно енергію теплового руху атомів 

кристалічної гратки напівпровідника р-типу. Електрони і дірки, що утворюються 

під дією електричного поля, рухатимуться в протилежних напрямках. За 

наявності електричного струму процес утворення нових пар буде неперервним. 

Внаслідок цього теплота в контакті поглинатиметься. Такі електричні кола 

дозволяють створювати ефективні охолоджувальні елементи. 

Схема установки 

У фізичному практикумі В.П.Дущенко, І.Т.Горбачук, М.І.Шут містяться 

лабораторні роботи на тему «Визначення контактних електричних явищ» і 

«Дослідження електричного струму в напівпровідниках». Суть цих робіт полягає 

в дослідженні виникнення термоелектричного струму при різній температурі 

контактів(явища Пельтьє і Томсона), а також у вивченні термопари(пристрою з 

двох різних провідників, з‘єднаних між собою надійним контактом.)В місцях 

з‘єднання провідників підтримується різна температура, і в результаті на кінцях 

провідників виникає термоелектрорушійна сила. 

Застосування ефекту Пельтьє 

Елементи Пельтьє застосовуються у тих випадках, коли потрібне 

охолодження при невеликих різницях температур, або енергетична ефективність 

охолоджувача неважлива. Наприклад, елементи Пельтьє застосовуються у 

маленьких автомобільних холодильниках, оскільки застосування компресора в 

цьому випадку неможливе через обмеження  розмірів і, крім того,  потрібна  

потужність охолодження невелика. Елементи Пельтьє застосовуються для 

охолодження пристроїв із зарядовим зв'язком в цифрових фотокамерах. За 

рахунок цього досягається помітне зменшення теплового шуму при тривалих 

експозиціях (наприклад в астрофотографії). Багатоступінчасті елементи Пельтьє 
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застосовуються для охолодження приймачів випромінювання в інфрачервоних 

сенсорах. Їх використовують в радіоізотопних термоелектричних генераторах, в 

яких відбувалося перетворення тепла розпаду плутонію в електричну енергію. 

Також елементи Пельтьє часто застосовуються в: 

- радіоелектроніці (мініатюрні  охолоджувачі електронних пристроїв); 

- медицині (мобільні охолоджувальні контейнери медичних інструментів 

та обладнання, вбудовані холодильники і кондеціонери для медичного 

обладнання; переносні контейнери з температурним контролем для зберігання і 

перевезення біологічних матеріалів; системи температурного контролю для 

генної інженерії; пристрої для профілактичної терапії); 

- науковому і лабораторному обладнанні; 

- пристроях терморегулювання (термоелектричні кондиціонери різного 

призначення, пристрої для стабілізації температури блоків електронної 

апаратури); 

- промисловому виробництві (охолоджувачі питної води, переносні 

холодильники); 

- виробництві напівпровідникових інтегральних мікросхем (установки 

активного термоциркулювання  для перевірки мікропроцесорів, водяні 

охолоджувачі для напівпровідникового виробництва, термо-кріо камери тепла і 

холоду для кліматичних випробувань); 

- системі температурного контролю частин і вузлів різних станків і 

машин; 

- промисловій електроніці і телекомунікації; 

- транспорті (холодильники і охолоджувачі води в автомобілях, катерах, 

підігрів сидіння ); 

- харчовій промисловості (охолоджуючі пристрої для виготовлення, 

зберігання, транспортування продуктів; охолоджувачі води, напоїв для 

ресторанів, кафе); 

- спеціальній техніці (твердотільні холодильники і кондеціонери;системи 

температурного контролю в космічних апаратах); 

- лазерній техніці (системи охолодження виробничих і медичних лазерів, а 

також їхні джерела живлення). 

Роботи у напрямі вдосконалення систем забезпечення оптимальних 

температурних режимів електронних елементів ведуться багатьма 
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дослідницькими лабораторіями. І системи охолодження, що передбачають 

використання термоелектричних модулів Пельтьє, вважаються надзвичайно 

перспективними. 

ВИСНОВОК 

Попри те, що використання ефекту Пельтьє вимагає додаткових заходів і 

досліджень по вивченню безпечного і раціонального використання модулів 

Пельтьє в якості охолоджувальних пристроїв, це явище, на нашу думку, є 

надзвичайно перспективним і корисним для людини і цивілізації. 
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ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ 

 

Методами електрометрії досліджено електрофізичні характеристики епоксидної 

смоли ЕД-20, затвердженої поліетиленполіаміном (ПЕПА) і однією з гетерополікислот 

– водним розчином фосфорвольфрамової кислоти (ФВК) та композити на основі цих 

полімерів, які містили феромагнітний наповнювач – оксид заліза Fe2O3. Встановлено, 

що електропровідність епоксидних полімерів затверджених ФВК є вищою, ніж 

затверджених ПЕПА. 

 

Вступ. Епоксидні полімери широко використовуються в автомобільній, 

авіаційній, космічній техніці, машинобудуванні, та інших галузях народного 

господарства завдяки їх винятковим механічним та адгезійним характеристикам, 

хімстійкості та технологічним властивостям, які дозволяють використовувати 

епоксидний полімер як зв‘язуюче для скло-, базальто- та вуглепластиків, в якості 

захисних покриттів та адгезивів. Але сучасні технології вимагають також 

вживання полімерних матеріалів, що мають функціональні властивості, такі, 

наприклад, як висока тепло- і електропровідність, спеціальні магнітні 

характеристики, радіопоглинаючі властивості, тощо. 

