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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. 

 11-15 квітня 2016 року на Фізико-математичному факультеті відбулась звітна 

наукова студентська конференція «Освіта та наука – 2016», під час якої студенти 

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

участь 104 студентів. На пленарному засіданні виступили 6 студентів, що представили 

результати досліджень найсучасніших проблем фізико-математичних наук.  

Чотирнадцятий 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. 

Фізико-математичний факультет НПУ імені М.П. Драгoманoва 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук,  

     доцент Рокицький М.О. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ПОЛІМЕРНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ 

ПОЛІХЛОРТРИФТОРИТЕЛЕНУ 

ТА НАПОВНЮВАЧА ДІОКСИДУ ОЛОВА 

 
В роботі розглянуто метод експериментального визначення питомої 

електропровідності полімерних композиційних матеріалів на основі оксидного  

наповнювача SnO2. Проведені експериментальні дослідження структури та 

електрофізичних властивостей системи поліхлортрифторетилен – діоксид олова. На 

основі експерментальних результатів показано можливості використання цих 

композитів в умовах підвищеної вологості та складних атмосферних умовах. 

 

Сучасні полімерні композиційні матеріали (ПКМ) являють собою 

багатокомпонентні системи, що окрім основного компоненту – полімерної 

матриці містять різного роду наповнювачі, введення яких є ефективним 

способом модифікування полімерних матеріалів. Широкого поширення 

набувають оксидні наповнювачі, особливо діоксид олова (SnO2) 

Вплив наповнювачів на властивості полімерів  визначається наступним: 

вплив на процеси структурування полімерної матриці; зміна теплофізичних, 

механічних та інших властивостей композитів під впливом наповнювачів; 

взаємовплив поверхонь матриці та дисперсної фази і утворення внаслідок цього 

пристінного (адсорбційного) шару полімеру та пристінного шару наповнювача з 

особливою структурою та властивостями, відмінними від властивостей 

відповідних матеріалів в об’ємі [1-3].  

Значну роль у зміні властивостей композиційних систем відіграє вміст 

наповнювача. 

В якості полімерної матриці для вивчення систем із активною взаємодією 

компонентів пропонується використання полімерів, які здатні до кристалізації і 

мають у своєму складі полярні групи. Яскравим представником таких полімерів 

є поліхлортрифторетилен (ПХТФЕ). 

Дослідження концентраційних залежностей густини та пористості 

полімерних композиційних матеріалів системи ПХТФЕ – SnO2 проводили 

методом гідростатичного зважування з використанням установки [4]. 

Для визначення пористості проводили додаткове визначення істинної 

густини зразків, для чого здійснювалось гідростатичне зважування зразків, які 
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попередньо пропитували шляхом тривалого їх витримування у воді за умов 

пониженого тиску. 

Результати досліджень концентраційних залежностей густини та 

пористості полімерних композиційних матеріалів системи ПХТФЕ – SnO2 

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

б) пористості ПКМ системи ПХТФЕ – SnO2 
 
Як видно з рис. 1. а) уявна та істинна густини зразків відрізняються не 

суттєво, що яскраво підтверджується значеннями пористості (рис. 1. б)). 

Композити з відсотковим вмістом нанорозмірного SnO2 в межах 0 ≤ φ ≤ 13 % 

(об.) характеризуються значеннями пористості в межах 0,5 ≤ W ≤ 0,75 %. 

Збільшення концентрації до φ = 20 % призводить до зростання вмісту пор у 

матеріалі до значення W ~ 2,5 %, що є, очевидно, пороговим значенням, оскільки 

при подальшому зростанні вмісту SnO2, вміст пор залишається практично 

сталим. 

Проведені дослідження електропровідності (σ) композитів системи 

ПХТФЕ - SnO2 з концентрацією наповнювача 0 ≤ φ ≤ 20 % (об.) на частоті 11,45 

ГГц, що розраховувалась із співвідношення "2 0 f  (де f – частота, ε0 - 

електрична стала, ε'' - уявна частина комплексної діелектричної проникності) 

(рис. 2). 

Спільний аналіз характеру зміни густини, загальної пористості та 

електрофізичних властивостей дозволяють зробити висновок, що поріг 

перколяції знаходиться в околі концентрації 4% (об.), якому відповідає значне 

зростання електропровідності системи. Водночас цьому ж інтервалу відповідає 

зростання пористості з ~ 0,5% до ~2,75%, яке може бути пояснено збільшенням 

прямих контактів частинок SnO2, що ускладнює змочування частинок 

наповнювача матеріалом полімерної матриці. 

а) б) 
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Таким чином, 

запропонований метод        

отримання       наночастинок 

наповнювача та традиційний метод 

гарячого пресування дозволили 

отримати полімерні нанокомпозити 

ПХТФЕ - SnO2 та дослідити їхню 

структуру за зміною густини, 

загальну вологоємність та 

електрофізичні властивості. Аналіз 

зміни властивостей із зміною 

концентрації свідчить про 

досягнення порогу перколяції в 

околі ~ 4 % вмісту SnO2,  який 

супроводжується одночасним 

зростанням  пористості  внаслідок    

зростання      прямих      контактів 

Рис. 2. Концентраційна залежність питомої 

електропровідності 

від об’ємного вмісту діоксиду олова композитів 

системи ПХТФЕ - SnO2 

на частоті 11,45 ГГц 

частинок наповнювача і, як наслідок, ускладненням змочування наповнювача 

полімерною матрицею. 

Разом з тим, в цілому пористість отриманих композицій залишається 

невисокою, що дозволяє експлуатувати їх у складних атмосферних умовах та в 

присутності агресивних середовищ.  

Це означає, що зміна розмірів неоднорідності структури системи належить 

до відносно малих розмірів. Результати експерименту підтверджують висновки 

про те, що зменшення розміру неоднорідності за рахунок переходу до перколяції 

(коли замість неоднорідності частинка наповнювача – поверхневий шар в об’ємі 

однорідної матриці маємо неоднорідність у вигляді частинки наповнювача у 

матриці поверхневого шару) компенсується збільшенням цього розміру за 

рахунок одночасного росту пористості. 

Разом з тим, збільшення концентрації наповнювача з більшою густиною 

(~ 7,036∙10
3
 кг/м

3
) в полімерній матриці з меншою густиною повинно 

призводити до помітного збільшення густини композиту, особливо при 

незмінній пористості системи. При цьому густина композиту залишається 

практично сталою (φ ≥ 7 %). 

На основі досліджень структури та властивостей композиційних 

матеріалів полімерних систем ПХТФЕ – SnO2  розкрито вплив активної взаємодії 

наповнювачів та полімерної матриці на акустичні та електрофізичні властивості 

досліджуваних систем. Показано, що високодисперсний наповнювач SnO2 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2015, № 14 
 

 
 

 

 

8 

активно впливає на фізичні характеристики систем починаючи з малих 

концентрацій. 

Отримана в результаті експериментальних досліджень нелінійна 

залежність   f  вказує на те, що в процесі електропереносу беруть участь не 

лише носії заряду наповнювача, але й структурні елементи макромолекули 

полімерного компоненту.  

Виявлені значні діелектричні втрати в полімері при критичній 

концентрації наповнювача SnO2, що відповідає переходу всього полімеру у стан 

граничного шару. 

Результати дослідження нанокомпозитів на основі діоксиду олова, 

показали, що залежно від співвідношення компонентів у складі полімеру можна 

в широких межах змінювати електроопір, фізичні властивості і інші 

характеристики матеріалу [5-7]. 
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імені М.П. Драгоманова. – 2014. - №13 – с. 5-13. 
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ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

В статті наведено результати, одержані при вивченні впливу наповнювача - 

вуглецевих нанотрубок на структуроутворення отвердженого в магнітному полі 

епоксидного полімеру та його механічні властивості. Отримані результати дозволять 

оптимізувати склад та прогнозувати властивості полімерних композиційних матеріалів.

  

Полімерні композиційні матеріали (ПКМ) здатні задовольнити сучасні 

вимоги до властивостей конструкційних матеріалів. Помітне місце серед інших 

ПКМ належить матеріалам на основі епоксидних полімерів [1]. Завдяки 

унікальному комплексу властивостей, ПКМ на основі епоксидних полімерів є 

незамінними у багатьох сферах застосування. 

Наповнені провідними матеріалами епоксидні полімери використовуються 

в якості електропровідних, теплопровідних та магнітопровідних клеїв та 

герметиків, вирізняються цілим комплексом цінних властивостей, зокрема 

значною механічною міцністю, теплостійкістю, стійкістю до агресивних 

середовищ, атмосферного старіння, стирання тощо. 

Композиційні полімерні матеріали на основі епоксидних матриць 

займають провідне місце серед сучасних конструкційних матеріалів. Це 

зумовлене можливістю легко регулювати їхні властивості шляхом підбору 

системи епоксидний олігомер-твердник та введенням наповнювачів різної 

природи. Вплив наповнювачів на формування сітчастих структур на основі 

реакційноздатних олігомерів має неоднозначний і часто суперечливий характер. 

Введення наповнювачів в олігомерну композицію у вигляді окремої фази надає 

системі принципово нових ознак – система стає гетерогенною, що зумовлює 

виникнення низки факторів, які впливають на закономірності формування 

епоксидного полімеру та його властивості.  

Дані результати були отримані в ході дослідження наступних об’єктів: 

ПКМ на основі епоксидної діанової смоли ЕД-20, наповненої вуглецевими 

нанотрубками, структуровані поліетиленполіамінами. Об’єкт достатньо 

описаний в літературі і є гарною модельною системою для нашого дослідження. 

Механічні та релаксаційні властивості вивчали за допомогою оберненого 

крутильного маятника вільних коливань (0,3 - 2 Гц).  
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Експериментальне дослідження температурної залежності механічних 

характеристик епоксидного полімеру ЕД-20 + ПЕПА + ДБФ (рис.1) показує 

традиційну залежність. Так динамічний модуль зсуву G' зменшується у всьому 

досліджуваному інтервалі крім температур + 100 - + 115 
0
С. 

 

 
Рис.1  Температурна залежність динамічного модуля зсуву G' та тангенса кута 

механічних втрат tg δ епоксидного полімеру на основі ЕД-20 (контрольний). 

 

Тангенс кута механічних втрат tg δ проходить через два максимуми при 

температурах + 60 
0
С та + 100 

0
С. 

Ділянка залежності динамічного модуля зсуву від температури до +40
0
С 

відповідає склоподібному стану композиції. Різке падіння динамічного модуля 

зсуву G'  в інтервалі температур + 45 
0
С - + 65 

0
С відповідає інтервалу склування 

композицій. Цьому ж інтервалу відповідає зростання тангенса кута механічних 

втрат tgδ (перший максимум). 

Другий максимум тангенса кута механічних втрат tgδ, який припадає на 

температури + 90 
0
С - + 110 

0
С відповідає доотвердженню полімеру, зрозуміло, 

що після доотвердження (зшивка зросла) динамічний модуль зсуву композиції 

буде дещо більшим. Отвердження епоксидного полімеру в магнітному полі 

вздовж та поперек лініям індукції (Рис.2 та 3) не має  загальний характер 

залежностей. Проте основні характеристики (значення модуля зсуву та 

максимумів тангенса кута механічних втрат ) змінились (табл. 1.).               
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Рис.2  Температурна залежність динамічного модуля зсуву G' та тангенса кута 

мехінічних втрат tg δ епоксидного полімеру на основі ЕД-20  

(опромінений вздовж). 

 

 
Рис.3.  Температурна 

залежність динамічного 

модуля зсуву G' та тангенса 

кута мехінічних втрат tg δ 

епоксидного полімеру на 

основі ЕД-20 (опромінений 

поперек). 
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На рис.4, 5, 6  представлені температурні залежності динамічного модуля 

зсуву G'  та тангенса кута механічних втрат tgδ для епоксидного полімеру ЕД – 

20 наповненого вуглецевими нанотрубками. 

 
Рис.4  Температурна залежність 

динамічного модуля зсуву G' та 

тангенса кута механічних втрат tg δ 

епоксидного полімеру на основі ЕД-20, 

наповненого вуглецевими 

нанотрубками (контрольний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5  Температурна залежність 

динамічного модуля зсуву G' та тангенса 

кута механічних втрат tg δ епоксидного 

полімеру на основі ЕД-20. ноповненого 

вуглецевими нанотрубками (опромінений 

вздовж). 
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Рис.3.6  Температурна 

залежність динамічного 

модуля зсуву G' та 

тангенса кута механічних 

втрат tg δ епоксидного 

полімеру на основі ЕД-20, 

наповненого вуглецевими 

нанотрубками 

(опромінений поперек). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Загальних хід температурних залежностей динамічного модуля зсуву не 

змінився. Але параметри переходів мають певні зміни. Як видно з таблиці 3.1 , в 

якій узагальнено представлені температурні залежності динамічного модуля 

зсуву G' та тангенса кута механічних втрат tgδ, що введення вуглецевих 

нанотрубок привело до суттєвих змін у механічних властивостях полімерних 

композиційних матеріалів. 

 

Таблиця 1 

Зразки ЕД-20 + ПЕПА + ДБФ ЕД-20 +ПЕПА+ УНТ 

 G' Tм1 Tм2 G' Tм1 Tм2 

Поперек 65 60
0 

75
0 

100 55
0 

65
0 

Вздовж 40 65
0 

70
0 

90 57
0 

85
0 

Контрольний 90 85
0 

85
0 

95 56
0 

90
0 
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РОЗРОБКА МАТЕРІАЛІВ З КЕРОВАНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ 

ТЕПЛОВОГО РОЗШИРЕННЯ 

 
 Стаття присвячена розробці композиційних матеріалів для використання в якості 

поглинаючих та екрануючих покриттів. Наводяться значення коефіцієнтів лінійного та 

об’ємного розширення ряду речовин та теоретично оцінюється можливість створення 

матеріалів з практично нульовими та керованими, у широкому температурному 

інтервалі, коефіцієнтами теплового розширення. 

 
В сучасній техніці існує ряд задач які потребують використання матеріалів 

із спеціальними, наперед заданими властивостями, а саме екранування від 

локаторів та радарів в ультразвуковому та надвисокочастотному діапазонах. 

Вони наносяться у вигляді покриттів, але на практиці виникає проблема, 

пов’язана зі зміною лінійних розмірів при зміні температури. При нагріванні 

переважна більшість твердих тіл розширюються, що приводять до зміни їх 

розмірів. Відмінність коефіцієнтів теплового розширення (КТР) покриття та 

підкладки викликає появу внутрішніх напружень в плівках, нанесених шарах, 

зварних швах тощо, що може викликати відлущування конструктивних 

елементів один від одного та втрату функціональності. Тому важливим є 

узгодження КТР матеріалів. Для оптимального підбору цих матеріалів і 

направленої зміни їх КТР потрібне розуміння фізичної природи явища 

 теплового розширення тіл. 

 

Очевидно, що об’єм твердого тіла 

збільшується при збільшенні середньої відстані 

між його структурними елементами. Причиною 

теплового розширення тіл є несиметричний 

характер кривої залежності енергії взаємодії 

структурних елементів від відстані між ними 

(рис. 1). Без врахування цього відстань між 

атомами, що здійснюють гармонійні коливання, 

при нагріванні не змінювалася б, оскільки їх 

середнє зміщення  дорівнювало     б    0,    отже    і   

теплове  

Рис. 1. Схематичне зображення 

кривої потенціальної енергії 

взаємодії між структурними 

елементами тіла 
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розширення було б відсутнім, що протирічить реальній ситуації. 

Теплове розширення гратки або зміна об’єму при зміні температури, що 

характеризується коефіцієнтами теплового розширення, обумовлено асиметрією 

взаємодії між атомами, що викликана більш інтенсивним зростанням сил 

відштовхування при наближенні атомів, ніж сил притягання при їх віддаленні 

один від одного. Це і призводить до непараболічного виду кривої потенціальної  

енергії  взаємодії між структурними елементами тіла.   

Несиметричний характер кривої U(x) призводить до того, що частинка 2, 

що коливається, відхиляється вправо на більшу відстань ніж вліво. Внаслідок 

цього середнє положення цієї частинки зміщується вправо, що відповідає 

збільшенню відстані між частинками на <x>. Це і викликає розширення тіла при 

нагріванні. 

Кількісно теплове розширення характеризують коефіцієнтами лінійного α 

та об’ємного β розширення. Для твердих тіл у першому наближенні β=3α. 

Найбільш точно це справджується для аморфних тіл та кристалів кубічних 

сингоній. Для твердих тіл значення β становить порядку 10
-5

 К
-1
, для газів - 10

-3
 

К
-1
. Більшість речовин мають значення коефіцієнту β>0.  

Існують також матеріали з досить малою величиною β. Найвідоміші серед 

них це  плавлений кварц - β=1,2ˑ10
-6

 К
-1
, та інвар - β=3,0ˑ10

-6 
К

-1
. І хоч ці матеріали 

широко використовуються в точному приладобудуванні, коли потрібно уникнути 

зміни розмірів деталей при коливанні температур, їх властивості не завжди 

дозволяють використовувати їх в якості покриттів та розв’язувати поставлені 

задачі. 

 Таблиця 1. Значення коефіцієнтів теплового розширення для деяких матеріалів 

Матеріал α, при 293 К (10
−6

/К) β, при 293 К (10
−6

/К) 

Дизельне паливо 317 950 

Спирт 250 750 

Гума 77 231 

Ртуть 61 182 

Олово 29 87 

Алюміній 23 69 

Срібло 18 54 

Мідь 17 51 

Золото 14 42 

Залізо 11.1 33.3 

Вуглецева сталь 10.8 32.4 

Скло 8.5 25.5 

Молібден 4.6 14.4 

Кремній 3 9 
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Алмаз 1 3 

Кварц 0.59 1.77 

 
Окрім згаданих вище матеріалів, існують такі, що мають аномальні 

значення КТР. Ці матеріали при нагріванні скорочуються. Серед них можна 

назвати такі хімічні елементи як Cr, Tb, Gd та різні сполуки, наприклад Ag4RbI5 

та AgI тощо.  

Як видно з таблиці 1 переважна більшість речовин при підвищенні 

температури розширюються. Типовий вигляд їх температурної залежності 

відносного видовження графічно можна зобразити у вигляді лінії 1 (рис. 2). В 

той самий час відомі і такі речовини, які при підвищенні температури 

зменшують свої лінійні розміри. Температурна залежність відносного 

видовження для них зображена на рис. 2 (лінія 2). 

 Таким чином змішуючи 

матеріали з від’ємним та додатнім 

коефіцієнтами теплового 

розширення в одній системі можливо 

одержати матеріал, відносним 

видовженням якого можна керувати 

в широких межах. Так можна 

одержати матеріал з, наприклад, 

нульовим КТР (рис. 2, лінія 3), або з 

необхідним значенням КТР. 

Таким чином, можна 

прогнозувати         можливість 

Рис. 2. Схематичне зображення 

температурних залежностей відносного 

видовження матеріалів з різним КТР 
створення матеріалів з керованим КТР, шляхом виготовлення матеріалів з 

різними КТР, та успішно розв’язувати задачі по створенню функціональних 

екрануючих покриттів. Одним з таких матеріалів може бути композиційна 

система на основі олова (Sn) та йодиду срібла (AgI). Такі дослідження в 

перспективі дозволять створити детальну математичну модель, яка дасть 

можливість прогнозувати властивості подібних матеріалів та значно скоротити 

шлях пошуків компонентів захисних покриттів. 
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ТУНЕЛЬНИЙ ЕФЕКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Розглянуто базові елементи теорії тунельного ефекту  та використання теорії 

тунельного ефекту для пояснення явищ холодної емісія електронів з металу під дією 

електричного поля та α – розпаду. 

 

У класичній механіці рух частинки є неможливим, якщо різниця між її 

повною енергією Е та потенціальною U є від’ємною величиною – це означає, що 

кінетична енергія, за означенням величина додатна, стала б від’ємною. У 

квантовій механіці ймовірність перебування частинки в області, де E-U<0, 

відмінна від нуля. Це видно, зокрема, із розв’язку задачі для гармонічного 

осцилятора: хвильова функція у цій області експоненціально спадає, але 

відмінна від нуля. Це, зрозуміло, не означає, що кінетична енергія частинки є 

від’ємною. Легко переконатись, що її середнє значення (а саме середнє значення 

є вимірюваною величиною) величина додатна. 

Розглянемо рух частинки для одновимірного випадку з потенціальною 

енергією U=U(x), яка зображена на рис. 1. 

Якщо частинка, яка рухається зліва направо, має енергію Е, меншу від 

максимального значення U(x), то у класичному випадку вона не зможе подолати 

цей потенціальний бар’єр, а зупиниться в точці х1, коли E = U(x1), після чого 

буде рухатись у протилежному напрямку – тобто відіб’ється від бар’єра. 

Координату х1 називають класичною точкою повороту. У квантовій механіці 

можливим є рух і в «забороненій зоні» між класичними точками повороту х1≤ х ≤ 

х2, тому що хвильова функція в цій області, хоча й значно зменшується, однак є 

відмінною від нуля, отже, і ймовірність перебування частинки у цій 

«забороненій зоні» відмінна від нуля. Виникає цікава задача розрахунку 

ймовірності проходження частинки крізь такий потенціальний бар’єр. Це інший 

тип задач, ніж задача на власні значення та власні функції: енергія частинки є 

відомою величиною, вона нам задана, необхідно знайти лише хвильову функцію 

[1]. 
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Рис. 1. Потенціальний бар'єр. 

 

Припустимо, зліва на бар'єр налітає частинка з заданою густиною потоку 

ймовірності j0. Нехай частина j1 цього потоку описує рух після відбивання 

частинки від бар'єра, а j2 — це потік справа від бар'єра, тобто в області х ˃ х2 . 

Очевидно, згідно з законом збереження потоку: 

j0 = j1 + j2. 

Введемо експериментально вимірювані величини: відношення 

  
  
  
  

яке будемо називати коефіцієнтом проходження крізь бар’єр або коефіцієнтом 

прозорості бар’єра, та величину 

  
  

  
   – коефіцієнт відбивання від бар’єра. 

Очевидно, що         

Нагадаємо також, що густина потоку ймовірності розраховується за 

загальним виразом 

 
Для розрахунку величини D та R необхідно знайти хвильову функцію 

частинки зліва від бар’єра х ˂ х1, справа від нього х ˃ х2 та всередині бар’єра х1 ≤ 

х ≤ х2 з урахуванням неперервності хвильової функції та її першої похідної 

(потоку) в класичних точках повороту х1 та х2. 

Спростимо нашу задачу і візьмемо як модель прямокутний бар’єр (рис. 2), 

коли потенціальна енергія 

 
У першій області х ˂ 0 для хвильової функції            

маємо рівняння Шредінгера:   
  

  

    

   
       а розв  язок: 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2015, № 14 
 

 
 

 

 

19 

         
        

             
   

  
 

 
Рис. 2. Елементарний прямокутний бар  єр 

 

У другій області 0 ≤ х ≤ а хвильову функцію           визначаємо з 

рівняння  
  

  

    

   
          а розв’язок: 

         
        

            
  

  
       

Нарешті, у третій області для          отримуємо: 

 
  

  

    

   
      

         
        

      

Оскільки відбитої хвилі, яка б рухалась у напрямку початку координат, у цій 

області немає, то коефіцієнт C2=0 

Тепер знаходимо потоки у відповідних областях: 

       
 
   

 
  

       
 
   

 
  

       
 
   

 
   

Коефіцієнти прозорості та відбивання 

   
  

  

              
  

  

    

Врахуємо тепер умови неперервності хвильової функції та її першої 

похідної в точках х =0 та х = а: 

 
 
 

 
 
            

  
       

     

            

  
       

     

  

Використовуючи явний вигляд хвильових функцій, знаходимо рівняння 

для коефіцієнтів А2 , В1 , В2 та С1 (коефіцієнт А1 задається падаючим потоком j0 ): 
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Розглянемо спочатку випадок E ˃U, коли величина k є дійсною. 

Поділимо всі рівняння на А1 і позначаючи 

  

  

       
  

  

       
  

  

        
  

  

    

Так що 

                   

Тепер система рівнянь набуває вигляду 

 
Додамо третє і четверте рівняння цієї системи, попередньо помноживши 

останнє на 

 
та візьмемо їхню різницю 

 
Отже отримаємо 

 
Підставимо ці вирази у два перших рівняння, попередньо помноживши 

друге на 
 

  
 

    
 

 
              

  

 
         

  

 
         

    
 

 
     

 

  

         
  

 
         

  

 
   

 

Додамо ці вирази і знайдемо     
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Вираз у фігурних дужках  

             
  

 
             

 

  

                         

        
  

 
           

 

  

                 

           
  

 
 

 

  

        

Тепер 

  
      

      
 
 
 
  

 
 

 
  

      
  

Отже, коефіцієнт прозорості: 

       
 

       
 
 
 
  

 
 

 
  

        
 

 

  
 
 
  
  

 
 

 
  

           
 

Або 

  
 

   
 
  

 
  

 
  

      
 

    

Урахуємо тепер явний вигляд величини k та k0 і остаточно для 

 

  
 

  
  

       
      

  

Для коефіцієнта відбивання R=1 – D знаходимо 

 
Ці результати легко перенести на випадок E<U, зробивши аналітичне 

продовження. Маємо 

 
дійсна величина. Це дає 

 
Або 
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У випадку, коли енергія частинки, що налітає на бар’єр, дорівнює його 

висоті, коефіцієнт прозорості 

 

Якщо ж енергія E0,    
   

   , то коефіцієнт прозорості також 

прямуватиме до нуля: 

 
З виразу для коефіцієнта прозорості при     випливає, що 

 

З цього ж виразу видно також, що при  величина 

 Стани з такими значеннями енергії частинки називають резонансними 

станами: 

,  

Отже, якщо частинка має резонансне значення енергії, то коефіцієнт 

прозорості бар’єра точно дорівнює одиниці. У цьому випадку на ширині бар’єра 

вкладається ціле число півдовжин хвилі де Бройля:  

Цікаво, що ці значення енергії збігаються (враховуючи зсув на постійну U) з 

енергетичними рівнями частинки, що рухається в прямокутній потенціальній ямі 

з безмежно високими стінками. На рис.3 зображено графік залежності 

коефіцієнта прозорості від енергії. 
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Рис.3. Залежність коефіцієнта прозорості від енергії для прямокутного бар’єра. 

 

Розглянемо тепер випадок бар’єра значної ширини та висоти, коли 

 
У результаті 

 
де величина 

 
причому так що 

 
На підставі цих формул розглянемо тепер потенціальний бар’єр довільної 

форми , який розіб’ємо на сукупність прямокутних потенціальних бар’єрів 

(див. рис. 4). 

 
Рис. 4. Розбиття бар’єра на елементарні прямокутні бар’єри. 

 

Зліва від точки повороту х1 і справа від точки повороту х2 коефіцієнт 

прозорості близький до одиниці, оскільки енергія налітаючої частинки є 

більшою за потенціальну енергію. Це дає змогу зробити оцінку коефіцієнта 
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прозорості, якщо прийняти, що коефіцієнт прозорості крізь і-тий прямокутний 

бар  єр ширино  

 
Повний коефіцієнт прозорості D дорівнює добуткові парціальних 

коефіцієнтів прозорості 

 

У границі безмежно вузьких парціальних прямокутних бар’єрів  

сума Дарбу в показнику експоненти переходить в інтеграл і в результаті 

 

Де точки повороту х1, х2 визначаємо з рівнянь  

Множник D0 перед експонтою має слабку залежність від енергії Е, і в 

наведеній оцінці коефіцієнта прозорості його можна вважати величиною сталою. 

Задачі, що розглядаються на основі такого підходу: α-розпад, холодна місія 

електронів з металу під дією зовнішнього електричного поля, явище 

перезарядження йонів у плазмі, хімічні реакції, дисоціація молекул. 

 

Явище виривання електронів з металу сильним електричним полем 

називають холодною емісією, на відміну від термоелектронної емісії, коли 

залежність сили струму від різниці потенціалів між анодом і катодом у 

вакуумному діоді визначається ˮзаконом 3/2ˮ. 

Розглянемо просту модель вільних електронів, коли потенціальна енергія 

електрона в металі є постійною й меншою за її значення поза металом на 

величину роботи виходу U0. Електрон у металі має перед собою потенціальний 

бар’єр висотою U0, але безмежної ширини, і тому коефіцієнт прозорості  

Іншу ситуацію маємо, коли прикладаємо постійне електричне поле напруженості 

 в напрямку до поверхні металу. До потенціальної енергії додається величина 

 де заряд електрона  — координата, що відраховується від 

поверхні металу. Сила  що діє на електрон, за величиною дорівнює 

 причому вектор  має напрямок, протилежний до 

напрямку осі х, а повна потенціальна енергія 

 
У результаті утворюється потенціальний бар’єр, ширина якого є 

скінченною і тим меншою, чим більша напруженість поля (див. рис. 5) 
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Рис. 5. Потенціальний бар’єр для електрона в металі: штрихова лінія – без поля, 

суцільна – з полем. 

Отже, коефіцієнт прозорості, що визначає силу струму холодної емісії, 

 
Де точки повороту 

 
Інтеграл 

 
Тепер для коефіцієнта прозорості маємо: 

 
Якщо ввести постійну величину 

 
що залежить лише від фундаментальних констант та сорту металу, то сила 

струму холодної емісії, яка є пропорційною до величини D, 
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Прикладом явища проходження частинки крізь потенціальний бар  єр є α-

розпад важких ядер[2]. Добре відомо, що важкі ядра нестабільні щодо α-розпаду. 

Причому ймовірність розпаду, як показує дослід, сильно залежить від енергії α-

частинок, що вилітають з ядра. 

Теорію цього явища запропонував Г. Ґамов у 1928 році. Припускається, що в 

ядрі вже існує як ціле α-частинка, потенціальна енергія якої зображена на рис. 6. 

Отже, на малих відстанях r маємо потенціал ядерних сил, який різко спадає на 

відстанях – це кулонівська взаємодія α-частинки (із зарядом 2 ׀е׀ ) із залишком 

ядра, заряд якого  (  –заряд ядра, що розпадається). Для прикладу, на 

рис. 6а зображено потенціальний бар  єр для розпаду ядра урану  

Суцільна крива – сума енергій кулонівського відштовхування  та 

притягання в полі потенціалу Юкави, зумовленого обміном π- мезонами масою 

mπ: 

 
 

 
Рис. 6. Потенціальний бар  єр для α- частинки в теорії розпаду важких ядер: 

а – для розпаду урану , б – модель. 

Для розрахунків розглянемо спрощену модель. При r˂r0 явний вигляд 

потенціальної енергії в нашій задачі є несуттєвим, будемо вважати її сталою 

величиною U0. Отже, потенціальна енергія (див. рис. 6 б) 
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і коефіцієнт прозорості такого потенціального бар’єра 

 
де Е – енергія α- частинки, що покидає ядро, а класичну точку повороту r1 

визначаємо з рівняння 

 
Використання цієї формули для коефіцієнта прозорості бар’єра в 

тривимірному випадку вимагає пояснення. По-перше,ми розглядаємо лише 

радіальний рух, для якого рівняння Шредінгера формально зводиться до 

одновимірного. По-друге, приймаємо, що орбітальний момент кількості руху α- 

частинки рівний нулеві. 

Уведемо нову змінну інтегрування х таку, що 

 
Тепер 

 
 

Цілком природно, що r1 ˃˃ r0, тому, зберігаючи перші члени розкладу за 

цією малою величиною, маємо 

 
де швидкість α- частинки, що вилітає з ядра, 

 
а величина 

 
нагадаємо, що тут m – маса α- частинки. Ще у 1911 році Г. Гайгер та Дж. Неттол 

встановили емпіричну формулу для постійної λ, що визначає залежність 

кількості атомів N, які не розпалися, від часу в законі 
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Величина λ пропорційна до коефіцієнта прозорості D: 

 
де швидкість α- частинки всередині ядра 

 
Таким чином, ми отримали, що 

 
Саме таку залежність величини λ від швидкості υ частинки, що вилітає з 

ядра, і спостерігали Г. Гайгер та Дж. Неттол [3]. 

Тунельний ефект — квантово-механічне явище, яке не може бути 

пояснене з точки зору класичної механіки. Він лежить в основі таких фізичних 

процесів, як холодна емісія електронів з металу під дією електричного поля, α – 

розпад, іонізація атомів в сильних магнітних полях, дисоціація молекул. 
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ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНТАПЛАСТ – AgI 
 

В статті розглядається теплопровідність системи пентапласт – AgI та метод її 

дослідження. Наведені та проаналізовані температурні та концентраційні залежності 

теплопровідності.  

 

Модифікування полімерів дисперсними наповнювачами є ефективним 

методом керованого регулювання фізичних властивостей матеріалів, що 

дозволяє суттєво розширити межі використання виробів із них. У ряді випадків 

до полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) ставляться нетрадиційні 

підвищені вимоги щодо їх теплопровідності. Особливий інтерес представляють 

собою композиційні матеріали до яких ставляться вимоги зміни знаку приросту 

теплопровідності при певних температурах для керованого тепловідводу. Таких 

властивостей ПКМ можуть набувати за випадку значної різниці 

теплопровідності складових композиту, а саме при використанні в якості 

матриці полімеру з монотонним у певному температурному інтервалі 

експлуатації пониженням теплопровідності, а в якості наповнювача матеріалу зі 

змінним у даному температурному інтервалі механізмом теплопровідності, а 

отже, і зі змінною теплопровідністю. 

Теплопровідність - це перенос теплоти структурними частинками 

речовини (молекулами, атомами, електронами) у процесі їхнього теплового 

руху. Коефіцієнтом теплопровідності є кількісна оцінка здатності конкретної 

речовини проводити тепло. У стаціонарному режимі потік теплової енергії, що 

передається за допомогою теплопровідності, пропорційний градієнтові 

температури: 

                                                                                            (1) 

де    - вектор потоку тепла - кількість енергії , що проходить в одиницю часу 

через одиницю площі, перпендикулярної напрямку переносу тепла,   - 

коефіцієнт теплопровідності,   - температура. Це співвідношення відоме як 

закон теплопровідності Фур’є. 

В якості полімерної матриці було вибрано порошкоподібний пентапласт 

промислового виробництва марки БП. Пентапласт є високомолекулярним 

простим поліефіром. Вироби з пентапласту можуть експлуатуватися при 

температурі до 120-130°С, а короткочасно до 135-150°С. 
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Важливими властивостями пентапласту є його високі механічні властивості при 

підвищених температурах. При 100°С руйнуюча напруга при розтягуванні 

пентапласту вища, ніж для більшості термопластичних полімерів. Характерною 

властивістю пентапласту є мала повзучість під навантаженням при підвищених 

температурах і низький коефіцієнт тертя. За певних умов експлуатації 

пентапласт характеризується високою стійкістю до стирання.  

Вихідний порошок пентапласту диспергували механічним способом із 

наступним фракціонуванням з використанням лабораторних сит марки УКС-

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

пентапласту було витримано протягом 24 год при температурі 50 °С для 

видалення летких низькомолекулярних домішок. 

Дисперсний наповнювач – йодид срібла (AgI) синтезували з особливо 

чистих йодиду калію KI та AgNO3. Розчин KI вливали при постійному 

перемішуванні у розчин AgNO3. Змішування розчинів та промивання осаду AgI 

проводили у темряві. Залишок переносили на фільтрувальний папір та 

висушували при 110 
0
С. Висушений AgI диспергували механічним способом. 

Розмір частинок контролювали за допомогою оптичного мікроскопа ПМТ-3. 

Контроль чистоти вихідного AgI здійснювали методом рентгенофазового 

аналізу. Дифрактограми досліджуваних зразків регістрували на дифрактометрі 

ДРОН-4-07 у випромінюванні Cu Kα лінії аноду з нікелевим фільтром у відбитих 

променях і геометрії зйомки по Бреггу – Брентано. 

Йодид срібла - типовий представник суперіонних провідників (твердих 

електролітів). Цей клас речовин має ряд унікальних властивостей: в більшості – 

це діелектрики, при нагріванні яких до температур, значно нижчих від 

температур плавлення, стрибкоподібно (на 2-5 порядків) збільшується їх 

електропровідність за механізмом іонної провідності. Кристал переходить у 

інший стан. Для AgI цей стан історично одержав назву - фази (  - 

модифікації). Схематично структура  - модифікації AgI подана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схематичне зображення структури  - модифікації  

 

 



 AgI
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Зразки системи пентапласт - дисперсний AgI готували у наступному термо-

баро-часовому (T-p-t) режимі: нагрівання зі швидкістю 3,5 К/хв, витримка при 483 

К протягом 15 хв під тиском 20 МПа, охолодження з розплаву з швидкістю 0,5 

К/хв, що відповідає найкращим технологічним умовам переробки композиту з 

урахуванням властивостей як наповнювача, так і полімерної матриці [1]. 

Вимірювання температурної залежності теплопровідності проводили при 

неперервній зміні температури нагрівника в режимах, близьких до регулярного 

нагріву з використанням динамічного          - калориметра, що являє собою 

модернізований вимірювач теплопровідності  “ИТ--400”, блок-схема якого, 

представлена на рис.2. 

 

Рис. 2. Блок-схема установки для визначення теплопровідності полімерних 

композиційних матеріалів 

 

До складу установки входять: вимірювальний блок 4, вимірювальна 

комірка 5, блок живлення 1, блок регулювання 2, блок реєстрації. Блоки 

живлення та регулювання 1 і 2 забезпечують подання зростаючої у часі напруги 

на основний нагрівач. Крім того, блок регулювання 2 має регулятор 

температури, який забезпечує адіабатичність теплової схеми приладу. 

Вимірювальний блок 4 має вимірювальну комірку 5 та систему вимірювальних 

термопар. Досліджуваний зразок 9, пластина 7, контактна пластина 8 та 

стержень 10 нагріваються тепловим потоком, який подається від системи до 

основи 6; бічні поверхні стержня 10, зразка 9, пластин 7 та 8 адіабатично 

ізольовані. Блок реєстрації 3 складається з підсилювача постійного струму Ф-136 

та потенціометра КСП-4. 

Відносна похибка при дослідженні теплопровідності становила ε = ± 3 %. 

4 

5 

 

 

 

 

        

 

        

          6 

 10 

  9 

  8 

  7 

 

    3 

 

    2 

   

    1 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2015, № 14 
 

 
 

 

 

32 

Результати дослідження теплопровідності свідчать про монотонне 

зменшення теплопровідності в інтервалі температур 113 – 419 К з тенденцією 

більш інтенсивної зміни при низьких температурах (113 – 208 К) для чистого 

полімера. Для AgI інтенсивність зміни теплопровідності нижче температури 

фазового переходу діелектрик – суперіонік подібна до кристалічних діелектриків 

- з підвищенням температури значення теплопровідності зменшується (рис. 3). 

 
Рис.3 Температурні залежності теплопровідності композитів 

системи пентапласт – AgI 

 

Концентраційні залежності теплопровідності композитів ПКМ пентапласт 

– AgI наведено на рис. 4, з якого  видно, що  при концентрації СV ≈ 30 % 

спостерігається різке підвищення значень коефіцієнта теплопровідності, що в 

залежності від температури може перевищувати відповідні значення λ для 

чистого пентапласту у 1,5 рази [2]. 