Останнім часом набувають поширення методи впливу фізичних полів 

(електричних, магнітних) на полімерні матеріали з ціллю модифікації їх 

структури і надання їм спеціальних властивостей. Ціллю даної роботи було 

встановлення дії магнітного поля (МП) в процесі тверднення епоксидних 

полімерів і композитів на їх електрофізичні та механічні характеристики. 

Об'єкти та методи дослідження. Для приготування зразків були 

використані ароматичний олігомер ЕД-20 і наповнювач – оксид заліза (Fe2O3). 

На основі епоксифосфорвольфрамової кислоти було сформовано 2 

композиції, одна з яких була з наповнювачем – оксидом заліза, який складав 0,4 

об. %. Кожна композиція отверджувалася в магнітному полі, перпендикулярно 

лініям напруженості (серія А), і без дії магнітного поля (серія С). Таким чином, 
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на основі ФВК всього було створено 4 об‘єкта дослідження. Композиція з 

епоксидною смолою ЕД-20, отвердженою поліетиленполіаміном, була одна – з 

наповнювачем (Fe2O3), вміст якого складав 0,4 об.%. 

Як зазначалося, площина зразків, сформованих в магнітному полі, 

знаходилася перпендикулярно силовим лініям магнітного поля, індукція якого 

складала 0,5 Тл. В роботі використовувався рідкоземельний постійний 

неодимовий магніт NdFeB. Дослідження питомого опору і електропровідності 

полімерів і композицій на їх основі проводили за допомогою тераомметру E6-

13A. Він призначений для вимірювання опору на постійному струмі в діапазоні 

від 10
1
 до 10

13
Ом, основна похибка тераомметра Е6-13А при вимірі за лінійною 

шкалою, не перевищує ±2,5%. 

Експериментальні результати. В першій досліджуваній композиції ЕД-

ФВК (рис.1) більша провідність спостерігалася в зразків серії С (отверджені без 

магнітного поля) на першій ділянці кривої в температурному інтервалі 20-110°С. 

Така ж закономірність спостерігалася і на другій ділянці кривої в 

температурному інтервалі 135-210°С. 

Для обох серій була розрахована енергія активації (табл. 1), яка 

відрізняється тільки на других ділянках. Слід відзначити, що температурні 

інтервали для відповідних ділянок кожної серії співпадають. 

Табл. 1. Енергія активації зразків ЕД-ФВК 

Область 
ЕА, ккал/моль 

Серія А Серія С 

І 7,8 7,8 

ІІ 6,7 5,8 

Помітне збільшення провідності спостерігається при переході від І до ІІ 

областей залежності. Це можна пояснити переходом через температуру 

склування при нагріві, коли полімер переходить з склоподібного до високо 

еластичного стану. 
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Рис. 1. Графік залежності електропровідності від температури в 

координатах Арреніуса для досліджуваних зразків композиції ЕД-

ФВК (зразки серії А отверджували в магнітному полі, серії С – без 

поля). Tg – температура склування. 

Для наповненої композиції ЕД-ФВК+0,4Fe2O3 була отримана зворотна 

залежність (рис. 2) – електропровідність зразка серії А більша за серію С, і таке 

співвідношення між ними зберігається у всьому досліджуваному 

температурному діапазоні. 

Розраховані значення енергії активації (табл. 2) показали суттєву 

розбіжність на першій ділянці кривої в температурному діапазоні 20-105°С. На 

другій ділянці енергія активації відрізняється, але менше. Таким чином, для цієї 

системи вплив магнітного поля є сильнішим, в порівнянні зі зразками 

попередньої композиції. 
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Табл. 2. Енергія активації зразків ЕД-ФВК+0,4Fe2O3 

Область 
ЕА, ккал/моль 

Серія А Серія С 

І 7,8 11,8 

ІІ 5,7 6,5 

 

 

Рис. 2. Графік залежності електропровідності від температури в 

координатах Арреніуса для досліджуваних зразків композиції ЕД-

ФВК+0,4Fe2O3 (зразки серії А отверджували в магнітному полі, 

серії С – без поля). Tg – температура склування. 

Результати, отримані для зразків ЕД-ФВК і ЕД-ФВК+0,4Fe2O3, мають 

суттєві відмінності. На нашу думку, це пов‘язано з декількома факторами: 

 впливом наповнювача на структуру ароматичної епоксидної 

смоли в результаті взаємодії макромолекул полімеру з розвиненою 

поверхнею наповнювача; 
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 впливом магнітного поля на феромагнітний наповнювач і, в 

свою чергу, на структуру полімерної матриці. 

Дослідження температурної залежності електропровідності композиції для 

епоксидної смоли, отвердненої амінним твердником (ЕД-ПЕПА+0,4Fe2O3), дало 

лінійну залежність в усьому температурному інтервалі без скачка провідності 

при переході через температуру склування (рис. 3). 

 

Рис. 3. Графік залежності електропровідності від температури в 

координатах Арреніуса для досліджуваних зразків композиції ЕД-

ПЕПА+2Fe2O3 (зразки серії А тверднули в МП, серії С – ні). 

Такий вигляд температурної залежності можна пояснити тим, що в 

системі немає джерела іонів, які б внаслідок термічної активації полімерного 

ланцюга вивільнялися б (для епоксифосфорвольфрамових зразків джерелом 

протонів є молекули фосфорвольфрамової кислоти) і надавали провідності, 

зв'язаної з міграцією протону крізь полімерну сітку. При цьому рухливість 

протону залежить від рухливості полімерних ланцюгів, тобто визначається 

станом полімеру (вище чи нижче Tg). Тому відсутність гетерополікислоти у 

структурі полімеру приводить до зникнення переходу між ділянками І і ІІ. 
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Серія А Серія С 

Рис. 4. Мікроскопія зразків (зразки серії А отверджувалися в 

магнітному полі, серії С – без поля). 