 Фазовий β  α перехід у йодиді срібла пов’язаний з руйнуванням 

підгратки срібла і “розморожуванням” іонної електропровідності, величина якої 

при фазовому переході стрибкоподібно зростає у 10
3
 – 10

4
 разів [3].  При цьому 

іони Ag
+
 приймають участь одночасно у двох незалежних видах рухів: 

трансляційному і локальному. 
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Рис. 4 Концентраційні залежності теплопровідності 

композитів системи пентапласт – AgI 

 
Локальний рух іонів срібла представляє собою хаотичний “броунівський” 

рух у деяких обмежених “мікропорожнинах” кристалічної гратки Іˉ, тоді як 

трансляційні рухи являють собою переміщення іонів срібла у міжвузловому 

просторі по зигзагоподібним траєкторіям за стрибковим механізмом – деякий 

час (τ0 = 7,5·10
-12

 с) іони срібла знаходяться у фіксованому положенні, а потім 

протягом часу τ (τ = 16,5·10
-12

 с) здійснюють стрибкоподібні переміщення на 

відстані порядку 50 нм. В результаті переходу утворюється зв’язана сітка 

траєкторій руху іонів (каналів провідності), яка пронизує усю жорстку структуру 

підгратки, сформовану аніонами йоду. Оскільки σе < 10
-7

 Ом
-1
·см

-1
, то вплив 

електронної складової теплопровідності AgI є незначним і не розглядатиметься. 

Таким чином іони срібла відповідальні за швидкий іонний електро-, тепло- та 

масоперенос [4].  

При малому вмісті дисперсного наповнювача теплопровідність ПКМ 

низька і близька до теплопровідності полімера і забезпечується реалізацією 

фононного механізму у наповнювачі, кристалічних, а також за рахунок 

провідності кінетичними елементами аморфних ділянок полімеру за дифузійним 

механізмом. 

 При концентраціях  СV > 42 % значення λ композитів наближається до 

відповідних значень коефіцієнтів теплопровідності наповнювача [5] за рахунок 

збільшення вмісту більш теплопровідного наповнювача (при Т = 103 К 

), а при СV = 69 % навіть перевищує її за рахунок сумарного внеску 5,1
упентапласт

AgI
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механізмів провідності полімерної матриці та дисперсного наповнювача. 

Зростання значень теплопровідності композитів пов’язане із реалізацією 

структурного перколяційного переходу в наповнювачі – система ізольованих 

кластерів – неперервний кластер (ІК – НК), що виявляється з теплофізичних 

вимірювань в околі ~ 30 %, що співпадає з відповідним значенням, одержаним з 

електрофізичних досліджень.  

При температурах вище температури фазового переходу вказані 

механізми провідності доповнюються переважаючим потужним дифузійним 

переносом, пов’язаним із трансляційним переміщенням іонів і фононним 

механізмом, обумовленим підсиленням локальної рухливості катіонів срібла у 

наповнювачі. 

Деяке підвищення теплопровідності чистого пентапласту та композитів з 

низьким вмістом наповнювача на графіку температурної залежності 

теплопровідності при температурах вищих 393 К відбувається за рахунок 

порушення режиму вимірювання як наслідок процесів передплавлення 

полімерної матриці, зміни її в’язкості і товщини зразків під дією масивного 

тепловоду. При підвищенні концентрації йодиду срібла цей ефект практично 

зводиться до нуля внаслідок утворення жорсткого каркасу з частинок 

наповнювача і малої сумарної деформації композитів. 

Таким чином, за результатами досліджень було виявлено, що з 

підвищенням концентрації наповнювача теплопровідність підвищується, це 

пов’язано з різницею в теплопровідності полімерної матриці і наповнювача. 

Підвищення значення теплопровідності лежить в допустимих межах, що дає 

можливість використовувати даний матеріал як теплоізоляційний. 
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ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНТАПЛАСТ – AgI 

  
В статті розглядається теплове розширення системи пентапласт – AgI та метод 

його дослідження. Наведені та проаналізовані температурні залежності температурного 

коефіцієнта лінійного розширення.  

  

 Бурхливий розвиток виробництва різноманітних полімерів в другій 

половині ХХ століття привів до впровадження полімерних композиційних 

матеріалів (ПКМ) в усіх сферах життя людини. Завдяки ряду властивостей, 

зокрема, стійкості до атмосферних впливів та агресивних середовищ, низької 

газо- та паропроникності, полімерні матеріали широко використовуються в 

якості покриттів. Проте в атмосферних умовах зміни температур довговічність 

використання полімерних покриттів поверхонь виробів обмежується різницею 

температурних коефіцієнтів лінійного розширення (ТКЛР) підкладки та покриття. 

У цьому полягає актуальність даного дослідження. 

 Метою дослідження є встановлення особливостей теплового розширення 

ПКМ системи пентапласт – AgI дилатометричним методом. 

 Для досягнення мети дослідження слід наблизити значення ТКЛР покриття 

та матеріалу поверхні підкладки, що може бути здійснено завдяки використанню 

в якості покриття ПКМ з наповнювачами, які мають практично нульові або 

від’ємні ТКЛР та шляхом оптимального вибору режиму термообробки композиту.  

 В якості полімерної матриці було використано пентапласт (пентон, полі-

3,3-біс (хлорметил)оксациклобутан) - безбарвний термопластичний лінійний 

полімер. Його формула має вигляд: 

 

C

CH2Cl

CH2Cl

CH2CH2 O

n  
 Пентапласт стійкий до дії розчинників, а також характеризується високою 

теплостійкістю. Він розчиняється тільки в циклогексаноні і хлорбензолі, а також 

в киплячому діоксані і диметилформаміді (вище 110 ° С), але при охолодженні 

розчинів нижче 60 ° С повністю з них осідає. Має високу хімічну стійкість та 
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стійкий до дії концентрованих мінеральних кислот при нагріванні до 100°С. 

Вироби з пентапласту не проявляють хладотекучості, не мають великих 

внутрішніх напруг і здатні зберігати задані розміри. Пентапласт добре 

переробляється литтям під тиском, екструзією з роздуванням, вакуум- і 

пневмоформуванням, добре зварюється в струмені гарячого повітря. 

 Пентапласт з наведеною в'язкістю менше 1,6 застосовують в основному 

для нанесення антикорозійного покриття на хімічну апаратуру і труби, з 

в'язкістю більше 1,6 -для виготовлення ливарних виробів з жорсткими 

допусками (усадка при литті 0,3-0,5%). 

 В якості дисперсного наповнювача було обрано йодид срібла (AgI) 

марки “Ч”.  Йодид срібла – жовто-зелена кристалічна речовина, яка погано 

розчиняється у воді, так при 298 К в 100 г води розчиняється 0,25∙10
-6

 г. Помітно 

розчиняється в концентрованих розчинах йодидів лужних металів, особливо 

при нагріванні. Йодид срібла отримували з розчину нітрату срібла при додаванні 

йодиду калію  АgNО3 + КІ    АgI↓ + КNO3. 

 Йодид срібла AgI – типовий представник суперіонних провідників 

(твердих електролітів). Цей клас речовин має ряд унікальних властивостей: в 

більшості – це діелектрики, при нагріванні яких до температур, значно нижчих 

від температур плавлення, стрибкоподібно (на 2 – 5 порядків) збільшується їх 

електропровідність за механізмом іонної провідності.  

Для приготування зразків композиту частинки пентапласту розмірами 40 ÷ 

50 мкм і частинки йодиду срібла розмірами 1 ÷ 6 мкм попередньо механічно 

змішували після чого пресували з наступним   (p - T - t) режимом: нагрівання зі 

швидкістю 0,06 К/с, витримка при 483 К протягом 900 с під тиском 20 МПа та 

охолодження з розплаву з швидкістю 0,008 К/с, що відповідає оптимальним 

технологічним умовам переробки композиту з урахуванням властивостей як 

наповнювача, так і полімерної матриці.  

Теплове розширення ПКМ системи пентапласт - AgI досліджували в 

інтервалі температур 193 – 493 К. 

 Для визначення ТКЛР () нами була використана установка, яка поєднує в 

собі частини модифікованого дилатометра індукційного типу та кварцового 

дилатометра. Як еталон використано інвар – сплав, який має найнижчий 

коефіцієнт лінійного розширення. Блок-схема установки наведена на рис. 1. 

Установка складається з термокриокамери – А, яка виготовлена з інвару і 

складається з комірки для зразка 1, зразка 2, штока 3, платформи з немагнітного 

матеріалу 4, нагрівника 5, охолоджувача 6 та вимірювальної системи – Б. 
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Рис. 1.  Блок-схема установки для дослідження лінійного розширення 

 
  Вимірювальна система включає в себе: індикатор вимірювання довжини 7, 

підсилювач ГУЧ, диференціальну термопару 9, В – блок живлення; манометр 8 з 

годинниковим механізмом; потенціометр КСП-4. Джерело живлення разом із 

годинниковим механізмом забезпечує подання на нагрівник наростаючої в часі 

напруги, що в свою чергу дає можливість здійснити заданий режим нагрівання. 

При нагріванні зразок піднімає шток 3 з платформою 4. Індикатор – вимірювач 

довжини 7 та підсилювач ГУЧ забезпечують вимірювання зміни розмірів зразка. 

 Принцип дії індикатора базується на вимірюванні зміни індуктивності 

котушки, що входить до його складу. Наближення платформи 4 до індикатора 7 

призводить до збільшення індуктивності, оскільки при цьому платформа відіграє 

роль осердя котушки, що в свою чергу, викликає зміну вихідного сигналу 

підсилювача. Одночасно фіксується температура зразка. Сигнали термопари та 

системи вимірювання довжини зразка подаються на потенціометр КСП-4 для 

запису на його діаграмній стрічці. 

 Не дивлячись на те, що вимірювальна комірка виготовлена з матеріалу з 

малим ТКЛР, наявність температурного поля по осі системи все таки призводить 

до існування систематичних похибок. Для градуювання вимірювальної комірки, 

тобто врахування систематичної похибки та визначення показів її лінійного 

розширення вимірювали теплове розширення еталонних матеріалів. В якості 

еталону нами було використано плавлений кварц. 
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 Відносна похибка при дослідженні лінійного розширення становила  ε = ± 

5 %. 

 На рис. 2 наведені температурні залежності ТКЛР композитів системи 

пентапласт – AgI за різних концентрацій. На температурних залежностях ТКЛР 

композитів системи для вмісту наповнювача від 0 по 42 % включно, 

спостерігаються три стрибки значень ТКЛР. 

240 290 340 390

-20

0

20

40

60

80

100

120

7

6
5

4

3

2

 

K

1
,10 6

T, K

 

 

1

 

Рис. 2. Температурні залежності ТКЛР системи пентапласт – AgI; 

1 – 0 %, 2 – 20 %, 3 – 27 %, 4 – 36 %, 5 – 42 %, 6 – 58 %, 7 – 100 % 
 
 Перший стрибок величини α пов’язаний із низькотемпературною 

складовою склування полімерної матриці, другий – із високотемпературною 

складовою процесу склування, і третій, при температурі Т > 403 К – із процесами 

передплавлення полімерної матриці. Починаючи від концентрацій 58 % і вище 

останні два процеси не спостерігаються внаслідок зменшення у композитах 

частки полімерної матриці. 

 Деяке пониження значення ТКЛР для композитів із концентраціями від 0 

по 27 % включно викликано збільшенням у полімерних композитах системи 

частки α - модифікації пентапласту за рахунок зменшення частки β - 

модифікації, відповідно і нижчим по відношенню до β - модифікації, значенням 

ТКЛР α - модифікації [1]. Пониження значень коефіцієнта α, властиве всім 

композитам системи. Із збільшенням вмісту дисперсного наповнювача, на наш 

погляд, це можна пояснити переважаючим внеском ТКЛР наповнювача у 

загальний ТКЛР композитів. Така залежність дозволяє керувати значенням 
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ТКЛР композитів у широких межах і при концентраціях AgI 58 ≤ φ < 100 % 

дозволяє отримати композиційні матеріали з практично нульовим ТКЛР. 

 Таким чином, завдяки аномальному від’ємному значенню ТКЛР AgI ПКМ 

на його основі мають показники ТКЛР, близькі до значень відповідного 

коефіцієнта для низькомолекулярних матеріалів. У поєднанні з унікальною 

теплопровідністю та високою хімічною і антифрикційною стійкістю 

пентапласту, це дозволяє вирішити завдання довговічності покриттів із 

композитів системи на основі пентапласту та йодиду срібла. Окрім того, 

композити системи пентапласт - AgI характеризується високою поглинальною 

здатністю ультразвукового та електромагнітного випромінювання [2], що 

дозволяє використовувати матеріали системи в якості захисних покриттів від 

високочастотного електромагнітного та ультразвукового випромінювання і 

суттєво розширює межі їх застосування.  
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ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ 

 
 В роботі представлено огляд основних теплофізичних властивостей полімерів: 

теплопровідності і температуропровідності (на практиці вимірюють коефіцієнти тепло- 

і температуропровідності) та питомої теплоємності. Для дослідження обрано матеріали 

на основі епоксидних полімерів. Запропоновано для покращення теплофізичних 

властивостей використовувати обробку полімерів ультрафіолетовим та іншим 

опроміненням.       

 
Мета дослідження: з’ясувати особливості впливу температури на 

структуроутворення епоксидного полімеру, його теплофізичні властивості, та 

стійкість матеріалу до агресивних середовищ. 

Полімерні композиційні матеріали  здатні задовольнити сучасні вимоги до 

властивостей конструкційних матеріалів. Завдяки унікальному комплексу 

властивостей, полімерні композиційні матеріали  на основі епоксидних 

полімерів є незамінними у багатьох сферах застосування. 

Епоксидні полімери наповнені металами використовуються в якості 

електропровідних, теплопровідних та магнітопровідних клеїв та герметиків.  

Полімери — природні та штучні високомолекулярні 

сполуки, молекули яких складаються з великого числа повторюваних однакових 

або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або 

координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги. [1]. 

Завдяки високій реакційній здатності епоксидні групи здатні вступати в 

реакцію полімеризації або частіше поліконденсації. Поліконденсація епоксидних 

олігомерів з утворенням епоксидного полімеру відбувається при використанні 

спеціальних речовин – отверджувачів. Отверджувачами можуть бути аміни, 

аміди, ангідриди двоосновних кислот, синтетичні смоли типу 

феноформальдегідних і тп. 

Найголовнішими теплофізичними властивостями полімерів є: 

 Теплопровідність  

Полімери відносяться до теплоізоляційних матеріалів, оскільки вони 

володіють низькою теплопровідністю. Теплоперенос в полімерах в значній мірі 

залежить від структури полімеру в цілому, ступеня упорядкованості структурних 

елементів в рамках однієї макромолекули та внутрішньо молекулярної 

рухливості. Так як всі ці фактори виявляються властивостями і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E%D0%B3
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характеристиками окремих макромолекул, то припустимо, що і теплоперенос в 

полімерах здійснюється завдяки коливань макромолекул.    

 

 Температуропровідність 

Температуропровідність являється фізичним параметром речовини і 

характеризує теплоінерційні властивості тіла. Інакше кажучи, швидкість зміни 

температури в будь – якій точці тіла буде тим більша, чим більша його 

температуропровідність. Ця величина залежить від природи, властивостей і 

структури речовини. Теплопровідність – найменше досліджена теплофізична 

характеристика полімерів. 

 

 Теплоємність 

Теплоємність системи визначають як відношення кількості теплоти 

системи в якомусь процесі, до зміни її температури. Це визначення теплоємності 

являється загальним і може бути застосоване до будь - якої системи, яка 

складається з одного чи з багатьох компонентів. [3].  

В теорії теплоємності полімерів виділяються три характерні температурні 

області [2] : область кубічної залежності теплоємності при дуже низьких 

температурах, перехідну область в якій теплоємність змінюється відповідно до 

співвідношення  

, 

та область, в якій 

 
Перший член в останньому виразі є внеском валентної коливальної гілки, 

а другий – двох деформаційних.  

Які ж типи коливань мають місце в полімерах при різних температурах? 

В першу групу можна виділити скелетні коливання. До них належать 

поперечні коливання окремих радикалів ланцюга (енергії їх відповідають 

частотам акустичних коливань), поздовжні і крутильні коливання радикалів 

(відповідають оптичним частотам, тобто є більш жорсткими). Акустичні 

коливання відповідають наднизьким температурам (менше 30К) і виражаються в 

законі кубів Дебая: 
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Оптичні коливання відповідають низьким та середнім температурам і 

виражаються в лінійній залежності теплоємності від температури. 
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В другу групу можна виділити коливання бічних радикалів. Вони можуть 

бути у формі коливань навколо положення яке відповідає найстійкішому ізомеру 

(загальмоване обертання) при низьких температурах. При цьому їх внесок в 

теплоємність становить R. З підвищенням температури, коливання переходить в 

обертання. При цьому внесок в теплоємність становить R/2. Зламу на графіку 

температурної залежності теплоємності не спостерігається, бо “розмороження” 

обертального ступеня вільності відбувається неодночасно для різних радикалів. 

Внесок другої групи коливань в загальну теплоємність залежить від 

співвідношення маси радикалів і ланок ланцюга. Для деяких полімерів, таких як 

поліетилен, коливаннями радикалів можна при низьких температурах нехтувати. 

Для інших, наприклад політетрафторетилена, частка цих коливань становить 

більше 50% внеску в теплоємність. 

Одним із найбільш широко застосованих в техніці видів полімерів є 

епоксидні полімери. Вони мають унікальний комплекс властивостей (адгезійних, 

механічних, електричних та інших), які у багатьох випадках роблять їх 

незамінними в якості основи клеїв, лакофарбових покриттів, компаундов та 

інших пластиків. Дякуючи цьому епоксидні смоли зайняли важливе місце в 

багатьох промислових полімерних матеріалах. Промисловий випуск, 

застосування і розробка нових епоксидних полімерів і композицій на їх основі 

розвиваються великими темпами. Крім того, ці полімери зазвичай служать 

моделями для вивчення найбільш характерних властивостей сітчастих полімерів. 

Основними вимогами, які ставляться до виробів і покриттів на основі 

епоксидних композитних матеріалів (КМ), є підвищення їх структурно-

механічних характеристик, зокрема - адгезійної та когезійної міцності, причому 

важливе значення має підвищення ступеня зшивання композиту. Підвищення 

фізико-механічних властивостей та експлуатаційних характеристик при 

формуванні епоксидних композитів пов'язано з рядом труднощів. Це, у першу 

чергу, зумовлено особливістю фізико-хімічних взаємодій при проходженні 

процесів зшивання у багатокомпонентних системах, а також кінетичною 

неоднорідністю і термодинамічною нерівновагою градієнтних систем на різних 

етапах формування КМ. 

Цікавим з наукової точки зору і перспективним у напрямку розробки 

нових КМ є шляхи активації олігомерних композицій на попередній стадії їх 

формування. Серед таких способів активації олігомерів з метою підвищення 

фізико-механічних властивостей КМ найбільш розповсюдженими є  

ультразвукова обробка і різні види опромінення. Це, зокрема, - радіаційне, 

ультрафіолетове, опромінення електронами, α, β, γ - променями. Нанесення на 

основу попередньо модифікованої олігомерної композиції забезпечує не тільки 

підвищення ступеня зшивання матеріалу та прискорення їх зшивання, особливо 
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при термічному режимі тверднення, але й покращує фізико-хімічну взаємодію на 

межі поділу фаз "олігомер - наповнювач", "олігомер - основа". Це сприяє 

підвищенню адгезійної міцності та когезійних властивостей КМ внаслідок 

збільшення об'єму матеріалу матриці, що знаходиться у стані поверхневих 

шарів. 

 Особливу увагу приділено фізикохімії наповнених епоксидних 

композицій, так як основною перевагою епоксидних полімерів є їх гарна 

працездатність при високих ступенях наповнення в умовах, коли деформація 

обмежена підложкою [2]. 