Висновки. Досліджено електрофізичні характеристики епоксидної смоли 

ЕД-20, затвердженої поліетиленполіаміном (ПЕПА) і однією з гетерополікислот 

– водним розчином фосфорвольфрамової кислоти (ФВК) та композити на основі 

цих полімерів, які містили феромагнітний наповнювач – оксид заліза Fe2O3. 

Тверднення полімеру і композиту відбувалося в магнітному полі з індукцією 0,5 

Т, контрольні зразки затверджувалися без дії поля. Вимірювалися  температурні 

залежності провідності в широкому діапазоні (20-250 
0
С), з яких 

розраховувалися кінетичні константи переносу заряду. 

Встановлено, що електропровідність епоксидних полімерів затверджених 

ФВК є вищою, ніж затверджених ПЕПА внаслідок того, що іони ФВК є 

джерелом протонів. Дослідження температурної залежності провідності 

показало, що вона підкоряється рівнянню Ареніуса з декількома ділянками 

вздовж температурного інтервалу. Енергії активації композитів, затверджених в 

магнітному полі відрізняються від таких для контрольних зразків. Структурні 

дослідження методом оптичної мікроскопії показують наявність орієнтованої 

структури феромагнітного наповнювача в полімерній матриці внаслідок дії 

магнітного поля. 
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ВУГЛЕЦЕВІ НАНОМАТЕРІАЛИ: ФУЛЕРЕНИ 

 

В роботі коротко розглянуто основні алотропні модифікації вуглецю. Основна 

увага приділена одним  з найважливіших матеріалів сучасної нанонауки – фулеренам. 

Наведена історія відкриття фулеренів. 

 

Протягом століть вуглець постійно перебуває в центрі уваги фахівців 

різноманітних спеціальностей – хіміків, фізиків, матеріалознавців, геологів. Ні 

один з хімічних елементів в усіх своїх формах не має такого величезного спектра 

корисних і діаметрально протилежних властивостей: діелектрик, напівпровідник, 

метал, діа- та парамагнетик, надтвердий та надм‘який, теплоізолятор та 

провідник тепла, прозорий та абсолютно чорне тіло. Вуглецеві матеріали 

відіграють помітну роль в різних областях науки і техніки, в хімічній та 

нафтохімічній промисловості, медицині, машинобудуванні, атомній енергетиці. 

Синтез нових алотропних модифікацій вуглецю  фулеренів, нанотрубок, 

графену  відкрив нові блискучі перспективи розвитку хімії та фізики вуглецю. 

Вуглецеві наноматеріали можуть служити наповнювачами в композиційних 

матеріалах, компонентами наноелектроніки, електрохімічних електродних 

матеріалів, адсорбентами, носіями каталізаторів тощо.  

Вуглець існує в декількох стійких алотропних модифікаціях, властивості 

яких істотно відмінні: графіт, алмаз, карбін, фулерени, нанотрубки та графен [1]. 

Алмаз є алотропною модифікацією вуглецю, атоми якого утворюють 

гранецентровану кубічну гратку, а кристали мають полімерну будову з 

трьохвимірною сіткою жорстких ковалентних зв‘язків. Кожний атом вуглецю 

знаходиться в тетраедричному оточенні. При нормальних умовах алмаз 

метастабільний, при високій температурі в вакуумі чи в інертній атмосфері 

переходить у графіт. Алмаз  діелектрик, є однією з найбільш твердих відомих 

речовин, що обумовлюється будовою його кристалів [2]. 

Найбільш стійкою при звичайних умовах алотропною модифікацією 
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вуглецю є графіт, що має гексагональну кристалічну гратку, складається з 

паралельних шарів, утворених правильними шестикутниками з атомів вуглецю 

[3]. Відома також модифікація графіту з ромбоедричною граткою, що при 2500-

3300 К повністю переходить у гексагональну. Висока анізотропія властивостей 

монокристалів графіту обумовлена будовою його кристалічної гратки. Графіт 

досить інертний при нормальних умовах, стійкий до дії кислот, розчинів та 

розплавів солей, рідких вуглеводнів, але реагує з рідкими окисниками та 

галогенвмісними органічними сполуками. Графіт має високу теплопровідність, 

електропровідність та термостійкість. 

Ще однієї алотропною модифікацією вуглецю є карбін, що складається з 

прямолінійних вуглецевих ланцюгів, зв‘язаних у кристали силами Ван-дер-

Ваальса [4]. Карбін термодинамічно стійкий, має вищі, ніж у графіту, 

теплоємність та твердість, а також хімічну інертність. Карбін – напівпровідник. 

Фулерени відносяться до самоорганізуючих структур і є четвертою 

формою вуглецю [4]. 

Як часто трапляється в науці, відкриття фулеренів не було результатом 

направленого пошуку. Історія відкриття фулеренів можливо, сама незвичайна. 

Вперше можливість існування молекул вуглецю, подібних до футбольного 

м‘яча була передбачена в 1970р. японськими  вченими Е. Осавою та З. Іомідою. 

В 1973 р. радянські вчені Д.О. Бочвар та О.М. Гальперн опублікували 

результати квантово-хімічних розрахунків, з яких випливало, що повинна 

існувати стійка форма вуглецю, що містить у молекулі 60 атомів вуглецю. В цій 

же роботі було запропоновано форму такої гіпотетичної молекули. Висновки цієї 

роботи здавалися в той час зовсім фантастичними. Ніхто не міг собі уявити, що 

така молекула може існувати, і тим більше - як її одержати. Ця теоретична 

робота випередила час і була просто забута.  

На початку 80 років ХХ ст. астрофізики встановили, що в спектрах деяких 

зірок, так званих ―червоних гігантах‖, в ультрафіолетовому діапазоні поглинання 

збільшується при λ=220 нм (енергія квантів 5,6 еВ). Це явище пояснили 

поглинанням світла малими частинками графіту міжзоряного простору. 

Дональд Хаффман з університету Арізони (США) та Вольфганг Кратчмер 

з Інституту ядерної фізики ім. М. Планка (Німеччина) вирішили перевірити 

припущення про поглинання світла частинками графіту. Вони за допомогою 

електричної дуги між двома графітовими електродами в  атмосфері гелію 
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отримали сажу. При досліджені даного осаду вони отримали докази існування, 

нової молекули, яка складається з 60 атомів вуглецю. Свої результати вони 

опублікували 1990 р в журналі Nature. Після цієї публікації розпочався бум у 

вивчені фулеренів. 

До відкриття молекули С60  наближалась й інша наукова група. 

В 1985 р.  Річард Смоллі та Роберт Керл з Університету Райса (США) 

досліджували структуру металевих кластерів. Методика таких досліджень 

ґрунтується на вимірюванні мас-спектрів частинок, які утворились в результати 

дії лазерного випромінювання. В серпні до нього в лабораторію приїхав відомий 

астрофізик Геральд Крото з Університету Сусекса (Англія). Г.Крото працював 

над проблемою ідентифікації спектрів випромінювання деяких міжзоряних 

скупчень. Одним із пояснень цього було існування кластерів вуглецю. Метою 

візиту Г.Крото була спроба, користуючись обладнанням лабораторії Р.Смоллі, за 

мас-спектрами отримати інформацію про структуру металевих кластерів. 

Результати  експериментів привели в шоковий стан науковців. 

Вони виявили, що в спектрах є два сигнали, інтенсивність яких набагато 

вище, ніж всіх інших. Сигнали відповідали масам 720 і 840, що вказувало на 

існування великих агрегатів з вуглецевих атомів - С60 та С70. Мас-спектри 

дозволяють встановити лише молекулярну масу частинки і не більш того, однак 

цього виявилося досить, щоб фантазія вчених запрацювала. У підсумку було 

запропоновано структуру багатогранника, що складається з п'яти - та 

шестикутників. Це було точне повторення структури, запропонованої 12 років 

тому Бочваром і Гальперн.  

Публікація про перші спостереження незвичних кластерів вуглецю було 

надіслано в Nature через 20 днів після приїзду Г.Крото. Цікаво зазначити, що 

гіпотеза про випромінювання фулеренами в міжзоряних скупченнях не знайшло 

експериментального підтвердження. За відкриття фулеренів Г.Крото, Р. Смоллі 

та Р. Керл отримали в 1996р. Нобелівську премію з хімії. 

Як виявилось дещо пізніше (1992р.) існують і природні фулерени. Вони 

були виявлені у вуглецевому мінералі – шунгиті (с.Шуньга, Карелія, Росія). 

Назву ―фулерен‖ отримав на честь відомого американського архітектора 

Бакмінстера Фулера, що запропонував будувати ажурні куполоподібні 

конструкції сполученням п‘яти - і шестикутників. На перший погляд здається, 

що конструкція зібрана з трикутників, однак чергування п‘яти – та 
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шестипроменевих центрів саме і відповідає будові фулерена. У каталогах 

хімічних реактивів речовина С60 має назву бакмінстерфулерен, хіміки частіше 

вживають термін ―фулерен―. Є й інша образна назва – футболен, із-за подібності 

з футбольним м'ячем. Існує ще гібрид обох назв  бакібол.  

Відкриття фулеренів буквально приголомшило хіміків. Здавалося, що про 

елементарний вуглець відомо практично все. Від інших алотропних модифікацій 

вуглецю фулерен - відрізняється насамперед тим, що це індивідуальні молекули, 

які мають замкнуту форму. Фулерен на відміну від відомих раніше трьох форм 

(алмаз, графіт, карбін) вуглецю розчинний в органічних розчинниках (бензол, 

гексан). З розчинів фулерен кристалізується у вигляді темно-коричневих 

кристалів. Для рентгеноструктурного аналізу вони не придатні, тому що через 

сферичну форму молекул їхня структура розвпорядкована. Побачити молекулу 

фулерена ―своїми очима‖ вдалося далеко не відразу (1998р.), після того, як був 

отриманий продукт взаємодії фулерена з тетроксидом осмію.  

Чотиривалентність вуглецю у формулі фулерена повністю виконується. 

Вірніше зображувати фулерен у вигляді каркасу з простими і кратними 

зв‘язками, що чергуються, але частіше використовують спрощене зображення, 

де каркас складається з одинарних рисок.  

Ще одна незвичайна структурна особливість фулерена полягає в тому, що 

його молекула має внутрішню порожнину, діаметр якої приблизно 0,5 нм. 

Зовнішній діаметр самої молекули 0,71 нм.  

Фулерен - винятково стійка сполука. У кристалічному вигляді він не 

реагує з киснем повітря, стійкий до дії кислот і лугів, не плавиться до 

температури 650 К. Хімічні властивості знаходяться в повній згоді зі згаданими 

вище структурними особливостями - фулерен не вступає в реакції, характерні 

для ароматичних сполук. Неможливі реакції заміщення, тому що в атомів 

вуглецю немає ніяких бічних замінників. Достатня кількість ізольованих 

кратних зв'язків дозволяє вважати фулерен поліолефіновою системою. Для нього 

найбільш типове приєднання по кратному зв'язку.  