На даний момент полімери відіграють дуже важливу роль у житті 

людства. Полімери широко застосовуються промисловістю багатьох країн світу 

для ремонту металевих конструкцій та машин. Деталі із металонаповнених 

епоксидних полімерів вирізняються цілим комплексом цінних властивостей, 

зокрема значною механічною міцністю, теплостійкістю, стійкістю до агресивних 

середовищ, атмосферного старіння, стирання тощо. 
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СЛАВЕТНИЙ ШЛЯХ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО –  

ГЕОРГІЯ КІСТЯКІВСЬКОГО 

 

Георгій (Джордж) Богданович Кістяківський (18 листопада 1900р. – 

7 грудня 1982р.) народився в Київській губернії Російської імперії (нині Україна, 

Київська область, м. Боярка). Середню освіту Георгій здобував у приватних 

школах Києва та Москви. Коли у Росії, в 1917 році, вибухнула революція, він 

увійшов у ряди Білої Армії на службу в піхоту танкового корпусу. У 1920 році 

він виїздить до Югославії, а звідти до Німеччини. Георгій Кістяківський був 

професором фізики та хімії у Гарварді, брав активну участь у роботі 

Манхеттенського проекту, а пізніше служив у якості радника президента 

Ейзенхауера у справах національної політики і техніки.  

У 1925 році Георгій Кістяківський отримав докторський ступінь у галузі 

фізичної хімії в Берлінському університеті. У 1926 році він приїхав до 

Сполучених штатів і викладав у Прінстонському університеті протягом двох 

років. З 1930 року Г. Кістяківський обіймав посаду професора хімії 

Гарвардського університету. У 1933 році він став американським громадянином. 

У Гарварді Г. Кістяківський був одним із провідних світових експертів з 

питань вибухових речовин. У 1941 році став членом Національної Академії наук 

США. Досвід щодо знань вибухових речовин привів його до військових лав. 

Коли у 1939 році в Європі вибухнула війна, Г. Кістяківський вирішив 

стати на шлях боротьби. Пізніше він зазначав, що в його сім’ї це питання завжди 

стояло на першому місці. У 1940 році Г. Кістяківський працює консультантом 

відділу вибухових речовин національного комітету оборони США, а вже у 1944 

році він приєднується до програми створення першої ядерної бомби, так званого 

Манхеттенського проекту. 16 липня 1945 року перша ядерна бомба була 

підірвана під час тестування у Трініті. 

Після завершення Манхеттенського проекту, Кістяківський знову 

повернувся до Гарвардського університету, роботі у якому присвятив більшу 

частину свого життя. 

У 1957 році, під час правління адміністрації Президента США 

Ейзенхауера, Кістяківський був призначений радником Наукового 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2015, № 14 
 

 
 

 

 

46 

консультативного комітету президента, а пізніше головою новоствореного 

Управління науки та технічної політики. Ці посади він обіймав з 1959 по 1961 

рр.. У цей період часу адміністрацією Президента США Г. Кістяківський 

залучався до розв’язання багатьох питань ядерного озброєння та роззброєння.  

У 1960 році, в рамках планування контролю над озброєннями, на 

переговорах він пропонує так зване «порогове поняття». Відповідно до цієї 

пропозиції всі ядерні випробування, рівня сейсмічного виявлення, були 

заборонені. Після такої угоди США та СРСР мали працювати спільно для 

поліпшення технологій виявлення ядерних розробок. На жаль, переговори 

зазнали невдачі. 

Пропрацювавши радником у команді Президента Ейзенхауера 

Кістяківський зрозумів, що вся політика робиться сумнівним чином і через 

деякий час він вирішив залишити цю посаду. Згодом він написав ряд книг, які 

присвячені «брудній політиці». На початку 1968 року, на знак протесту війни у 

В’єтнамі, він зрікається всіх державних посад. Очолив Раду, яка була 

спрямована на покращення життя у світі.  

Протягом 1965-1972 років Кістяківський служив віце-президентом 

Національної Академії наук.  

Тим часом Кістяківського обирають іноземним членом Королівського 

товариства Великобританії, почесним доктором наук Гарвардського, 

Оксфордського, Принстонського, Пенсильванського, Колумбійського, 

Брандейського і Уільямського університетів, Технологічного інституту Карнегі. 

Він отримує Національну медаль і три іменні нагороди від Американського 

хімічного товариства і, навіть, від Військово-повітряних сил США. 

Кістяківський пішов із життя у грудні 1982 року, але наукова династія 

його роду не обірвалась. Його донька Віра, яка була присутня при його 

розробках Манхеттенського проекту в Лос-Аламосі, ще коли була школяркою, 

продовжила природознавчі дослідження батька, ставши професором фізики 

Масачусетського інституту. Та й Георгія Кістяківського світ пам’ятає як 

науковця — автора понад 150 наукових публікацій, члена наукових товариств та 

академій різних країн світу, з-понад десятком почесних наукових звань. 
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РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

 

В даній статті розглядаються історичні етапи розвитку уявлень про 

нанотехнології. Висвітлюються вчені-фізики, які зробили вагомий внесок у вивченні та 

становленні нанофізики як окремої галузі. Розглянуто основні наукові ідеї та роботи в 

даній галузі. Наводяться приклади можливостей, що відкриваються завдяки 

нанотехнологіям, які ставлять розвиток людства на новий щабель у найближчому 

майбутньому.  

Ключові слова: нанотехнології, нанофізика. 

 

Область науки і техніки, іменована нанотехнологією та відповідна 

термінологія, з'явилися порівняно недавно. Зацікавленість нанотехнологіями у 

нинішньому ХХІ столітті пояснюється швидкими темпами розвитку науки і 

техніки та суспільства в цілому. 

Нанофізика - розділ фізики, що вивчає найменші об'єкти, відомі людині: 

атоми, елементарні частинки тощо. Всі вони мають розміри менше нанометра, 

тобто менше однієї мільярдної метра. Технології, що реалізуються на основі 

об’єктів нанофізики називають нанотехнологіями [1]. 

Останніми роками темпи науково-технічного прогресу стали залежати від 

використання штучно створених об'єктів нанометрових розмірів (1 нанометр 

(нм) дорівнює одній мільярдній частці метра або, що те ж саме, одній мільйонній 

частці міліметра). Створені на їх основі речовини називають наноматеріалами, а 

способи їх виробництва і використання - нанотехнологіями. 

Розглянемо основні етапи розвитку нанофізики та нанотехнологій [2,5]. 

Батьком нанотехнологій можна вважати  грецького філософа Демокріта. 

Приблизно у 400 р. до н.е. він вперше використовував слово «атом», що в 

перекладі з грецького означає «неподільний», для опису найменшої частки 

речовини. Проте бурхливий розвиток нанофізики почався у ХХ столітті. 

1905 рік. Швейцарський фізик Альберт Ейнштейн опублікував роботу, в 

якій доводив, що розмір молекули цукру складає приблизно 1 нанометр. 

1931 рік. Німецькі фізики Макс Кнолл і Ернст Руска створили 

електронний мікроскоп, який вперше дозволив візуалізувати нанооб'єкти. 

1959 рік. Американський фізик Річард Фейнман вперше опублікував 

роботу, в якій оцінювалися перспективи мініатюризації. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2015, № 14 
 

 
 

 

 

48 

1968 рік. Альфред Чо і Джон Артур, співробітники наукового підрозділу 

американської компанії Bell, розробили теоретичні основи нанотехнології при 

обробці поверхонь. 

1974 рік. Японський фізик Норіо Танігучі ввів в науковий обіг слово 

"нанотехнології", яким запропонував називати механізми, розміром менш одного 

мікрона.  

1981 рік. Німецькі фізики Герд Бінніг і Генріх Рорер створили мікроскоп, 

здатний маніпулювати окремими атомами. 

1985 рік. Американський фізики Роберт Керл, Херольд Крото і Річард 

Смоллі створили технологію, що дозволяє точно вимірювати об’єкти, діаметром 

в один нанометр. 

1985 рік. Річардом Смоллі відкриті фуллерени - молекули вуглецю у 

формі кулі (молекула С60, атоми вуглецю в якій розташовані в кутах п'яти- і 

шестикутників, утворюючи форму м'яча).  

1986 рік. Виходить книга Еріка Дрекслера «Машини творіння». В ній 

вчений висловлює концепцію, по якій за допомогою нанотехнологій можна 

послідовно збирати макрооб'єкти з окремих атомів і молекул. 

1986 рік. Винайдено атомний силовий мікроскоп Гердом Біннігом, 

Келвіном Квейтом і Крістофом Гербером майже одразу ж після винаходу 

скануючого тунельного мікроскопа. Ідея була закладена Гердом Біннігом і 

Генріхом Рорером (Нобелівська премія з фізики, 1986 рік). За допомогою 

атомно-силового мікроскопа можна одержувати зображення як фізичних, так і 

біологічних і хімічних об'єктів (вірусів і бактерій, атомів і молекул) [3].  

1989 рік. Дональд Ейглер, співробітник компанії IBM, виклав назву своєї 

фірми атомами ксенону. 

1991 рік. Суміо Ііджімою співробітником компанії NEC відкриті вуглецеві 

нанотрубки — протяжні циліндричні структури діаметром від одного до 

декількох десятків нанометрів і завдовжки до декількох міліметрів, складаються 

з однієї або декількох згорнутих в трубку гексагональних графітових площин і 

закінчуються зазвичай півсферичною головкою. 

1998 рік. Голландський фізик Сеез Деккер створив транзистор на основі 

нанотехнологій. 

1999 рік. Американські фізики Джеймс Тур і Марк Рід визначили, що 

окрема молекула здатна поводитися також, як молекулярні ланцюжки. 

2004 рік. Відкритий графен Андрієм Геймом та Костянтином 

Новосьоловим із Манчестерського універстету. За це відкриття Гейм та 

Новосьолов були нагороджені Нобелівською премією з фізики за 2010. 

Графен схожий за своєю будовою на окремий атомний шар у структурі 

графіту – атоми вуглецю утворюють стільникову структуру з міжатомною 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4_%D0%91%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C
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відстанню 0,142 нм. Без опори графен має тенденцію згортатися, але може бути 

стійким на підкладці. Більше того, графен був отриманий також без підкладки у 

вільному підвішеному стані, розтягнутий на опорах. 

Гейм і Новосьолов отримали графен, відлущуючи графіт з підкладки шар 

за шаром. Їм уперше у світі вдалося відокремити атомарний шар від кристала 

графіту [5]. 

Нанотехнології обіцяють людству не більше і не менше як контроль над 

будовою матерії - причому як «мертвої», так і «живої». Розглядаючи окремий 

атом як цеглинку (або «деталь») нанотехнологи шукають практичні способи 

конструювати з цих деталей нові матеріали із заданими характеристиками, 

надщільні інформаційні носії (інформація кодується на молекулярному рівні, як, 

наприклад, в ДНК) і надмалі механізми - наномашини. Об'єднання цих трьох 

напрямів може привести до створення небаченого досі штучного життя, 

створеного людьми на благо людей. 

Ідея створення технологій у масштабах нанометра вперше спала на думку 

нобелівському лауреатові Річарду Фейнману. В 1959 році він висловився про 

проблему контролю й керування будовою речовини в інтервалі дуже малих 

розмірів - лекція «Там унизу ще багато місця» («There is plenty of space on the 

bottom»): «жоден фізичний або хімічний закон не заважає нам міняти взаємне 

положення атомів» [2,4]. 

Тоді його слова здавалися фантастикою тільки з однієї причини: ще не 

існувало технології, що дозволяє оперувати окремими атомами на атомарному ж 

рівні (мається на увазі можливість розпізнати окремий атом, узяти його і 

поставити на інше місце).  

Саме ж поняття «нанотехнологія» було введено японцем Норіо Танігучі у 

1974, він запропонував називати так технології й механізми, розміром менше 

одного мікрона, а також дав коротке визначення нанотехнології, як: 

міждисциплінарної, утворюючої технології, що дозволяє "технологічно" 

(відтворено, по описаних процедурах) робити дослідження, маніпуляцію й 

обробку речовини в діапазоні розмірів і з допусками 0,1/100 нм [4,5]. 

Нанотехнології в перспективі зможуть допомогти людству досягти дуже 

амбіційних (навіть фантастичних) завдань:  

 створення новітніх промислових технологій на атомарному й 

молекулярному рівнях;  

 створення твердих тіл і поверхонь (матеріалів і плівок) зі зміненою 

молекулярною структурою, що дасть надміцні метали, тканини, пластмаси; 

матеріали, що самовідновлюються;  

 створення нових хімічних речовин за допомогою складання з 

молекул, тобто без хімічних реакцій;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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 створення логічних наноелементів і нанокомп’ютерів 

(мініатюризація й підвищення обчислювальної потужності комп'ютерів), і 

надпровідників нового типу (надхолодних);  

 створення обчислювальних пристроїв на білкових молекулах;  

 створення штучних аналогів живих організмів (рослин і тварин);  

 створення нанороботів, наномашин (нанодвигунів), прецизійних 

(точних) наноманіпуляторів; 

 створення роботів-лікарів для імплантації в організм (для усунення 

генетичних і фізіологічних ушкоджень на клітинному й надклітинному рівнях) 

тощо. 
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ВІДКРИТТЯ НЕЙТРИНО ЯК ЕТАП НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ 

ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ 
 

В даній статті розглядаються історичні етапи розвитку та становлення ядерної 

фізики. Висвітлюються вчені-фізики, які зробили вагомий внесок у вивченні та 

становленні даного розділу фізики. Наводяться приклади ядерних реакцій.  

 
Явище  радіоактивності було відкрите більше ніж сторіччя тому,  а ядерна 

фізика, як самостійна дисципліна одержала свій розвиток порівняно недавно 

незважаючи на те, що радіоактивність і випромінювання, яке його супроводжує, 

існували на Землі задовго до зародження на ній  життя.  

Джерелом радіоактивності, що існує в  природі, є сама природа. 

Багаторічні випробовування ядерної і водневої зброї, використання 

ядерної енергетики, а також  аварії   на ядерних об’єктах створили на  планеті 

новий фактор радіаційного впливу на людей. Стає зрозумілим зростання 

актуальності досліджень, спрямованих на розширення наукових знань у цій 

області.  

 В дослідах Резерфорда з розсіювання - частинок на атомах важких 

металів вперше було встановлено існування атомних ядер. Атомне ядро кожного 

хімічного елемента, як і будь-який інший матеріальний об’єкт, має ряд 

характерних властивостей: електричний заряд, маса, електричний і магнітними 

моменти, спін та ін.  

 Ядро складається із  - протонів і A-Z- нейтронів. Протони і нейтрони 

називають ще нуклонами. Вважають, що ядерна частинка – нуклон, може бути в 

двох «зарядових станах»: протонному з зарядом +е і нейтронному з зарядом 0. 

Маси спокою цих двох станів дещо різні, що має велике значення при 

радіоактивних перетвореннях. Нуклони характеризуються масою, зарядом, 

спіном, магнітними моментами тощо [1,2]. 

 Перша ядерна реакція взаємодії - частинок з ядрами азоту, в результаті 

якої утворились вільні протони, була здійснена Резерфордом у 1919 році.  

                                           .1
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Дія - частинки на атоми  азоту викликала появу нових частинок з 

великою проникною здатністю. Ретельне вивчення їх в електричному і 

магнетному полях показало, що ці частини є протонами, тобто ядрами атома 

водню. Пізніше Резерфорд і Чедвік показали, що крім ядер азоту протони 

випромінюються під дією швидких - частинок і на ядра інших легких 

елементів. Проте більш важкі ядра розщепити - частинками не вдавалось, -

частинка, попадаючи в ядро, припиняє своє існування, а замість неї вилітає 

протон. Імовірність попадання  - частинки в ядро атома азоту дуже мала [2,3]. 

 Наступна частинка після електронів і протонів була ідентифікована лише 

у 1932 році Чедвіком. Такими частинками з масою близькою до протона і 

зарядом, рівним нулю, виявились нейтрони. Ефективним джерелом нейтронів є 

берилієва мішень, яку опромінюють - частинками. Однак потужні джерела 

нейтронів були побудовані пізніше – ними виявились атомні реактори.  

 Реакцію утворення нейтронів при бомбардуванні берилію  - частинками 

можна записати так: 

                                .1

0
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9

4 nCHeBe                                  (2) 

 Існують припущення, що внутрішня будова протона досить складна. Так 

вважається, що у протона позитивний заряд розподілений по всьому об’єму. В 

центральній частині протона розміщена важка серцевина (корн), в якій 

зосереджено біля 10% заряду. Решта заряду розміщена в середній частині та на 

оболонці. 

 У нейтрона корн і середня частина заряджені негативно, а оболонка має 

позитивний заряд. Позитивний і негативний заряди компенсують один одного, 

так що заряд нейтрона дорівнює нулю. І у протона і у нейтрона окремі частини 

їх будови різко не виражені, тому можна говорити про плавний розподіл їх 

заряду по об’єму.  

 Вільний протон є надзвичайно стійкою частинкою. Жодного випадку 

перетворення протона з вільного стану в інші частинки не зареєстровано. 

Вважається, що якщо такий факт перетворення протона можливий, то його 

ймовірність близька до нуля. 

 Вільні нейтрони є радіоактивними. Так, середній вік життя вільного 

нейтрона не перевищує 11,7 хвилини [1,3].  

 Перетворення нейтрона в протон з виділенням - частинки і антинейтрино 

можна показати за допомогою такої реакції:  

,~0

1

1

1

1

0 ePn                                        (3) 

де 0

1  - електрон;  e~ - антинейтрино. 
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 Нейтрони в ядрах атомів у випадку, коли їх число близьке до числа 

протонів, є досить стабільними частинками. Такі елементи в таблиці Менделєєва 

розміщуються в середній її частині. 

 Якщо ядро містить надлишок протонів, то його склад може змінитись 

завдяки перетворенню протона в нейтрон: 

,0

1

1

0

1

1 enP                                      (4) 

де  0

1 позитрон, античастинка до електрона; e - нейтрино. 

 Таке перетворення протона в нейтрон може відбуватись тільки в ядрі. При 

цьому маса материнського ядра повинна перевищувати масу дочірнього ядра не 

менше ніж на дві електронні маси. 

Існування таких частинок, як нейтрино й антинейтрино було передбачено 

Вольфгангом Паулі ще в 1930 році. Він прийшов до висновку, що в природі 

повинна існувати ще одна нейтральна частинка з масою, набагато меншою, ніж у 

нейтрона, як він говорив, «маленький нейтрон». Коли Паулі викладав цю ідею з 

трибуни однієї міжнародної наукової конференції, італійський фізик Енріко 

Фермі перебив його словами:  

- Називайте її «нейтрино»!  

Справа в тім, що на італійській мові зменшувальне  «іно» відповідає 

українському суфіксу «чик». Так що нейтрино в перекладі з італійської буде 

означати "маленький нейтральний", або просто «нейтрончик» [2-4]. Але 

експериментально цей факт було підтверджено лише в 1953 році. Джерелом 

антинейтрино був ядерний реактор, який створював досить потужний потік цих 

частинок, близько 10
13

 частинок через площадку 1 см
2
  за 1 секунду. 

Експериментальна установка розміщувалась глибоко під землею далеко від 

реактора з потужним захистом від космічного випромінювання і 

випромінювання реактора. Реєстрація здійснювалась за допомогою рідкого 

сцинтилятора, який містив кадмій. Були створені всі умови для реєстрації дуже 

рідкісного явища взаємодії антинейтрино з протоном: 

                                          .~ 0

1

1

0

1

1    nPe                                     (5) 

Позитрон 0

1 , зустрівшись з електроном сцинтилятора, анігілював на два 

гамма-кванти: 

                                        .20

1

0

1                                               (6) 

 Ця реакція давала перший спалах сцинтилятору. Після цього нейтрон в 

реакції за малий проміжок часу сповільнювався і поглинався ядром кадмію. 