Підсумовуючи все вище сказане, можна констатувати, що відкриття 

фулеренів ознаменувало появу класу сполук, що представляють нову незвичайну 

форму елементарного вуглецю. Це замкнуті каркаси, протяжні циліндричні чи 

багатошарові утворення, здатні до хімічних перетворень, як на зовнішній 

поверхні, так і у внутрішній порожнині. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

УЧНІВ З ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У статті розглянуто роль та основні функції оцінювання у навчально-виховному 

процесі. Запропоновані правила конструювання тестових завдань. 

 

Головна мета навчання фізики в школі полягає у розвитку особистості 

учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в 

них фізичного знання, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, 

екологічної культури, розвитку в них експериментальних умінь і дослідницьких 

навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення [3]. Тому при 

виборі методу контролю ми повинні враховувати ці компоненти навчання.  

Контроль знань і умінь учнів є важливою ланкою процесу навчання, від 

правильної постановки якого великою мірою залежить успіх учня в опануванні 

даного предмету. 

Оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів 

щодо оволодіння змістом предмета, компетентностями, відповідно до вимог 

навчальної програми. 

Для ефективного контролю успішності учнів не досить виявити, що вони 

знають і вміють. Потрібно також правильно оцінити їхні знання і вміння 

відповідно до Державного стандарту України. Оцінка складається з двох 

компонентів - числового балу, який фіксує результат перевірки знань, умінь та 

навичок школярів, і оцінного судження, що характеризує якість роботи учнів, їх 

ставлення до навчання, старанність.  

Процес навчання завжди повинен орієнтуватися на учня. Під час уроків, 

зокрема й контрольні заходи, повинні відповідати цілям самого учня, мають 

бути йому важливими, цікавити його [2]. 

До основних функцій оцінювання навчальних досягнень учнів належать: 

контролююча, навчальна, орієнтуюча, діагностико-коригувальна, стимулюючо-

мотиваційна та виховна. 
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 Контролююча функція належить до основних функцій контролю. Її 

сутність полягає у визначенні рівня досягнень кожного учня (учениці), 

готовності до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно 

планувати й викладати навчальний матеріал. 

Сутність навчальної (розвиваючої) функції полягає в тому, що з 

виконанням контрольних завдань учні вдосконалюють і систематизують 

отримані знання. Вважається, що уроки, у яких учні застосовують знання й 

уміння у новій ситуації чи пояснюють фізичні явища, сприяють розвитку мови і 

мислення, уваги і пам'яті школярів. Вона сприяє повторенню, уточненню й 

поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок. 

 Орієнтуюча функція перевірки полягає в орієнтації учнів та їхніх 

вчителів щодо досягнення цілей навчання окремими учнями і класом загалом. 

Результати контрольних заходів допомагають вчителю спрямовувати діяльність 

учнів на заповнення прогалин у знаннях, а учням – виявити і виправити 

помилки. З іншого боку, результати перевірки інформують дирекцію школи і 

батьків про успіхи процесу. 

Діагностико-коригувальна функція з`ясовує причини труднощів, які 

виникають в учнів в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить 

корективи, спрямовані на їх усунення. 

Стимулювально-мотиваційна функція формує позитивні мотиви 

навчання. Мотивує учнів до вивчення даної дисципліни, зацікавлює їх в даній 

темі. 

Виховна функція сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено 

працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії 

навчальної діяльності [1]. 

Функції контролюючого етапу повинні відповідати сформованим задачам 

контролю. При оцінюванні умінь, знань і навичок набутих учнями, не можна 

відокремити одну функцію від іншої, так як вони є практично єдиним цілим. 

Оцінювання результатів навчання фізики здійснюється на основі 

функціонального підходу до шкільної фізичної освіти. Форми контролю знань і 

умінь учнів – численні, різноманітні види діяльності учнів під час контрольних 

завдань. 

У школі є кілька традиційних форм контролю знань і умінь учнів: 

- фізичний диктант; 
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- тестове завдання; 

- коротка самостійна робота; 

- письмова контрольна робота; 

- контрольна лабораторна робота; 

- усний залік з вивченої теми; 

- підсумкова контрольна робота. 

У зв‘язку з введенням зовнішнього незалежного оцінювання широкого 

використання для перевірки рівня знань та умінь учнів набуло тестування. 

Завдяки використанню тестів під час поточного та тематичного контролю ми з 

одного боку досить швидко можемо перевірити рівень знань учнів, а з іншого, 

таким чином готуємо їх до складання ЗНО. 

З точки зору вимірювання, тестові завдання можна поділити на дві 

загальні категорії: ті, в яких екзаменовані вибирають правильні відповіді, 

базуючись на відомостях, поданих у тестовому завданні, та ті, в яких вони мають 

надати відповіді самостійно. Когнітивні здібності, що потрібні для відповіді на 

завдання з двох зазначених категорій, є різними незалежно від змісту завдання. 

Завдання першої категорії називаються запитаннями багатовибіркового 

типу (МСQ – multiple-choice question). До другої категорії належать завдання з 

короткою або довгою відповіддю, есе. 

Правила конструювання тестових завдань 

1. Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої та 

істотної освітньої мети. Слід уникати перевірки тривіальних або 

надмірно вузькоспеціальних знань. 

2. Кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень засвоєння 

знань, в тому числі вищі когнітивні рівні. 

3. Умова має містити чітко сформульоване завдання. Завдання має 

фокусуватися на одній проблемі. 

4. Варіанти відповідей мають бути гомогенними (однорідними). 

5. Усі дистрактори мають бути вірогідними (правдоподібними). 