Ядро кадмію спочатку збуджувалось, а потім переходило в нормальний стан, 
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випромінюючи цілий каскад гамма-квантів. Ці гамма-кванти уже давали другий 

спалах, який теж реєструвався сцинтилятором. Така подія повторювалась в 

умовах цього експерименту приблизно один раз на три години. Рейнес і Коцен – 

фізики, які здійснювали цей експеримент, підрахували, що реєстрація 

антинейтрино одне із найменш ймовірних явищ ядерної фізики. 

Так нейтрино було винайдено Паулі, а одержало назву з легкої руки  

Фермі. Відкриття нейтрино  було здійснено завдяки труднощам, виявленим при 

експериментальному дослідженні процесу бета- розпаду. Цей процес полягає у 

випромінюванні ядрами деяких хімічних елементів  негативних електронів (е
-
).  

Коли нейтрино ще не було відкрите, припускали, що бета-розпад ядра  , що має 

заряд + Ze, відбувається за схемою  

Z  (Z+1)+е
-
.                                  (7) 

Але виявилося, що енергії електронів, які вилітають, у цьому процесі не 

мають дискретного значення. У більшості випадків енергії явно не вистачало в 

порівнянні з тією, яку вони повинні були теоретично мати. Створювалося 

враження, що енергія кудись зникає, начебто порушувався закон збереження 

енергії. Труднощі були настільки значними, що деякі великі фізики пропонували 

навіть відмовитися від цього фундаментального закону.  

Удаване незбереження енергії, однак, мало досить дивний характер. 

Дійсно, якщо енергія не зберігається в процесі бета-розпаду, то ми повинні були 

б очікувати, що іноді енергії електронів буде не вистачати, а іноді з'явиться 

«зайва». Однак виявилося, що «зайвої» енергії не буває.  

Таким чином, не природне прагнення зберегти непорушними закони 

фізики, а факти, яким у науці завжди належить останнє слово, змусили встати на 

захист закону збереження енергії. 

Відкривач нейтрино міркував так. Удаване незбереження енергії 

обумовлене просто тим, що вище наведена схема неправильно описує процес 

бета-розпаду. У цьому процесі повинна брати участь ще одна, не виявлена 

дослідним шляхом нейтральна (а тому практично невловима) частинка, яка несе 

«зниклу» енергію. Вона і була названа нейтрино ( ). Таким чином, схема бета-

розпаду виглядала так:  

Z  (Z+1)+е
-
+~ ,                               (8) 

де   е
-
 - електрон; ~  - антинейтрино. 

І хоча для всіх частинок, які виділяються в цьому процесі, сумарна енергія  

має точно визначену величину, вона розподіляється між продуктами розпаду 

так, що в різних випадках електрон одержує різні її порції. Сам 

фундаментальний процес бета-розпаду - розпад нейтрона буде тому описаний 

схемою 

 n  p+е
-
+~  .                                 (9) 
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Всередині атомних ядер протон також може перетворюватися в нейтрон з 

випромінюванням позитивного електрона (або позитрона) і нейтрино:  

p  n + е
+ 

+  ,                                 (10) 

де  е
+
 - позитрон, позитивно заряджений електрон;  - нейтрино [3-5]. 

Отже, нейтрино - це частинка, яка при бета-розпаді несе частину енергії. 

Так припускали фізики-теоретики, що із самого початку вважали  її як 

"невловиму" частинку. І відразу ж були передбачені  властивості нової частинки: 

вона повинна бути електрично-  нейтральною, мати високу  проникну здатність і 

бути  надзвичайно малою за масою. Інакше експериментаторам було б неважко 

знайти її, а це виявилося зовсім не просто. Остання властивість - вкрай мала маса 

- відповідно до теорії відносності приводить до того, що нейтрино не може 

знаходитися в стані спокою: воно завжди рухається зі швидкістю світла. 

Після того як гіпотеза про існування нейтрино була сформульована, 

фізики спробували знайти й інші докази його присутності в бета-розпаді. Як 

відомо, при перетвореннях частинок, як і при будь-яких фізичних процесах, що 

відбуваються в будь-якій системі, зберігається не тільки енергія, але і кількість 

руху або імпульс.  

Якщо нейтрон, який дає бета-розпад, нерухомий, то його імпульс 

дорівнює нулю. Виходить, і сумарний імпульс усіх частинок - продуктів розпаду 

- також повинен бути рівним нулю. Але в численних дослідах, перший з яких ще 

в 1934 р. поставив радянський фізик О. Лейпунський, було показано, що 

сумарний імпульс електрона й ядра віддачі ( +1) при бета-розпаді ядра   не 

дорівнює нулю.  Це підтверджує гіпотезу про нейтрино: невловима частинка 

несе «зниклий» імпульс.  

Як з'ясувалося після відкриття інших елементарних частинок, особливо 

мезонів, нейтрино бере участь не тільки в бета-розпаді ядер, але й в інших 

процесах. Його присутність виявляється завжди, коли енергія начебто зникає. До 

речі, у деяких з цих процесів, де число частинок, що утворюються, дорівнює 

двом, а не трьом, як у процесі бета-розпаду, характер «незбереження енергії» 

більш ніж підозрілий і вимагає існування нейтрино ще ясніше, ніж у випадку 

бета-розпаду.  

Наприклад, при розпаді піона  (або пі-мезона) завжди «зникає» певна 

енергія, близько 30 МеВ. У процесі захоплення мюона (або мю-мезона) ядром 

гелію-3  

µ
- 
+ 

3
He  

3
H +   ,                            (11) 

виявленому в Об'єднаному інституті ядерних досліджень у Дубні, «зникає» 

близько 100 МеВ (енергія нейтрино), а ядра віддачі тритію 
3
H мають енергію, 
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завжди точно рівну 1,9 МеВ. Якби ці процеси були відомі раніше, ніж бета-

розпад,  не було б необхідності в генії Паулі для відкриття нейтрино. 

Нейтрино й антинейтрино відрізняються одне від одного тим, що мають 

різний напрямок «спіральності», причому нейтрино нагадує гвинт із лівим 

різьбленням, а антинейтрино - із правим.  

Світ, в якому ми живемо, складний і різноманітний. З давніх-давен 

людина прагнула пізнати навколишній світ. Дослідження йшли в трьох 

напрямках: 

У філософів стародавньої Греції існувало два протилежних погляди на 

природу матерії. Прихильники однієї школи (Демокріт, Епікур) стверджували, 

що немає нічого, крім атомів і порожнечі, в якій рухаються атоми. Вони 

розглядали атоми як дрібні неподільні частки, вічні і незмінні, що перебувають у 

постійному русі і що відрізняються формою і величиною. Прихильники іншого 

напрямку дотримувалися прямо протилежної точки зору. Сьогодні ми знаємо, 

що дрібні частки речовини, що зберігають його хімічні властивості - це 

молекули й атоми. 

Однак ми також знаємо, що атоми, в свою чергу, мають складну структуру 

і складаються з атомного ядра і електронів. Атомні ядра складаються з нуклонів: 

нейтронів і протонів. Нуклони в свою чергу складаються з кварків. Але 

розділити нуклони на їх складові – кварки поки що не можна. Що зовсім не 

означає, що кварки "елементарні". Поняття елементарності об'єкта значною 

мірою визначається рівнем наших знань. Тому звичне для нас твердження 

"складається з ..." на субкварковому рівні може виявитися позбавленим сенсу. 

Розуміння цього сформувалося в процесі вивчення фізики субатомних явищ. XX 

століття принесло багато несподіванок і навряд чи сьогодні ми можемо 

передбачити, що готує нам XXI століття. 
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АНТОНІНА ФЕДОРІВНА ПРИХОДЬКО – 

ФУНДАТОР МОЛЕКУЛЯРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ В УКРАЇНІ 

 

Антоніна Федорівна Приходько – визначний фізик зі світовим ім’ям у галузі 

фізики твердого тіла. В статті коротко розглянуто основні етапи життя та наукової 

діяльності А.Ф. Прихотько. 

 

Антонина Федорівна Прихотько народилась 26 квітня 1906 р. у м. 

П’ятигорську Ставропольського краю. Її мати, Олександра Федорівна, була 

домогосподаркою. Батько, Федір Іванович – службовець, бухгалтер. Після 

переїзду родини на початку 1930-х років у м. Кисловодськ батько працював 

головним бухгалтером у міських санаторіях. Молодший брат Антоніни 

Федорівни, Геннадій Федорович, певний час був директором Українського 

науково-дослідного гідрометеорологічного інституту в м. Києві. 

Після закінчення школи в 1923 р. Антоніна Федорівна вступає до 

Ленінградського політехнічного інституту на фізико-математичний факультет. У 

цей час в інституті викладали А.Ф. Йоффе, Я.І. Френкель, М.М. Семенов, 

В.В. Скобельцин та інші визначні вчені. Наукову діяльність Антоніна Федорівна 

розпочинає на третьому курсі в лабораторії кристалів, керованій 

І.В. Обреїмовим. У 1926 р. Антоніна Федорівна одружилася з Олександром 

Іллічем Лейпунським. 

В 1930 р. вона в складі групи вчених переїхала до Харкова для створення 

нового центру фізичної науки в Україні – Українського фізико-технічного 

інституту (УФТІ). Першим директором УФТІ став академік АН СРСР 

І.В. Обреїмов. Тут була збудована перша в СРСР та і в Україні кріогенна 

лабораторія та розроблена техніка низькотемпературних спектральних 

досліджень молекулярних кристалів.  

В продовж 1930-1940 рр. у Харкові А.Ф. Прихотько успішно провела 

низькотемпературні дослідження цілого ряду органічних і неорганічних 

кристалів, в тому числі кріокристалів – речовин, що кристалізуються лише при 

дуже низьких температурах. Вона вперше показала, що структура спектрів 

поглинання молекулярного кристала відрізняється від структури спектра 

ізольованої молекули наявністю додаткових смуг, які вона назвала 
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«кристалічними». В подальшому ці смуги були інтерпретовані як прояв 

особливого стану електронних збуджень кристалів – екситонів. 

1943 р. вона успішно захистила докторську дисертацію, ставши першою 

жінкою – доктором фізико-математичних наук у Радянському Союзі.  

У роки Другої світової війни Академія наук УРСР була евакуйована до 

Уфи, де Антоніна Федорівна очолювала лабораторію в Інституті фізичної хімії, в 

якій проводилися важливі роботи для потреб фронту. У 1944 р. після звільнення 

України від німецької окупації вона повертається до Києва і розпочинає 

працювати в Інституті фізики АН УРСР, де створює кріогенну лабораторію – 

другу в Україні. Тут вперше в світі були закладені також основи сучасного 

кріостатобудування і відповідних вимірювальних систем для спектральних та 

інших досліджень. Вперше був налагоджений випуск металевих оптичних 

кріостатів для азотних, водневих і гелієвих температур. В цей час принципово 

нові результати фундаментального характеру були одержані Антоніною 

Федорівною при дослідженні в поляризованому світлі низькотемпературних 

спектрів кристалів ряду ароматичних сполук. Їй належить пріоритет 

експериментального виявлення екситонного характеру поглинання світла 

молекулярними кристалами. Ці експериментальні результати та теоретичні 

роботи О.С. Давидова поклали початок нового напрямку в фізиці твердого тіла – 

фізики екситонів у неметалевих кристалах. 

В 1948 р. Антоніну Федорівну Прихотько було обрано членом-

кореспондентом АН УРСР, а в 1964 р. – дійсним членом (академіком) АН УРСР. 

Вона і сьогодні є єдиною жінкою академіком у Відділенні  фізики та астрономії 

НАН України. 

Під керівництвом А.Ф. Прихотько в Інституті фізики було проведено цикл 

експериментальних робіт, який охоплює різні аспекти взаємодії неметалевих 

кристалів зі світлом: поглинання, відбиття, люмінесценція, дисперсія та ін. Вона 

разом з учнями з’ясувала роль дефектів та деформації кристалів, встановила 

зв’язок між спектрами та структурою кристалів. Вивчення впливу домішок та 

дефектів гратки на свічення кристалів привело до відкриття академіком НАН 

України М.Т. Шпаком екситонної люмінесценції. Було розроблено метод 

дослідження структури екситонних зон молекулярних кристалів, виявлено роль 

екситонів в фотопровідності органічних кристалів. 

А.Ф. Прихотько разом зі співробітниками свого відділу і теоретиками з 

Інституту теоретичної фізики НАН України виконала важливі дослідження 

спектрів різних модифікацій кристалічного кисню, в результаті яких були 

відкриті невідомі раніше міжекситонні взаємодії, які призводять до виникнення 

складних квазічастинок – бі-екситонів і полі-екситонів, а також до одночасного 

збудження магнонів і фононів. 
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Антоніною Федорівною в 1965 р. був організований Всесоюзний семінар 

«Екситони в кристалах», що збирався щорічно до 1987 р. Семінар сприяв 

об’єднанню вчених різних республік СРСР, які вели дослідження екситонів в 

молекулярних та напівпровідникових кристалах та були справжньою школою 

для наукової молоді. Пізніше вона організувала Республіканський семінар 

«Кріокристали», а в Інституті фізики також керувала об’єднаним семінаром всіх 

твердотільних відділів.  

З 1963 р. в Інституті фізики за підтримки Антоніни Федорівни розпочалися 

дослідження впливу інтенсивного лазерного випромінювання на оптичні 

властивості діелектриків, напівпровідників і розчини барвників – що поклало 

початок розвитку нового напряму – нелінійній оптики різних середовищ. Були 

вперше створені лазери з перебудовою довжини хвилі генерації (професор 

В.Л. Броуде, член-кореспондент НАН України М.С. Соскін). У процесі 

виконання спектральних досліджень з’явилися нові напрямки, які успішно 

розвиваються і сьогодні. Вони стосуються не лише молекулярних кристалів, а й 

напівпровідників, антиферомагнетиків та ін. За ініціативою Антоніни Федорівни 

в Інституті фізики були створені нові відділи і лабораторії, які очолили її учні: 

академік НАН України М.С. Бродин та М.Т. Шпак, професор В.Л. Броуде та 

інші. 

У 1966 р. в Інституті фізики, також за ініціативою А.Ф. Прихотько, було 

розпочато дослідження в галузі оптичної голографії. Проводилась розробка 

нових реєструючих середовищ для голографії (професор В.Б. Марков); отримано 

ефективні голографічні гратки на ряді сегнетоелектричних і напівпровідникових 

матеріалів (член-кореспондент НАН України С.Г. Одулов). Проведені 

дослідження механізмів запису стаціонарних і динамічних голографічних граток 

(академік НАН України М.С.Бродин, член-кореспондент НАН України 

М.С. Соскин). А.Ф. Прихотько активно сприяла розвитку нових методик 

дослідження кристалів – високочастотної спектроскопії при низьких 

температурах, рентгеноструктурного аналізу кристалів, лазерної швидкісної 

оптики, високотемпературної надпровідності, кріобіології і кріомедицини. 

Враховуючи наукові досягнення, в 1976 р. Антоніні Федорівні було 

присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. 

Цикл фундаментальних експериментальних і теоретичних робіт - 

"Екситони в кристалах" було відзначено в 1966 р. Ленінською премією. 

Лауреатами стали співробітники Інституту фізики: О.С. Давидов, 

А.Ф. Прихотько, В.Л. Броуде, М.С. Бродин, Е.Й. Рашба, А.Ф. Лубченко. 

За розробку фізичних основ і методів керування частотою вимушеного 

випромінення і створення лазерів з перебудовою частоти учні А.Ф. Прихотько – 
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М.С. Бродин, М.С. Соскін, М.Т. Шпак, В.Й. Кравченко і В.Я. Резніченко в 1974 

р. були нагороджені Державною премією УРСР. 

Робота "Елементарні збудження і взаємодія між ними в кріокристалах", 

виконана А.Ф. Прихотько, Л.Й. Шанським, І.Я. Фуголь, В.Г. Манжелієм, Ю.Б. 

Гайдідеєм і В.М. Локтєвим, була відзначена Державною премією України в 

1977р. 

Антоніна Федорівна віддала багато зусиль також і адміністративній роботі. 

В продовж 1965 – 1970 рр. вона була директором Інституту фізики АН УРСР. Це 

був досить складний для Інституту час, коли від нього відділялись цілі 

підрозділи, на базі яких створювалися нові Інститути теоретичної фізики та 

ядерних досліджень. Після такої реорганізації необхідно було проводити 

структурні упорядкування в материнському Інституті, визначити передумови і 

напрями його подальшого розвитку. Вона успішно справилась з цією місією. 

29 вересня 1995 року перестало битися серце Антоніни Федорівни. 

Наукова школа Антоніни Федорівни продовжує плідно діяти і активно 

розвиватись, утворюючи нові розгалуження і розширюючи сферу творчої 

діяльності в нових напрямках. Створений академіком А.Ф.Прихотько відділ 

фізики кристалів нині працює під керівництвом ії онука професора 

Ю.О.Резніковим, де успішно розвивається фізика рідких кристалів, нелінійна 

оптика металевих та напівпровідникових нанокристалів та теорія 

надпровідності.  

Традиції науковій  школи зберігають учні Антоніни Федорівни та учні її 

учнів, що ведуть свою наукову діяльність в Інституті фізики та інших наукових 

установах України.  

Життя та науковий подвиг Антоніни Федорівни Прихотько – гідний 

приклад для молоді, що вступає на шлях служіння науці. 
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УДК 534(092) 

 

Грищенко О. С., 

Фізико-математичний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова. 

Наукові керівники: кандидат фіз.-мат. наук, професор Горбачук І.Т.,  

аспірант кафедри методології та методики навчання фізико-математичних 

дисциплін вищої школи Пудченко С.А. 

 

ПРОФЕСОР В.П. ДУЩЕНКО ПРО КОЛИВАННЯ, ХВИЛІ ТА ЗВУК 

 

Стаття присвячена дослідженню спадщини відомого фізика і педагога, 

професора В.П. Дущенка, що стосується фізичних явищ, з якими ми 

зустрічаємося щодня - коливання, хвилі та звук.  

Ключові слова: Дущенко В.П., коливання, хвилі, звук. 

 

Дущенко Віктор Павлович відомий вчений – фізик, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри фізики Київського державного педагогічного 

інституту імені О.М. Горького (КДПІ). Народився Віктор Павлович 19 червня 

1922 року в м. Кременчуці Полтавської області. У лютому 1946 року вступив, а у 

1948 році закінчив КДПІ. У 1952 р. Віктор Павлович Дущенко захистив 

кандидатську дисертацію на тему "Дослідження фізичного змісту критичних 

точок кривих швидкості сушіння колоїдних капілярно-пористих речовин". У 

1977 р. В.П. Дущенко захистив докторську дисертацію "Кинетика и динамика 

внутреннего тепло- и массопереноса в твердых дисперсных системах" зі 

спеціальності "теплофізика". У 1978 році йому було присвоєно вчене звання 

професора. У 1968-1985 роках В.П. Дущенко завідував кафедрою фізики, а потім 

кафедрою загальної фізики КДПІ імені О.М. Горького. В.П. Дущенко 

відзначався глибокими знаннями в усіх галузях фізичної науки, він є автором 

понад 300 наукових праць, в тому числі підручників і навчальних посібників, 

якими й наразі користуються студенти педінститутів при вивченні фізики. Також 

зберігся у професора Січкаря Т.Г. неопублікований зошит Віктора Павловича 

Дущенка, який присвячений акустиці. Скориставшись його підручниками 

висвітлимо основні поняття механіки. 

Коливаннями називають фізичні процеси, які точно чи майже точно 

повторюються через однакові проміжки часу. З коливаннями ми зустрічаємося 

не тільки у техніці, а й у природі та житті людини. Наприклад, коливається 

поршень двигуна, листя дерев, струни музичних інструментів, б’ється серце. 