6. Відомості, що містяться в одному тестовому завданні, не повинні 

давати відповідь на інше тестове завдання. 

7. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь чи 

дистрактор фрази "все з вищевказаного", "нічого з вищевказаного". 
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8. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь чи 

дистрактор фрази "жоден варіант відповіді неправильний", "немає 

правильної відповіді", "усі відповіді правильні", "інколи", "ймовірно" 

тощо. 

9. Умова має бути сформульована позитивно [4]. 

 

Література 

 

1. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти. – Режим доступу: 

http://osvita.ua/school/materials/estimation/2358/ 

2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник – [5-те вид., допов. і 

переробл.]. – К.: Вища школа, 2009. – 656 с. 

3. Навчальні програми з фізики на 2014-2015 н.р. – Режим доступу: 

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/ 

4. Сергієнко В.П. Методичні рекомендації зі складання тестових завдань / 

В.П. Сергієнко, Л.О. Кухар. – К.: НПУ, 2011.- 41 с.  

http://osvita.ua/school/materials/estimation/2358/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/


 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2014, № 13 
 

 
 

 

 

63 

Сопронюк С. С., Стрельникова Т. С. 

студентки Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Рокицький М.О. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРИСТОСТІ ТА ГУСТИНИ  ПОЛІМЕРНИХ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЕНТАПЛАСТУ ТА 

ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК 

 

Проведено дослідження густини та пористості полімерних композиційних 

матеріалів на основі пентапласту та вуглецевих нанотрубок. Для визначення густини 

композитів використано метод гідростатичного зважування  у спиртовому середовищі. 

Для визначення пористості застосовано попереднє просочення етиловим спиртом з 

подальшим гідростатичним зважуванням у спиртовому середовищі до та після 

термовакуумної сушки. Дана оцінка щодо можливості використання досліджуваного 

композиційного матеріалу. 

      

На сьогоднішній день існує  потреба у створенні матеріалів з особливими 

властивостями. Такі матеріали  повинні поєднувати в собі гарні тепло- та 

вологостійкість, електропровідність, стійкість до стираючих навантажень, тощо. 

Серед таких матеріалів можна виділити полімерні композиційні матеріали 

(ПКМ), які поєднують у собі властивості притаманні кожному з компонентів, а 

також характеризуються комплексом унікальних властивостей. На особливу 

увагу заслуговують полімерні  нанокомпозити, які широко застосовуються для 

створення матеріалів з високими показниками захисних та поглинаючих 

властивостей із заданими електро- і теплофізичними властивостями. Тому метою 

даної роботи було створення стійких матеріалів, що задовольняють всі критерії. 

Для досягнення поставленої мети нами було обрано полімерні композиційні 

матеріали на основі пентапласту [1,2] та вуглецевих нанотрубок (ВНТ) [3,4]. 

Пентапласт - хімічно стійкий термопластичний полімер, що 

характеризується високими антикорозійними властивостями. Хімічна формула 

пентапласта має вигляд: 
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C

CH2Cl

CH2Cl

CH2CH2 O

n  

Рис.1. Хімічна формула пентапласта. 

  

Завдяки симетричному розташуванню у просторі хлорметильних груп 

вздовж основного ланцюга (вміст хлору ~ 45.5 %) пентапласт стійкий до дії 

розчинників, а також характеризується високою теплостійкістю. По хімічній 

стійкості пентапласт займає проміжне положення між фторопластом і 

полівінілхлоридом. У більшості випадків зміна показників механічних 

властивостей пентапласту у агресивних середовищах не перевищує ± 5%. 

Підвищення температури до 55 – 60 Co
 і навіть до 100 Co

 не впливає на ці 

зміни. Експлуатаційна теплостійкість пентапласта оцінюється у 120 - 135 Co
, 

допускається короткочасне застосування виробів з нього при температурах 140 – 

150 Co
. Вироби з пентапласту не проявляють хладотекучість, не мають 

внутрішніх напруг і здатні зберігати задані розміри. Пентапласт характеризується 

невеликою усадкою, малим коефіцієнтом лінійного розширення, високою 

стійкістю до стирання і низькою в‘язкістю розплаву. Температурний інтервал 

переробки пентапласта у вироби охоплює діапазон температур від 463 до 503 К у 

якому не спостерігається виділення хлориду водню.  

Ступінь кристалічності пентапласта промислового виробництва складає 15 

– 35 %. Максимально аморфізований пентапласт зі ступенем кристалічності < 

5% можна одержати загартуванням у рідкому азоті, швидким зануренням у воду 

з танучим льодом або суміш спирту з вуглекислотою з температурою ~ 223 К. 

Загартований пентапласт при температурі 270 – 280 К і нижче зберігає аморфний 

стан достатньо довго (більше 5 років).  

Комплекс властивостей пентапласту дозволяє його використання в якості 

конструкційного матеріалу для виготовлення деталей точних розмірів, захисних 

покриттів різноманітної апаратури, ємностей, що експлуатуються в агресивних 

середовищах. Вироби з пентапласту можуть також використовуватись у 

медицині, нафтохімічній промисловості, радіо- та електротехніці тощо. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2014, № 13 
 

 
 

 

 

65 

ВНТ - це циліндричні структури діаметром від одного до декількох десятків 

нанометрів і завдовжки до декількох десятків міліметрів. Залежно від кількості 

шарів графіту, розрізняють одношарові та багатошарові ВНТ. ВНТ 

характеризуються високою міцністю та гнучкістю. Крім того ВНТ мають високі 

електро- та теплопровідні властивості. 

В даній роботі були використані кислотно очищені від мінеральних 

домішок багатошарові ВНТ, виготовлені згідно до ТУ У 24.1-03291669-009:2009  

(рис. 2). 

Зовнішній діаметр використовуваних ВНТ складав 10 – 40 нм, а питома 

поверхня очищених ВНТ - 200 – 400 м
2
/г. Питомий електричний опір ВНТ 

складав 0,05 – 0,1 Ом×см. 

 

 

Рис. 2. Фотографія масиву використовуваних у даному дослідженні 

багатошарових ВНТ одержаний методом електронної мікроскопії 

 

Для виготовлення зразків було використано порошкоподібний пентапласт 

промислового виробництва марки БП. 

Вихідний порошок пентапласту диспергували механічним способом із 

наступним фракціонуванням із використанням лабораторних сит марки УКС-

СЛ-200 з діаметром комірок 50 та 40 мкм. Перед пресуванням порошок 

пентапласту витримували протягом 24 год за температури 50 
°
С для видалення 

летких низькомолекулярних домішок. 

При виготовленні зразків для досліджень суміш порошків пентапласту та 

ВНТ  ретельно гомогенізували в рідинному середовищі за допомогою 

ультразвукового диспергатора УЗДН-А та після термообробки в термовакуумній 

шафі при температурі 333 К пресували з розплаву полімеру в однакових 
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термобаричних умовах (Т = 483 К, р = 20 МПа), що відповідає оптимальним 

технологічним умовам переробки пентапласту у вироби.  

Дослідження концентраційних залежностей густини та пористості 

полімерних композиційних матеріалів  проводили методом гідростатичного 

зважування з використанням установки, схематично зображеної на рис. 3. 

Для проведення зважування було використано лабораторні ваги CBA-600-

0,01 на які встановлювалась спеціальна тринога, до якої підвішували підвіс з 

тонкого стального дроту для фіксації зразків. Склянку з дистильованою водою 

встановлювали на столик, що не контактувала з диском вагів. Перед початком 

зважування та після встановлення триноги на диск , для зручності фіксації даних 

експерименту покази вагів обнулювались. 

Для визначення густини композитів проводили зважування зразків у повітрі 

та у етиловому спирті. 

Пористість зразків визначали за формулою 

 

 

Рис. 3. Схема установки для визначення 

густини та пористості полімерних 

композиційних матеріалів: 

1 – лабораторні ваги; 2 – столик; 

3 – зразок; 4 – тонкий сталевий підвіс;                

5– склянка з дистильованою водою; 

6 - тринога. 

При розрахунку густини 

композитів було використано формулу 
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з ,            (1) 

де ρз – уявна густина зразка, m1 – 

маса зразка в повітрі, m2 – маса зразка у 

воді, ρ1 – густина повітря, ρ2 – густина 

етилового спирту при  температурі 

проведення досліду. Для визначення 

пористості проводили додаткове 

визначення істинної густини зразків, 

для чого здійснювалось гідростатичне 

зважування зразків, які попередньо 

пропитували шляхом тривалого їх 

витримування у спирті за умов 

пониженого тиску.  
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%1001 ×













з

зW



,                                                     (2) 

де ρз – уявна густина зразка, ρ'з – істинна густина зразка. 

Результати досліджень концентраційних залежностей густини та пористості 

ПКМ пентапласт – ВНТ наведені на рис. 4. 
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Рис. 4. Концентраційні залежності: а) 1 – уявної та 2 – істинної густини; 

б) пористості ПКМ системи пентапласт - вуглецеві нанотрубки 

Як видно з рис. 4 а) уявна та істинна густина зразків відрізняється не 

суттєво, що яскраво підтверджується значеннями пористості (рис. 4 б)). 

Таким чином композити системи пентапласт – ВНТ у досліджуваному 

діапазоні вмісту вуглецевих нанотрубок (0 ≤ φ ≤ 2%) характеризуються 

низькими значеннями пористості в межах 0,95 < W < 1%. Отже рівень пористості 

дозволяє експлуатувати композити системи пентапласт - ВНТ у складних 

атмосферних умовах, умовах підвищеної вологості та у присутності агресивних 

середовищ. 
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ПОНЯТТЯ ЕНТРОПІЇ, ЇЇ СТАТИСТИЧНИЙ ЗМІСТ 

 

У статті проведено короткий аналіз методики формуванняпоняттяентропії в 

курсітермодинаміки і статистичної фізики, дається термодинамічне визначення 

ентропії. За допомогою принципу Больцмана пояснюється фізичний зміст ентропії.  

Ключові слова: термодинаміка, статистична фізика, ентропія, фізичний зміст, 

макроскопічна система, термодинамічна ймовірність. 

 

Тенденція до розподілу є не лише властивістю енергії теплоти, це властиво й 

речовинам. Щоб розібратися в цьому розглянемо приклад, який наведено нижче. 

Приклад 1. Якщо декілька крапель брому капнути на днище циліндра, 

заповненого повітрям, то пари брому мимоволі змішуються з повітрям доти, 

доки він не розподілиться в циліндрі рівномірно. 

 

 

 

При змішуванні брому з повітрям відбувається перехід від впорядкованої 

системи, в якій частинки обох речовин відокремлені одна від одної, до 

неврегульованої системи, в якій частинки двох речовин перемішуються між 

собою. 
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Мірилом безладу системи є ентропія S. Чим менший порядок, тим більша 

ентропія. 

Приклад 2. У твердій речовині частинки впорядковані в ґратці рівномірно, 

при плавленні цей впорядкований стан переходить у неврегульований стан 

рідини — ентропія речовини збільшується. 

Що ж розуміють під поняттям ентропії?  