Головною особливістю коливального руху є його періодичність. 

Періодичність коливань досліджував Галілео Галілей. Ще студентом він 
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спостерігав у соборі міста Піза, як люстри різних розмірів та ваги, але однакової 

довжини, мають такі ж самі значення  періоду коливань. Він  порівняв люстри з 

маятником і на підставі цього дійшов висновку, що період коливань маятника 

буде тим більший, чим довший  маятник. У той час механічного годинника ще 

не було винайдено, тому для виміру часу щодо періоду коливань Галілей 

використовував удари власного пульсу. 

Найпростішим типом періодичних коливань є так звані гармонічні 

коливання – коливання, при яких значення фізичної величини змінюється з 

часом за законом косинуса (синуса).  

 
00

cos   tAx , 

де x – зміщення коливної точки; A– амплітуда коливання  maxxA  ; 0  – власна 

циклічна частота; 0  – початкова фаза коливань у момент часу 0t  ; 00 t    – 

фаза коливань у момент часу t. 

Маятники 

Пружинний маятник – це тіло масою m , яке підвішене на невагомій 

абсолютно пружній пружині і здійснює гармонічні коливання під дією пружної 

сили xkF


 , де k  – коефіцієнт пружності, який у випадку пружини називається 

жорсткістю. Пружинний маятник здійснює вільні гармонічні коливання за 

законом 

 00tcosAx    

з власною циклічною частотою 

m

k
0   

і періодом 

k

m
2

2
T

0





 . 

Період коливань Т не залежить від амплітуди А. 

Ця формула справедлива для пружних коливань у межах, в яких 

виконується закон Гука, та коли маса пружини мала порівняно з масою тіла. 

Потенціальна енергія пружинного маятника дорівнює 

2

xk
E

2

n  , 

а кінетична 

2

m
E

2

к


 . 

Математичним маятником називають матеріальну точку, підвішену на 

невагомій і нерозтяжній нитці. На практиці математичним маятником можна 
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вважати важке тіло, підвішене на легенькій нитці, довжина якої набагато більша, 

ніж розміри тіла. Маятник, відхилений від стану рівноваги на невеликий кут 

здійснює гармонічні коливання. Період цих коливань  

g

l
2

gm

lm
2

k

m
2T   . 

Період коливань математичного маятника не залежить від амплітуди коливань. 

Математичний маятник зберігає площину, в якій він коливається. 

Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань при наближенні 

частоти вимушеної сили до резонансної частоти називається резонансом. 

Якщо в будь-якому місці пружного середовища збудити коливання його 

частинок, то внаслідок взаємодії між частинками це коливання почне 

поширюватись  в середовищі від частинки до частинки з деякою швидкістю  . 

Процес поширення коливань у суцільному середовищі, яке неперервно 

розподілене у просторі і має пружні властивості, називається механічним 

хвильовим процесом, або механічною хвилею. 

При поширенні хвилі частинки середовища не рухаються разом з хвилею, 

а коливаються біля своїх положень рівноваги. Основна властивість всіх хвиль є 

перенесення енергії без перенесення речовини. Залежно від напряму коливань 

частинок відносно напрямку поширення хвилі розрізняють повздовжні і 

поперечні хвилі.  

.Особливим випадком інтерференції є стоячі хвилі. Стоячі хвилі – це хвилі, 

які утворюються при накладанні двох біжучих хвиль, що поширюються  

назустріч одна одній з однаковими частотами і амплітудами. 

 xt cosA1 к  , 

   xt cosA2 к , 

У точках середовища, для яких 

 ,...2,1,0m,m
2

x2
   






, 

амплітуда стA  досягає максимального значення 2A. Точки, в яких стA  

максимальна, називаються пучностями стоячої хвилі. 

У точках середовища, для яких 

   ,...2,1,0m,
2

1m2
2

x2
   






 

0A ст . 

Ці точки називаються вузлами стоячої хвилі. Точки середовища, що 

знаходяться у вузлах, не коливаються. В пружній стоячій хвилі енергія 

періодично перетворюється з потенціальної, яка локалізована головним чином 

поблизу пучностей деформації, в кінетичну, яка локалізована поблизу пучностей 
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швидкості, і в зворотному напрямку. Тому енергія періодично мігрує від вузлів 

стоячої хвилі до її пучностей і навпаки. Проте, в самих вузлах і пучностях 

середня величина густини потоку енергії дорівнює нулеві. Середня за період 

величина густини потоку енергії дорівнює нулеві також в будь-якій точці стоячої 

хвилі, оскільки дві біжучі хвилі, що утворюють стоячу хвилю, переносять за 

період рівні величини енергії в протилежних напрямках. Це і обумовило назву – 

стояча хвиля, що підкреслює відсутність переносу енергії у просторі. 

Звук – коливальний рух частинок пружного середовища, який 

розповсюджується у вигляді хвиль в газоподібному, рідкому або твердому 

середовищі, і сприймається органом чуття людини, тварини. Область 

середовища, в якому поширюються звукові хвилі, називають звуковим полем. 

Звукові явища виникають через механічні коливання різних тіл. 

Людина сприймає звуки тоді, коли на її органи слуху діють хвилі з 

частотами від 16 до 20000 гц. Фізичне поняття про звук охоплює як чутні, так і 

нечутні звуки. Звук із частотою нижче 16 Гц називається інфразвуком, вище 

20000 Гц – ультразвуком; найбільш високочастотні пружні хвилі у діапазоні від 

10
9
 до 10

12 
- 10

13
 Гц відносять до гіперзвуку. 

Інфразвук – пружні хвилі, частота яких менша від 16 Гц. Цей частотний 

діапазон використовується в сейсмографах для визначення землетрусів. Для 

інфразвуку характерне мале поглинання в різних середовищах, внаслідок чого 

інфразвукові хвилі в повітрі, воді і в земній корі можуть розповсюджуватися на 

дуже далекі відстані. Джерелами інфразвуку є: землетруси, бурі, стихійні лиха, 

потужне обладнання, транспорт, гірничі розробки за допомогою вибухів. 

Інфразвук негативно впливає на організм людини і оточуюче середовище. Це 

зумовлене тим, що частота інфразвуку збігається з власною частотою предмета, 

викликаючи резонанс. Інфразвук викликає нервове перенапруження, 

нездужання, запаморочення, зміну діяльності внутрішніх органів, особливо 

нервової та серцево-судинної систем. На даний час інфразвук починають 

повільно використовувати у медицині, в основному, при лікуванні раку 

(видалення пухлин), у мікрохірургії ока (лікування захворювань рогівки) і в 

деяких інших галузях медицини; використовується акустична апаратура для 

промивання руд, піску; для підвищення швидкості дифузії у харчовій 

промисловості; фіксації шторму, цунамі. У ХХІ сторіччі деякі країни почали 

розробляти і випробовувати інфразвукову зброю, зокрема США. Творці такої 

зброї, заснованої на інфразвукові стверджують, що вона повністю пригнічує 

супротивника, викликаючи в нього нудоту і блювоту. 

Пружні хвилі, частота яких лежить в інтервалі від 2·10
4
 до 1·10

9 
Гц 

називають ультразвуковими. Їх джерелами є шум вітру, водоспаду; живі істоти 

(кажани, кити, дельфіни, краби). Приймачами ультразвуку є також живі істоти, 

http://ua-referat.com/Інфразвук
http://ua-referat.com/Характер
http://ua-referat.com/Інфразвук
http://ua-referat.com/Інфразвук
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які використовують ультразвук для передавання інформації. Ультразвук 

використовують у техніці (дефектоскопія, різьба металів), фармації 

(приготування сумішей, суспензій), біології (селекція рослин), медицині 

(ультразвукова терапія та діагностика), в хірургії (за допомогою ультразвукових 

коливань можна різати і з’єднувати кісткові тканини, зварювати частини кістки). 

Також поширеною є дельфінотерапія, основою якої є ультразвук, яким 

спілкуються ці тварини. Дельфіни чудові замінники медичного приладу, адже 

природний ультразвук набагато цінніший за той, що випромінюється штучними 

установками. 

Розділ фізики, в якому вивчаються звукові хвилі (збудження, поширення, 

сприймання, взаємодія їх з речовиною середовища) називають акустикою.  

 
Титульна сторінка зошита В.П.Дущенка «Акустика» 

 

Зошит «Акустика», який В.П.Дущенко не встиг опублікувати починається 

з визначення «Фізіологічна акустика вивчає питання фізики, фізіології і 

психології слуху, голосу й мови». Перший розділ називається «Мова», де 

розглядається будова голосового апарату людини, голосні та приголосні звуки. 

Другий розділ присвячений відчуттям як суб’єктивного образу об’єктивного 

світу, де пояснюється, що органи чуття є єдиними каналами, через які зовнішній 

світ проникає у нашу свідомість. Серед інших відчуттів слух відіграє дуже 

важливу роль, особливо для розумового розвитку. У третьому розділі 

розглядаються закони сприймання та праці Лазарєва (1878-1942). У цьому 

розділі В.П. Дущенко наводить висновки провідних вчених у галузі знань 

законів збудження Нернста і Джеба Леба, які стверджували, що тканини 

людського організму є провідниками електролітичного характеру, та розкриває 

«йонну теорію збудження» або «йонну теорію подразнень». Четвертий розділ 
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присвячений силі (інтенсивності) та голосності звуку. П’ятий розділ називається 

«Висота і тембр звуку». У цьому розділі дається визначення основних 

характеристик звуку, а також музичної акустики, в якій висвітлюються 

походження назв нот. З дитинства нам відомі 7 нот, але не всі знають історію 

походження назв цих нот. В.П. Дущенко розповідає, що давно відомі нам ноти 

походять від перших складів латинського "Гімну святому Іоанну", прочитавши 

які ми отримаємо назви нот. 

 

Сторінки зошиту професора Дущенка В.П. «Акустика» 

Текст латинського "Гімну святому Іоанну": 

"Ut queant laxis                 - перший рядок дав назву ноті Ут (пізніше ДО) 

 Resonare fibris                  - другий рядок – ноті РЕ 

Mira gestorum                   - третій рядок – ноті МІ 

Famuli tuorum                  - четвертий рядок – ноті ФА 

Solve poluti                      - п’ятий рядок – ноті СОЛЬ 

Labrii reatum                   - шостий рядок – ноті ЛЯ 

Sancte Johanes                  - сьомий рядок – ноті СІ. 
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Фізика –дуже цікава наука, на якій заснована уся цивілізація, одна з 

основних наук про світобудову та природу. Ми використовуємо закони фізики у 

повсякденному житті і спадщина професора Дущенко В.П. допомагає нам у 

цьому. 
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Дичук О. О.  

Фізико-математичний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова. 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук,  

     доцент Філоненко М.М.  

 

ГЕОРГІЙ ГАМОВ – ТРИЧІ НЕЛАУРЕАТ  

НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ 

 

Ім’я Георгія Гамова – людини незвичайної долі, в нашій науці майже забуте, але 

оточене багатьма легендами та таємницями. В статті коротко розглянуто основні етапи 

життя та наукової діяльності Г.А.Гамова. 

 

Георгій Гамов також відомий як Джордж Гамов - видатний американський 

фізик, астрофізик. Він автор трьох наукових відкриттів «нобелівського рівня» – 

теорії альфа-розпаду, теорії «Великого вибуху» та теорії генетичного коду. Але, 

Г.Гамов не отримав жодної Нобелівської премії, єдину нагороду яку він отримав 

– премія Калінга від ЮНЕСКО, 1956 р. за популяризацію науки. 

Георгій Антонович Гамов народився 4 березня 1904 р. в родині вчителів. 

Він був спадковим дворянином. Батько, Антон Михайлович, викладав російську 

мову та літературу в приватній гімназії, мав ранг статського радника (відповідав 

військовому званню генерал-майора). Мати, Олександра Арсеніївна 

Лебединцева, походила з козацького роду і була донько митрополита, викладала 

історію та географію. Родичем по маминій лінії був математик К.Ф.Лебединцев, 

автор підручників з алгебри початку XX ст. З боку батька більшість предків 

військові, зокрема, дід був комендантом Кишинева. 

Закінчивши школу Георгій Антонович вступив до математичного 

відділення фізико математичного факультету Новоросійського (Одеського) 

університету, одночасно почав підробляти в Одеській астрономічній 

обсерваторії, де відвідував астрономічний гурток.  Згодом, в зв’язку з 

розформуванням університету, Гамов продовжив навчання на фізико-

математичному факультеті Петроградського університету, який він закінчив у 

1926 р. Там він навчався у професора Олександра Олександровича Фрідмана – 

автора теорії «нестаціонарного (розширеного) Всесвіту», що зацікавило юного 

одесита. Ця співпраця дала Г.Гамову поштовх до робіт 40 – 50-х років, в яких він 

обґрунтував свою теорію Великого вибуху. 

В середині 20-х років захоплюється квантовою механікою, яка тільки 

зароджувалася.  

Серед його однокурсників було багато відомих у майбутньому фізиків: Лев 

Ландау, Дмитро Іваненко, Матвій Бронштейн, Віктор Амбарцумян та ін. Вони 
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ними разом створили неформальну групу під назвою «джаз-банд», що мала 

гасло «Не бути знаменитим – некрасиво», разом вони видавали журнал 

«Покидьки фізики», проводили паради дотепності, постійно перевіряли 

ерудицію. Джаз-банд винайшов той космополітичний стиль спілкування, який 

поширився серед інтелігенції в 1960-х роках в епоху суперечок про «фізиків і 

ліриків».  

Після закінчення університету Георгій Антонович був рекомендований на 

стажування в Геттінгенський університет (Німеччина) провідному центрі 

розвитку квантової механіки, де захопився теорією атомного ядра, а саме 

проблемою альфа-розпаду. Тут він написав свою першу визначну дослідницьку 

роботу про потенціальний бар’єр атомних ядер (тунельний ефект). Молодий 

дослідник не погодився з висновками Ернеста Резерфорда щодо розсіювання 

альфа-частинок в урані. Виведена Гамовим формула описувала можливість 

хвиле-механічного проникнення. Це відкриття стало початком теоретичного 

обґрунтування альфа-розпаду ядер і зробило вченого світовою знаменитістю. 

Про успіхи Гамова навіть писала центральна комуністична газета «Правда». У 

той час він випереджав у прихованому «змаганні» навіть визнаного на початку 

1930-х рр. генія фізики – Л.Д. Ландау. 

У 1930-1931 Гамов працював в Копенгагені у Нільса Бора. Теоретичні 

роботи талановитого фізика привернули увагу академіка Абрама Федоровича 

Іоффе, який запросив його на роботу в Ленінградський Фізико-технічний 

інститут. Під час роботи в ЛФТІ, за його словами Гамова, він «займався 

фізикою» поруч з видатними вченими Миколою Семеновим, Ігорем Курчатовим, 

Яковом Френкелем, Володимиром Фоком та ін. У тому 1932 р. Григорій 

Антоновича обриють членом-кореспондентом АН СРСР. Він став наймолодшим 

членом-кореспондентом Академії наук за всю історію її існування, адже отримав 

звання в 28 років. 

1934 рік став переломним в житті видатного вченого – будучи разом з 

дружиною у відрядженні в Брюсселі на Сольвеївському конгресі, він відмовився 

повертатися до Радянського Союзу. Це викликало серйозний резонанс серед 

фізиків і в СРСР – був прийнятий так званий закон про «неповерненців», за що 

був викреслений зі списків членів-кореспондентів АН СРСР (перший подібний 

випадок). Георгій Антонович отримав посаду професора Університету Джорджа 

Вашингтона за рекомендацією Мерла Тьюва. 

В США Гамов почав співпрацювати з старим знайомим Едвардом 

Теллером, з яким узагальнив теорію бета-розпаду Фермі, сформулював теорію 

відбору і ввів уявлення про «переходи Гамова-Теллера». Він заклав основи 

американської астрофізики та космології. Вченого зацікавив зв’язок між 

ядерними процесами та космологією. У 1937—1940 рр. він запропонував першу 
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послідовну теорію еволюції зірок з термоядерним джерелом енергії. У 1942 р. 

разом з Е.Теллером запропонував теорію будови червоних гігантів. У 1946 – 

1948 рр. запропонував теорію утворення хімічних елементів шляхом 

послідовного нейтронного захоплення та модель «гарячого Всесвіту» (теорію 

Великого Вибуху). Яку підтвердили американські фізики А.Пензіас та Р.Вільсон 

і отримали в 1978р. Нобелівську премію. 

З часом спецслужбам СРСР вдалось залучити Гамова і його дружину до 

співпраці і використати його зв’язки і потенціал для створення атомної бомби, 

саме там він познайомився і здружився з Альбертом Енштейном. Ця дружба 

надихнула його на працю в сфері космології. 1948 року Гамов прийняв участь в 

створенні водневої бомби під керівництвом Теллера.  

В 1954 році Гамов поставив проблему генетичного коду в молекулярній 

біології, доводячи, що «при поєднанні 4 нуклеотидів трійками виходять 64 різні 

комбінації, чого цілком достатньо для запису спадкової інформації », 

висловлюючи при цьому надію, що «хтось із молодших вчених доживе до його 

розшифровки». В 1968 р. американські біофізики Р.Голлі, Г.Коран та 

М.Ніренберг отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини за 

«розшифрування генетичного коду». 

Г. Гамов – автор багатьох визнаних світовою читацькою аудиторією 

науково-популярних книг, зокрема «Містер Томпкінс у Країні Чудес» (1939), 

«Біографія Землі» (1941), трилогії «Народження та смерть Сонця» (1949), «Раз, 

два, три… безкінечність» (1947), «Народження Всесвіту» (1952)», «Тридцять 

років, що сколихнули фізику» (1966), «Моя світова лінія: неофіційна біографія» 

(1970). Г. Гамов був членом Академії мистецтв та наук США, Міжнародного 

астрономічного союзу, Американського фізичного товариства, почесним 

доктором багатьох університетів світу.   

Помер 19 серпня 1968 р. в Боулдері (штат Колорадо), майже одночасно з 

другом молодості Ландау. У 1990 році Георгію Гамову посмертно повернули 

звання члена-кореспондента Академії наук. 
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ПІДХОДИ ДО АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

В роботі розглянуто основні підходи активізації пізнавальної діяльності учнів 

під час навчального процесу. Особлива увага приділена діяльності учасників 

навчально-виховного процесу, методам та прийомам роботи викладача, активним 

методам навчання, організації самостійної роботи учнів.  

 

В процесі набуття учнями знань, умінь і навиків важливе місце займає їх 

пізнавальна активність, уміння викладача активно керувати нею. З боку 

викладача навчальний процес може бути керованим пасивно і активно. Пасивно 

керованим процесом вважається такий його спосіб організації, де основна увага 

приділяється формам передачі новій інформації, а процес набуття знань для 

учнів залишається стихійним. В цьому випадку на перше місце виступає 

репродуктивний шлях придбання знань. Активно керований процес направлений 

на забезпечення глибоких і міцних знань учнів на посилення зворотного зв’язку. 

Тут передбачається облік індивідуальних особливостей учнів, моделювання 

навчального процесу, його прогнозування, чітке планування, активне управління 

навчанням і розвитком кожного учня. 

Основна мета роботи викладача з активізації пізнавальної діяльності учнів 

полягає в розвитку їх творчих здібностей. З психології відомо, що здібності 

людини, в тому числі і учнів, розвиваються в процесі діяльності. Засобом 

розвитку пізнавальних здібностей учнів є вміле застосування таких методів і 

прийомів, які забезпечують високу активність учнів у навчальному пізнанні. 

Методи і прийоми активізації, що їх застосовує викладач, повинні враховувати 

рівень пізнавальних здібностей учнів, бо непосильні завдання можуть підірвати 

віру учнів у свої сили і не дадуть позитивного ефекту. Тому система роботи 

викладача з активізації пізнавальної діяльності учнів повинна будуватись з 

врахуванням поступового і цілеспрямованого розвитку творчих пізнавальних 

здібностей учнів, розвитку їх мислення. У процесі навчання учень здійснює різні 

дії, в яких виступають основні психічні процеси: відчуття, сприймання, уява, 

мислення, пам’ять та ін. Оскільки з усіх пізнавальних психічних процесів 

провідним є мислення, то можна сказати, що активізувати діяльність учнів – це 

активізувати їх мислення. Разом з тим треба пам’ятати, що без бажання учня 

вчитися всі старання викладача не дадуть очікуваних наслідків. Звідси випливає 
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висновок, що потрібно формувати мотиви навчання, бажання учнів розв’язувати 

пізнавальні задачі. 

Ступінь діяльності учасників навчально-виховного процесу є реакцією, а 

методи та прийоми роботи викладача є показником його педагогічної 

майстерності. 

Активними методами навчання слід називати ті, які максимально 

підвищують рівень пізнавальної діяльності школярів, спонукають їх до 

старанного навчання. 

У педагогічній практиці і в методичній літературі традиційно прийнято 

ділити методи навчання по джерелу знань: словесні (розповідь, лекція, бесіда, 

читання), наочні (демонстрація дослідів, явищ та ін.) і практичні (лабораторні і 

практичні роботи). 

Словесні методи: 

1. Метод дискусії застосовуємо під час тем, що вимагають роздумів, спонукають 

учнів висловлювати свою думку і уважно слухати думку доповідачів. 

2. Метод самостійної роботи з учнями. З метою кращого виявлення логічної 

структури нового матеріалу дається завдання самостійно скласти план розповіді 

викладача або план-конспект з виконанням установки: мінімум тексту – 

максимум інформації. 

Використовуючи власний план-конспект, учні завжди успішно 

відтворюють зміст теми при перевірці домашнього завдання. Уміння 

конспектувати, складати план розповіді, відповіді, коментоване читання 

літератури, відшукування в нім головної думки, робота з довідниками, науково-

популярною літературою допомагають формуванню у учнів теоретичного і 

образно-наочного мислення при аналізі і узагальненні закономірностей природи. 

3. Метод самостійної роботи з дидактичними матеріалами. 

Організовують самостійну роботу таким чином, щоб кожен учень мав 

змогу опрацювати дидактичний матеріал в процесі самостійної роботи.  

Багато викладачів, користуються саморобними роздатковими 

дидактичними матеріалами. 

Їх умовно ділять на три типи: 

1. Дидактичні матеріали для самостійної роботи учнів з метою сприйняття і 

осмислення, нових знань без попереднього пояснення їх викладачем: 

 картка із завданням перетворити текст підручника в таблицю або план; 

 картка із завданням перетворити малюнки, схеми в словесні відповіді; 

 картка із завданням для самоспостереження, спостереження 

демонстраційної наочної допомоги. 

2. Дидактичні матеріали для самостійної роботи учнів з метою закріплення і 

застосування знань і умінь: 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2015, № 14 
 

 
 

 

 

73 

 картка з питаннями для роздумів; 

 картка з розрахунковим завданням; 

 картка із завданням скласти схеми. 

3. Дидактичні матеріали для контролю знань учнів: 

 тестові завдання (електронний зошит тестів); 

 створення проблемних ситуацій. 

Для активізації пізнавальної діяльності учнів чинне місце займає метод 

проблемного викладу. 

Основою даного методу є створення на уроці проблемної ситуації. Учні не 

володіють знаннями або способами діяльності для пояснення фактів і явищ, 

висувають свої гіпотези, рішення даної проблемної ситуації. Даний метод сприяє 

формуванню в учнів прийомів розумової діяльності, аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення, та встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

Проблемний підхід включає логічні операції, необхідні для вибору 

доцільного рішення. 

Даний метод включає: 

 постановку проблемного питання; 

 створення проблемної ситуації виходячи з постановки проблеми; 

 створення проблемної ситуації на основі окремих теорій; 

 демонстрацію досвіду або повідомлення про нього – основу для створення 

проблемної ситуації; рішення завдань пізнавального характеру. Роль 

викладача при використанні даного методу зводиться до створення на 

уроці проблемної ситуації і управління пізнавальною діяльністю учнів. 

Метод самостійного рішення розрахункових і логічних завдань. Учні 

самостійно розв’язують розрахункові або логічні (що вимагають обчислень, 

роздумів і висновків) завдання аналогічно або творчого характеру. 

Також використовуються прийоми управління пізнавальною діяльністю 

учнів: 

1. Активізуючи діяльність учнів на етапі сприйняття і пробудженню інтересу до 

матеріалу: 

 прийом новизни – включення в зміст навчального матеріалу цікавих 

відомостей, фактів, історичних даних; 

 прийом семантизації – в основі лежить збудження інтересу завдяки 

розкриттю смислового значення слів; 

 прийом динамічності – створення установки на вивчення процесів і явищ 

в динаміці і розвитку; 
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 прийом значущості – створення установки на необхідність вивчення 

матеріалу у зв’язку з його біологічною, народногосподарською і 

естетичною цінністю. 

2. Прийоми активізації діяльності учнів на етапі засвоєння матеріалу: 

 евристичний прийом – задаються важкі питання і за допомогою навідних 

питань приводять до відповіді; 

 евристичний прийом – обговорення спірних питань, що дозволяє 

розвинути у учнів уміння доводити і обґрунтовувати свої думки; 

 дослідницький прийом – на основі проведених спостережень, дослідів, 

аналізу літератури, рішення пізнавальних завдань повинні сформулювати 

вивід. 

3. Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на етапі відтворення 

отриманих знань: 

 прийом натуралізації – виконання завдань з використанням натуральних 

об’єктів, колекцій. 

Використовувати можна різні варіанти оцінки роботи учнів на уроці. Для 

того, щоб збереглася на уроці висока пізнавальна активність, потрібно: 

 компетентне і незалежне журі (викладач і учні-консультанти з інших 

груп); 

 завдання розподіляти самим викладачем по правилах, інакше слабким 

учням буде не цікаво виконувати складні завдання, а сильним – прості; 

 оцінювати діяльність групи і індивідуально кожного учня; 

 давати творчі домашні завдання, які передують узагальнюючому уроку з 

окремої теми. При цьому можуть проявляти себе учні, які непомітні на 

фоні активніших. 

Активізацію пізнавальної діяльності можна проводити також під час 

позаурочних заходів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
 

Сучасний розвиток науково-технічної революції вимагає   інформатизації всіх 

сторін життя. Освіта є інформаційним процесом і тому використання інформаційних 

технологій із застосуванням комп’ютера особливо важливе. Зростає також роль 

комп’ютерів як ефективного засобу підвищення результативності навчання при 

застосуванні їх як нового засобу навчання. Тому наша стаття присвячена використанню 

інформаційних технологій у навчальному процесі.  

 

У сучасних умовах інтенсивного розвитку ІКТ виникає необхідність 

застосування даних технологій у навчальному процесі. До ІКТ, які 

використовують у навчальному процесі, відносять електронні бібліотеки, 

електронні посібники, довідково-пошукові системи Інтернет та ін. 

Як правило, у даний час бурхливого розвитку комп’ютерних технологій 

електронні навчальні чи довідково-пошукові системи розробляються з 

використанням гіпертекстових і мультимедійних технологій. Такі системи 

називають інтерактивними навчальними Web-матеріалами, які застосовуються 

як під час традиційної форми навчання так і під час достатньо нової форми 

навчання – дистанційна освіта. В даний час актуальним є питання використання 

програмно-педагогічних і телекомунікаційних засобів у навчальному процесі 

взагалі, і зокрема при вивченні фізики та астрономії. 

Розвиток мережі Інтернет відбувається винятково інтенсивно,  

дозволяючи забезпечувати доступ до інформації, до будь-якого джерела в будь-

якому географічному місці, без обмеження обсягу інформації.  

Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності: 

викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від 

того або іншого виду діяльності існують різні можливості використовувати 

комп’ютерні або ІКТ, що дають можливість отримувати, передавати, 

систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між 

колегами, учнями, їх батьками і так далі. 

У своєму дослідженні я спиралася на: концепцію моделювання і 

конструювання педагогічного процесу (У. Андрєєв, В. Безпалько та ін.); теорію 
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розвитку мотивації навчання (Б. Ананьев, Л. Виготський, В. Давидов, О. 

Леонтьєв, С. Рубинштейн та ін.); технології розв’язання творчих завдань (П. 

Енгельмейер, П. Вальден, Л. Бартіні, Г. Альтшуллер, Р. Шапіро), використання 

інформаційних технологій в освіті (А. Гейн, Б. Гершунський, Р. Гуревич, А. 

Єршов, Ю. Іванов, І. Захарова, М. Кадемія, А. Кузнєцов, М. Лапчик, О. Полат, І. 

Роберт та ін.). 

Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної 

революції. Основна межа цього етапу – інформатизація всіх сторін життя. Освіта 

є інформаційним процесом і тому використання інформаційних технологій із 

застосуванням комп’ютера особливо важливе. 

Із збільшенням кількості комп’ютерів зростає їх роль як ефективного 

засобу підвищення результативності навчання при застосуванні їх як нового 

засобу навчання.  

Щоб іти в ногу з часом, учитель повинен володіти основами 

інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час 

операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних 

програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших 

спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю викладача, 

користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про 

комп’ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики. 

Використання ІКТ відкриває викладачам та учням доступ до 

нетрадиційних джерел інформації – електронних гіпертекстових підручників, 

освітніх сайтів, систем дистанційного навчання і т.п., це покликано підвищити 

ефективність розвитку пізнавальної діяльності і дати нові можливості для 

творчого росту студентів. 

Насамперед, ІКТ забезпечують можливість проведення дистанційних 

уроків, показу відеоматеріалів і анімаційних матеріалів, що знаходяться на 

різних освітніх серверах, роботи над навчальними телекомунікаційними 

проектами, організації дистанційних олімпіад з фізики та астрономії і т.п. При 

цьому сервери дистанційного навчання забезпечують інтерактивний зв’язок з 

учнями через Інтернет, у тому числі, і в режимі реального часу. 

Телекомунікаційні технології забезпечують доступ до баз даних з різних галузей 

знань. 

Зауважимо, що ІКТ – це досить потужні механізми, які мають багато 

можливостей. Але вони не заміняють викладача, а можуть бути тільки 

інструментом у руках викладача. Причому таким інструментом, який є 

потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс використання.  

ІКТ навчання дозволяють забезпечувати навчальний процес у п’ятьох 

основних блоках: 
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-         система дистанційного навчання;  

-         робота над телекомунікаційним проектами;  

-         пошук інформації в Інтернет;  

-         система дистанційного підвищення кваліфікації викладачів; 

-         електронні підручники.  

Викладачам надається можливість відходу від традиційного освітнього 

процесу (класно-урочна система) при застосуванні ІКТ у навчанні з 

електростатики. Використання їх пропонує принципово новий рівень організації 

навчального процесу. 

Реформування освіти в Україні в найближчі роки передбачає її перебудову 

з метою впровадження в освітню практику таких технологій, які б створили 

максимально сприятливі умови для активізації пізнавальної діяльності учня, 

виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у 

навчальній діяльності. Таке складне завдання можна вирішити шляхом 

використання ІКТ, серед яких чільне місце займають мультимедійні технології. 

Вони відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення 

навчальної діяльності. 

Фізика є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для 

відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. 

Викладання електростатики пов’язане з використанням великого обсягу 

різноманітної інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки 

особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю 

інформацію і представити її у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити 

залежність між різними об’єктами і явищами, будовою.  

Ефективність навчання з використанням комп’ютерів пояснюється 

значним унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє краще зрозуміти та 

засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння та навички. 

Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою 

інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів 

продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, 

заснованої на використанні компакт-дисків. Це дає змогу поєднати в одному 

програмному продукті текст, графіку, аудіо- та відеоінформацію, анімацію. А 

комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька 

видів інформації самого різноманітного характеру, що впливає на перспективи 

розвитку та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю 

мультимедіа також є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати 

зворотний зв’язок. 

Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що 

ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Однією з 
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беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх 

основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з електростатики. 

Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок-

слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, 

відео-аудіо фрагменти, анімацію, використовуючи при цьому різні елементи 

оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки викладачів й учнів та 

активно залучають останніх до співпраці. 

Нами разом з учнями створені комп’ютерні презентації за допомогою MS 

PowerPoint на тему електромагнітні хвилі, атом і атомне ядро, електромагнітна 

індукція та ін.  

На мій погляд, презентація – це зручна конструкція, в якій легко 

орієнтуватися. Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань 

показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем 

процесу навчання, а саме:  

 використовувати ІКТ;  

 змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;  

 полегшувати підготовку викладача до уроку та залучати до цього процесу 

учнів;  

 розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати 

історичні відомості про видатних вчених, тощо;  

 реалізувати ігрові методи на уроках;  

 здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;  

 дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та 

коментарів;  

 проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних 

зв’язків;  

 організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;  

 організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати 

на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний 

простір.  

Отже, на сучасному етапі розвитку освіти проблема застосування ІКТ на 

уроках електростатики стає актуальною.  

Комп’ютер з відповідним програмним забезпеченням в руках викладача 

стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на 

зоровий та слуховий аналізатори він оперативно відповідає на дії користувача, 

підтримуючи справжній зворотний зв’язок, тобто працює в інтерактивному 

режимі. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2015, № 14 
 

 
 

 

 

79 

Все це дозволяє вивести урок на якісно новий рівень; підвищувати статус 

викладача; впроваджувати в навчальний процес ІКТ; розширювати можливості 

ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та 

види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль 

знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку 

творчих робіт, проектів, рефератів. 

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та 

мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та 

міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно 

набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації. 

Важко заперечити, що майбутнє за системою навчання, яке вкладається в 

схему учень – технологія – викладач, за якої викладач перетворюється на 

педагога – методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу 

навчання. Тобто, якщо в навчальному процесі, що виконується за схемою «учень 

– вчитель – підручник» з’явиться новий елемент – комп’ютер, то зміст праці 

викладача суттєво зміниться: основним стане не передача знань, а організація 

самостійної пізнавальної діяльності учнів. Тобто величезний дидактичний 

потенціал використання ІКТ зможе бути розкритим лише за умов, якщо провідна 

роль у навчально-виховному процесі належатиме викладачу, а комп’ютер буде 

виступати не тільки потужним засобом, а й повною мірою третім партнером у 

педагогічній взаємодії. 

Робота учнів з комп’ютерними програмами з електростатики дає 

можливість не тільки отримати нові форми комутативної роботи учнів, значно 

підвищити їхню пізнавальну активність та результативність навчального 

процесу, а й виховувати особистість, яка зможе комфортно відчувати себе в 

інформаційному суспільстві  

Для успішної педагогічної діяльності викладач повинен володіти 

ефективними методами, методичними прийомами і засобами навчання. Велике 

значення має і якість підготовки до занять. Готуючись до занять, викладач 

проектує, «моделює» свою діяльність та учнів. 
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ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Б.П. ГЕРАСИМОВИЧА 

 
Стаття присвячена життєвому шляху і науковій діяльності видатного 

українського астронома Б.П. Герасимовича. Він народився у Кременчуці, астрономічну 

освіту здобув у Харківському університеті. Наукова діяльність присвячена вивченю 

природи планетарних туманностей, змінних зір, Сонця. 

Піонерська робота Б.П.Герасимовича, присвячена джерелам енергії зір, була 

відзначена у 1928 році премією Нью-йоркської академії наук. Його монографія «Фізика 

Сонця» була видана українською і російською мовами. Важливим науково-

педагогічним досягненням Б.П.Герасимовича є «Пулковський курс». 
 

Борис Петрович Герасимович (19 (31) березня 1889, Кременчук — 30 

листопада 1937, Ленінград) — український астроном, один з перших і видатних 

астрофізиків-теоретиків і фахівців в зоряній астрономії. Розстріляний під час 

сталінських репресій. 

Життєвий шлях. Народився у Кременчуці. В юності був членом бойової 

організації есерів, протягом двох років був ув'язнений. У 1914 закінчив 

Харківський університет і був залишений для підготовки до професури. У 1916 

проходив стажування в Пулковській обсерваторії під керівництвом А. А. 

Бєлопольского і С. К. Костинського. У 1917–1922 — приват-доцент 

Харківського університету, в 1922–1931 — професор астрономії, в 1920–1931 — 

старший астроном обсерваторії Харківського університету. У 1926–1929 

перебував в науковому відрядженні в США, в Гарвардській обсерваторії. З 1931 

працював в Пулковській обсерваторії (спочатку завідував астрофізичним 

відділом, з 1933 — директор обсерваторії). 

За звинуваченням в організації контрреволюційної групи пулковських 

астрономів («пулковська справа») арештований 28 червня 1937 і розстріляний 30 

листопада 1937 року. Реабілітований посмертно(1956). 

Наукова діяльність. Наукові роботи присвячені різним проблемам 

астрофізики. Одним з перших почав вивчати природу планетарних туманностей 

(1922–1931). Досліджував фізичні умови в них і різні їхні форми як фігури 

рівноваги газових мас, що перебувають під дією сил тяжіння центральної зірки і 

відштовхувальних сил світлового тиску; визначив світимості центральних зірок і 

висловив підтверджене подальшими дослідженнями припущення про малість 
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їхніх мас. Одним з перших вказав на необхідність обліку міжзоряного 

поглинання світла при вивченні структури Галактики, застосував оригінальний 

метод оцінки міжзоряного поглинання за допомогою цефеїд. У 1927 спільно з 

В.Лейтеном визначив відстань Сонця від галактичної площини. Розробляв 

теорію іонізації в зоряних атмосферах і в міжзоряному газі (поправки до 

формули Саха при відхиленнях від термодинамічної рівноваги); у 1929 спільно з 

Отто Струве розглянув фізичні умови в міжзоряному газі з погляду утворення 

ліній поглинання.  

У 1928 спільно з Д.Мензелом виконав піонерську роботу, присвячену 

джерелам зоряної енергії, в якій процеси звільнення внутрішньої зоряної енергії 

розглядалися з погляду статистичної механіки. Ця робота була відзначена 

премією ім. А. Крессі-Моррісона Нью-йоркської Академії наук. Першим серед 

астрономів серйозно розглянув астрономічні аспекти космічних променів. 

  Велике число робіт присвячене змінним зіркам — дослідженню періодів і 

форм кривих блиску, спектральних особливостей, показників кольору і 

абсолютних величин довгоперіодичних і напівправильних змінних, цефеїд, зірок 

типу ρ Лебедя. Отримав оцінки загального числа змінних зірок кожного типу на 

основі теоретико-ймовірнісних міркувань. 

 Детально вивчив Ве-зірки, розглянув проблему закінчення речовини з них 

під дією тиску випромінювання (1934), а також пов'язані з цим питання стану 

речовини в оболонках зірок, що розширюються. 

Наукова спадщина П. П. Герасимовича становить понад 170 статей і 

монографію «Фізика Сонця». Його інтереси оформилися вже на початку 20-х рр. 

Це - дослідження фізичних змінних зір, емісійних туманностей (в першу чергу 

планетарних) і взагалі газових і газопилових оболонок зірок, і, нарешті, 

структури і динаміки Галактики з урахуванням нового важливого чинника - 

міжзоряного поглинання світла.  