• Ентропія (від грец. Entropia - поворот, перетворення) - це    

термодинамічна величина, міра розсіювання тепла. Внаслідок ентропії, 

частина енергії термодинамічної системи не може бути використана для 

виконання роботи, оскільки вона пов'язана з незворотними процесами 

розсіяння. Ентропія також є мірою безладу в термодинамічній системі. 

У 1872 році Людвіг Больцман зрозумів зв'язок між ентропією системи та 

кількістю можливих «мікростанів» (мікроскопічних станів), якими може 

реалізуватися макроскопічний стан із заданими властивостями. Розглянемо, 

наприклад, ідеальний газ у посудині. Мікростан визначений як положення 

та імпульси кожного атома, з яких складається система. Братимемо до уваги 

тільки ті мікростани, для яких:  

(І) розташування всіх частинок не виходить за межі посудини,  

(ІІ) загальна енергія газу, що визначається як сума кінетичних енергій атомів, 

дорівнює певній величині. Больцман постулював, що 

          (1) 

де константа kB = 1,38·10
-23

 Дж/К відома тепер як стала Больцмана, а Ω є числом 

мікроскопічних станів, можливих у заданому макроскопічному стані.  

Принцип Больцмана зв'язує мікроскопічні властивості системи (Ω) з 

однією з її термодинамічних властивостей (S). 

Згідно з визначенням Больцмана, ентропія є функцією стану. Більш того, 

оскільки Ω може бути тільки натуральним числом (1,2,3...), ентропія повинна 

бути додатною — виходячи з властивостей логарифма. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1


 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2014, № 13 
 

 
 

 

 

70 

Цей результат у статистиці має фундаментальне значення, оскільки слугує 

ключем до розуміння фізичного змісту другого закону термодинаміки, тому це 

положення часто називають принципом Больцмана, а рівняння (1) – формулою 

Больцмана (1872 р.). Сам Больцман ніколи не писав цієї формули. Це зробив 

Планк. Йому ж належить введення сталої Больцмана. Термін «принцип 

Больцмана» був введений пізніше А. Ейнштейном, за виразом якого формула 

Больцмана – це «своєрідний міст, що з‘єднує світ доступних нашому 

сприйняттю подій та прихований за їх «кулісами» основоположний світ атомів». 

Згідно (1) маємо ще одне найбільш глибоке трактування ентропії: ентропія 

довільної термодинамічної системи визначає ступінь невпорядкованості в ній 

мікроскопічного руху, тобто є мірою безпорядку в системі: повний порядок 

відповідає мінімуму ентропії, будь-який безлад її збільшує, максимальна ж 

ентропія відповідає повному хаосу в системі (рівноважному стану). 

 Наприкінці ХІХ ст. Дж. Гіббс установив молекулярно-кінетичний зміст 

ентропії для системи, що характеризується певним набором макропараметрів. 

Використовуючи відоме в термодинаміці рівняння Гіббса-Гельмгольца  

 

та враховуючи вираз 

 

він встановив:  

                      (2) 

Згідно канонічного розподілу Гіббса 

 

звідки: 

                          (3) 

де 𝜔(Г) – ймовірність реалізації i-го мікростану системи за відомими 

макроскопічними параметрами. Таким чином, ентропію можна виразити через 

середній логарифм густини ймовірностей. Останній вираз свідчить про те, що 

ентропія системи не є середньою величиною від механічних параметрів системи, 
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а має статистичну природу. Звідси стає зрозумілим, чому не існує приладу для її 

вимірювання. Вирази (2) та (3) є визначенням ентропії за Гіббсом.  

Поняття ентропії обумовлює статистичне трактування стану рівноваги 

системи як найімовірнішого за заданих зовнішніх умов. Через внутрішній рух 

частинок в системі рівноважний стан не є нерухомим, застиглим, однозначно 

визначеним. У цьому стані система перебуває найбільший час, тому ми 

спостерігаємо його частіше від інших. Проте спостереження виявляють часті 

малі відхилення від рівноваги – флуктуації (рис. 1). Великі відхилення взагалі 

можливі, але трапляються дуже рідко. Отже, статистична теорія передбачає 

існування флуктуацій, тобто явищ, які проходять зі зменшенням ентропії 

(термодинаміка таких процесів не розглядає). 

 

Рис. 1. 

Статистично трактується й перехід системи від нерівноважних станів 

до рівноважного. За статистичною теорією такий процес не є жорстко 

детермінованим і не обов‘язково проходить весь час у бік рівноважного стану: 

він супроводжується малими відхиленнями від основного напряму. Повільне 

зростання ентропії має місце лише в середньому, завдяки загальній тенденції в 

зміні станів системи. Отже, статистика показує, що закон зростання ентропії не є 

абсолютним законом природи. Завдяки широкому спектру функцій у сучасній 

науці формування поняття ентропії в курсі термодинаміки і статистичної фізики 

має важливе професійно-педагогічне значення в підготовці майбутнього вчителя 

фізики. Усвідомлення, розширення та поглиблення знань щодо фізичної сутності 

цього поняття відбуватиметься з розглядом подальших питань програми курсу 

теоретичної фізики. Безумовно, засвоєння теоретичних матеріалів буде 

найефективним тільки разом із розв‘язанням відповідних задач. Науковий 

потенціал поняття ентропії далеко не вичерпаний вже існуючими додатками. У 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2014, № 13 
 

 
 

 

 

72 

перспективі проникнення ентропії в нову галузь науки – синергетику, яка 

займається вивченням закономірностей утворення й розпаду просторово-часових 

структур в системах різної природи: фізичних, хімічних, біологічних, 

економічних, соціальних та ін. Тріумфальний хід ентропії триває. 
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