 Зірками як окремими об'єктами Б. П. Герасимович займався протягом 

усього свого життя. Перша його стаття на цю тему вийшла в 1916 р в Петрограді 

«Про дві групи гелієвих зірок». Остання була видана 15 травня 1937 року і 

опублікована в червневому номері Observatory (1937. V. 60. Р. 165-167). - 

«Розміри нових (зірок) в стадії передмаксимуму». Всього в цій області він 

опублікував понад 100 статей. Переважна більшість робіт (73) відноситься до 

дослідження фізичних змінних зірок, включаючи нові. З них 47 присвячені 

окремим змінним, 26 - загальним характеристикам і закономірностям різних 

типів змінних, включаючи 11 статей про цефеїди і 6 - про нові. 

Приділяв багато уваги вивченню Сонця. Брав участь в декількох 

експедиціях для спостереження повних сонячних затемнень. Був головою 

спеціальної комісії АН СРСР з підготовки до спостереження затемнення 19 
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червня 1936, коли вперше була розроблена єдина програма спостережень; у зоні 

затьмарення були встановлені 6 стандартних коронографів. Під час цього 

затемнення експедиції отримали цінні відомості про рухи в короні. 

  «Пулковський курс» ГАО як головний центр радянської астрономії. В 

середині 30-х рр. під керівництвом Б. П. Герасимовича колектив провідних 

співробітників Пулковської обсерваторії (крім Б. П. Герасимовича, - В. А. 

Амбарцумян, І. А. Балановський, А. А. Білопільський, Н. А. Козирєв, С. К. 

Костинський , Е. Я. Перепьолкін, Г. А. Шайн) і В. Г. Фесенков з МГУ створили 

так званий Пулковський «Курс астрофізики і зоряної астрономії» (Т. I, 342 с., 

1934 р .; Т. 2, 579 с., 1936 г.). У передмові Б. П. Герасимович писав, що «курс 

являє собою першу в світовій науковій літературі спробу зв'язкового, повного і 

разом з тим не елементарного викладу методики і результатів астрофізики і 

зоряної астрономії». Піонерський характер праці видно і в нових принципах 

побудови курсу - зокрема, в прагненні «зберегти найбільшу об'єктивність в 

області спірних і гаряче дискусуючих питань». Вражає ємність Курсу: т. I. - 

«Методи астрофізичних і астрофотографічних  досліджень», т. II - «Фізика 

Сонячної системи і зоряна астрономія» - це, по суті вся астрофізика, зоряна і 

позагалактична астрономія тієї епохи. 

Широкою популярністю користувалася монографія Герасимовича 

«Сонячна фізика», видана в 1933 українською мовою і в 1935 російською. 

 Герасимович був членом низки наукових товариств (Німецького, 

Французького і Американського астрономічних товариств, Королівського 

астрономічного товариств в Лондоні, Американської асоціації спостерігачів 

змінних зірок, Американського географічного товариств). 

 Ім'ям Герасимовича названі місячний кратер і мала планета 2126 

Герасимович, відкрита Т. М. Смирновою 30 серпня 1970 року в Кримській 

астрофізичній обсерваторії. Також у Кременчуці існує Вулиця Академіка 

Герасимовича. 

 

 
Література 

 

2) Еремеева А.И. «Жизнь и творчество Бориса Петровича Герасимовича (к 

100-летию со дня рождения)». 

3) uk.wikipedia.org/wiki/Герасимович_Борис_Петрович. 
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Фізико-математичний факультет НПУ імені М.П. Драгоманова  

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук,  

     професор  Грищенко Г. О. 

 

ТЕМПЕРАТУРНІ  ШКАЛИ 

 
Стаття присвячена запровадженню і розвитку поняття температури. Розглянто 

історію  запровадження різних температурних шкал від перших найпростіших до 

сучасної. Розглядаються визначення температури. 

 

На відміну від вимірювання довжини, маси і часу пройшло багато часу 

перш ніж  на зміну суб’єктивним враженням при визначенні температури 

прийшли їм на зміну точні методи вимірювання.  Кількісні методи вимірювання 

температури почали розвиватися в XVII столітті; перші спроби уніфікувати ці 

вимірювання відбулися у 1887 р., приблизно через століття після введення метра 

в якості єдиного еталона довжини. 

 Разом із цим розвивалося саме поняття температури від суб’єктивних 

вражень  “тепло” і “холодно” до сучасного розуміння термодинамічної 

температури.  Так як для термодинаміки було необхідно ввести поняття ще  

однієї базової величини – температури. А тому у 1967 р. XIII  Генеральна 

конференція з мір і ваг постановила:  1 кельвін складає 1/273,16 частину 

термодинамічної температури потрійної точки води. Ця одиниця позначається К. 

Першими хто здійснив прорив у розумінні поняття температури стали 

Бойль та Маріотт у 1662 році. Працюючи окремо вони встановили 

взамємозв’язок між тиском та об’ємом при сталій температурі (закон Бойля-

Маріотта).  Пізніше Амонтонс у 1704 році після ряду спостережень 

запропонував визначати температуру так, щоб відношення  двох температур 

було рівним відношенню відповідних тисків (p   . Він також встановив, що із 

зменшенням тиску газу температура повинна наближуватися до нуля. 

 Однак досліди по визначенню температури за допомогою тисків не 

набуло великого поширення, бо замість газових термометрів використовувалися 

рідинні. Було встановлено, що  певні процеси в одних і тих же умовах проходять 

при однаковій температурі. Такі стани речовин,  в яких різні фази при сталій 

температурі знаходяться в рівновазі одина з одною, приймають як опорні точки. 

 Так у 1714 році Фаренгейт ввів шкалу для зробленого ним спиртового 

термометра, в якій у якості опорних точок він обрав температуру танення льоду і 

температуру крові людини. Цей температурний інтервал був розділений на 64 

частини і точка нуля була нижче від температури танення льоду. Пізніше 
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Фаренгейт перейшов до ртутного термометра, де за верхню опорну точку була 

вибрана температура кипіння води. 

 Інша температурна шкала була введена Реомюром в 1730 р. В якості 

опорних точок він обрав точки танення льоду та кипіння води. Точці танення 

льоду він присвоїв температуру 0R. Свій термометр він наповнив сумішшю 

вода-спирт, яка розширюється між двома опорними точками на 8%, саме тому 

температура кипіння води отримала значення 80R. 

 Важливий крок здійснив Цельсій у 1742 р., коли запропонував розділити 

інтервал між точками танення льоду і кипіння води на 100 градусів.  Спочатку 

точці танення льоду було співставлено 100   а точці кипіння води 0 , а сучасне 

обернене позначення було введено Штремером. 

 Однак через те, що рідинні термометри мали один суттєвий недолік, а 

саме те, що покази термометра залежать від робочого тіла і термометри з 

різними рідинами при однакових температурах мають висоту підняття стовпців 

рідини.  Тому рідинні термометри і не підходять для визначення поняття 

температури, оскільки немає сенсу  базову величину робити залежною від 

властивостей певної речовини. 

 Завдяки експериментам Гей-Люссака було виявлено перевагу газу над 

рідигою в якості робочого тіла для термометрів. Закони Гей-Люссака  описують 

залежність об’єму  газу від температури при сталому тиску: 

  =  (1+ (t-  ), p=const;           =  (1+β(t-  ), V=const 

Якщо взяти за основу температурну шкалу Цельсія, то   =0 , величина 

  – коефіцієнт об’ємного розширення у газів, - значно більший ніж у рідин і 

твердих тіл. β – коефіцієнт тиску. Із законів Бойля-Маріотта слійдує те, що для 

газів коефіцієнт тиску β повинен дорівнювати коефіцієнту об’ємного 

розширення  . 

  =β=
 

      
   =0,003661    ; газ який знаходиться у такому граничному 

стані, називається ідеальним газом. 

Факт того, що числове значення коефіцієнта розширення для всіх газів у 

граничному випадку малих тисків однаково дозволяє визначити температурну 

шкалу. 

           Закон Гей-Люссака переконує нас у тому, що при температурі -273,15    

варто очікувати, що p=0. Це приводить нас до визначення абсолютної 

температури T = t +   = -273,15 K. 

Абсолютна температура ідентична термодинамічній температурі. З огляду 

на те, що термодинамічна температура не залежить від речовини ця ідентичність 

демонструє, чому саме використання ідеального газу в якості робочого тіла у 

термометрах є найбільш точним. 
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 Розвиток термодинаміки у середині XIX століття дозволив створити 

нове визначення температури, яке не залежить від речовини. 

 Карно у 1824 році теоретично розробив машину, яка дозволяла 

отримувати із тепла механічну роботу в процесі оборотних змін станів робочої 

речовини. Карно встановив, що не вся кількість теплоти   , що була відібрана у 

нагрівача під час оборотного процесу, може перетворитися в механічну роботу, а 

тому коефіцієнт корисної дії циклу Карно залежить тільки від    і     і не 

залежить від природи робочої речовини. Не існує машини яка б мала ККД 

більше ніж ККД, що задається цими двома температурами. Це твердження є 

одним із формулювань другого закону термодинаміки. Томсон (лорд Кельвін) 

формулював це таким чином: не існує такої термодинамічної періодичної зміни 

стану, єдиним результатом якої б було те, що  відібрана у нагрівача кількість 

теплоти повністю переходила б у роботу.  

η=
    

  
 =

     

  
=1-

  

  
=
      

  
 

Завдяки тому, що коефіцієнт корисної дії циклу Карно залежить лише від 

температури, а не від робочої речовини, Томсон у 1848р. зміг визначити поняття 

температури, яке не залежить від властивостей термометрів. Покажемо це за 

допомогою наступних міркувань. 

 Позначимо через  ϑ температурну шкалу для якої врахуємо лише, що 

вона однозначна      >  >  . Проведемо послідовно два процеси Карно, до того 

ж таким чином, щоб кількість теплоти   , яка підводиться до резервуару    

відразу ж відбиралася  у нього за рахунок другого процесу. Тоді отримаємо 

наступне співвідношення: 

    
    

  
 =1 - 

  

  
    f(     ,    ,    =

   

  
=1 - 

  

  
    f(     ,     

 а також    =
        

  
 1 - 

  

  
    f(     ,     

Із цих співвідношень випливає:  f(     ,    =  f(     ,     f(     ,     

Після логарифмування і  диференціювання отримуємо: 
 

    
ln f(     ,    = 

 

    
ln f(     ,      

Звідси ln f(     ,     = A(     )+B(   , тоді 

f(     ,    =a(     )+b(    

a(    )=
 

     
, тому функцію f можна записати однозначно 

 

f(     ,    =
     

     
 

Тепер вираз для коефіцієнта корисної дії машини Карно має такий вигляд: 

η=   f(     ,    =
           

     
,  а це означає, що 

  

  
=
     

     
. 
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Тоді встановивши початкову температуру      та вимірявши η можна 

експериментально визначити функцію b(   . Далі ми стверджуємо, що b(   має 

бути абсолютною температурою T і виберемо скалярний коефіцієнт таким 

чином, щоб температура потрійної точки води набувала значення   =273,16 К. 

Це і є термодинамічна температурна шкала. У результаті ми отримуємо  
  

  
 

   

  
, 

наведену вище формулу коефіцієнта корисної дії циклу Карно η=
      

  
, проте 

тепер уже у вигляді визначального виразу для термодинамічної температури. 

 X Генеральна конференція з міри і ваги в 1954 р. постановила: 

термодинамічна температура потрійної точки води містить рівно 273,16 кельвін. 

 XIII Генеральна конференція з міри та ваги в 1967 р. вперше дала 

визначення температурної шкали і визначила одиницю температури як 1/273,16 

частину потрійної точки води. 

 Потрійна точка води – це така точка на діаграмі стану, в якій рідкий, 

твердий та газоподібний агрегатні стани речовини одночасно знаходяться в 

рівновазі один з одним. 

Таким чином можна  зробити висновок, що сучасне означення 

температури вводилося протягом декількох століть від моменту створення 

першого терміну температури і що на даний момент температура  це  1/273,16 

частина потрійної точки води. 
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БРОНШТЕЙН МАТВІЙ ПЕТРОВИЧ – ОДИН З ДЖАЗ-БАНДИ 

 

В статті коротко розглянуто основні етапи життя та наукової діяльності Матвія 

Петровича Бронштейна – видатного фізика теоретика, астрофізика та популяризатора 

науки. 

 

Матвій Петрович Бронштейн народився 2 грудня 1906 р. в м. Вінниця – 

повітовому місті в центральній частині України. Тут же пройшли перші дев’ять 

років його дитинства. Сім’ю, в якій він народився, можна назвати звичайною 

сім’єю, яка належить до провінційної єврейської інтелігенції. Батько, Петро 

Йосипович, був лікарем. Походить з родини дрібного торговця, закінчив 

гімназію в Немирові, а потім і медичний факультет Київського університету 

Святого Володимира. Мати, Фані Мойсеївна, систематичної освіти не отримала, 

вміла лише читати і писати. Це була добра, від природи дуже делікатна жінка, 

своє життя присвятила турботам про чоловіка та дітей. Дітей в сім’ї було троє: 

Матвій його брат Ісидор, молодший за хвилин на десять, і сестра Михайлина, 

старше їх на чотири роки.  

1925 р. Матвій Петрович відвідує фізичний гурток при Київському 

інституті народної освіти (правонаступником якого є Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), яким керував Петро Савич 

Тартаковський. П.Тартаковський відомий фізик, який провів експерименти по 

дифракції повільних електронів та фотоефекту в діелектриках. Цього ж року він 

опублікував першу свою наукову роботу з теоретичної фізики – про фононну 

структуру рентгенівського випромінювання. 

В 1926 р. він вступає на фізичний факультет Ленінградського університету. 

Дуже швидко на факультеті заговорили про студента, з яким побоювалися 

вступати в дискусії викладачі і у якого за плечима були статті в європейських 

наукових журналах. А професор Орест Данилович Хвольсон, до якого цей 

студент прийшов здавати іспит за весь курс загальної фізики вже на початку 

листопада, заявив: «Що це за маскарад, шановний пане!? Третього дня я читав 

вашу статтю в « eitfür Schrift Physiker», а сьогодні ви приходите до мене 

екзаменуватися!? Давайте вашу залікову!». Ще через тиждень Бронштейн здав 

іспит з математики за перший курс. Судячи по його заліковій книжці, серед його 
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вчителів в університеті були В. Бурсіан, Б. Делоне, П. Лукирський, В. Смирнов, 

В. Фок, В. Фредерікс. 

Невідомо, чому Матвій Петрович провів в університеті чотири роки, а 

закінчив він його лише в 1930 р. безсумнівно, він міг закінчити університет 

швидше. Можливо, не було відповідного місця в наукових установах. В 

університетські роки навчання для Бронштейна фізика була аж ніяк не 

найголовнішим заняттям; він тоді отримав результати в астрофізиці, за які 

згодом (після введення в 1934 р наукових ступенів) йому було присвоєно 

кандидатський ступінь без захисту. 

Навесні 1927 р М.Бронштейн знайомиться з Г. Гамовим, Д. Іваненком та Л. 

Ландау, які називали себе джаз-банд. 

 

  
 

Зліва на право: Лев Ландау (перший), Віктор Амбарцумян (третій), 

Матвій Бронштейн (останній). 

 

В травні 1930 р. Матвій Петрович розпочинає працювати в легендарному 

Ленінградському фізико-технічному інституті. 

Його наукові інтереси охоплювали космологію і ядерну фізику, гравітацію і 

напівпровідники, фізику атмосфери і квантову електродинаміку, астрофізику і 

релятивістську квантову теорію. У 1929 р. виконав ряд робіт з астрофізики, 

присвячених атмосферам зірок. Бронштейн запропонував рішення задачі про 

променеву рівновагу зоряної атмосфери (співвідношення Хопфа-Бронштейна). У 
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1932 р.  опублікував цікаві роботи з теорії напівпровідників. У 1935 – 1936 роках 

розробив квантову теорію слабкого магнітного поля. У цій роботі отримані два 

дуже істотних результату. Була розрахована інтенсивність випромінювання 

енергії, що відбувається при випусканні гравітаційних квантів матеріальною 

системою, і показано, що в класичній межі квантова теорія гравітації дає такі ж 

результати, як класична. Дослідження М.Бронштейна продемонструвало зв’язок 

класичного і квантового (хоча і неповного) опису гравітації і тим самим свідчило 

про можливість і необхідність квантового узагальнення Загальної теорії 

відносності. Цій роботі судилося стати найважливішим науковим досягненням 

Матвія Петровича Бронштейна. У 1937 р. він опублікував роботу «Про 

можливість спонтанного розщеплення фотонів». Робота доводила неможливість 

подібного розщеплення і обґрунтовувала факт розширення Всесвіту. Ця робота є 

першим реальним результатом взаємодії фізики елементарних частинок і 

космології, коли з космічних спостережень визначаються властивості 

елементарних частинок, а космічні моделі будуються на основі теорії 

елементарних частинок.  

М. Бронштейн був талановитим популяризатором науки і письменником. 

Він автор ряду науково-популярних і науково-художніх книг, в тому числі: 

«Сонячне речовина» (1934 р.), «Будова речовини» (1935 р.), «Атоми, електрони, 

ядра» (1935 р.)  

1 серпня 1937 р. УНКВС по Ленінградській області видало ордер на арешт 

Матвія Петровича Бронштейна. Його заарештували 6 серпня в Києві, в будинку 

його батьків, в яких він гостював перед поїздкою на відпочинок до Кисловодська 

і «як особливо небезпечного злочинця» направили «особливим конвоєм в 

окремому купе вагонзака в м Ленінград». На першому допиті, він не визнав 

пред’явлених йому звинувачень «з 1930 року брав участь у контрреволюційній 

організації, метою якої було повалення Радянської влади». Засуджений 

Військовою колегією Верховного суду і розстріляний 18 лютого 1938 року. 

Дружиною Матвія Петровича була Лідія Корніївна Чуковська, донька 

відомого дитячого письменника. 

Реабілітовано Матвія Петровича Бронштейна  9 травня 1957 р. 
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ПОЗИТРОН: ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

 

В роботі коротко викладено історію відкриття позитрона, дано його основні 

характеристики, описано найбільш використовувані методики дослідження 

анігіляційного випромінювання та окреслено деякі застосування позитронів в науці і 

техніці. 

 

 Передбачення та наступне відкриття існування позитрона є великим 

успіхом релятивістської квантової механіки й фізики двадцятого сторіччя. В наш 

час є достатньо підстав вважати, що кожній елементарній частинці відповідає 

античастинка, тобто частинка з такою ж масою, але з протилежним електричним 

зарядом. Симетрія між матерією та антиматерією є однією з основних ідей 

фізики елементарних частинок. Нині завдяки проведеним дослідженням та 

практичним використанням позитронів сформувався окремий розділ фізики 

елементарних частинок — позитронна фізика [1]. Майбутніх учителів фізики не 

достатньо глибоко знайомлять з історією відкриття та практичним 

використанням позитронів. Тому у даній статті коротко викладено основні 

відомості про історію, теорію та використання позитронів для учителів фізики. 

 В 1928 році П. А. М. Дірак запропонував теорію релятивістського 

електрона [2,3]. Розв'язуючи основне рівняння цієї теорії він з’ясував, що для 

вільного електрона крім розв'язків з додатною енергією існують розв'язки з 

від'ємною енергією. Якщо розв'язки з від'ємною енергією не враховувати, то 

залишені стаціонарні стани не створюватимуть повного набору станів, що веде 

до порушення принципу причинності. Якщо ж всі розв'язки залишити, основний 

стан атома водню виявиться дуже нестабільним. Щоб уникнути згаданих 

суперечностей Дірак інтерпретував від’ємний розв'язок як дірку в „морі“ 

електронів, які знаходяться на найнижчому енергетичному рівні (див. рис. 1). 

Згідно сучасної точки зору розв'язки рівняння Дірака інтерпретуються як 

оператори поля [4], які знищують або породжують електрони та позитрони. В 

цьому разі теорія може пояснити народження та анігіляцію пар частинок, не 

звертаючись до концепції „моря“ електронів. 

 Позитрон був відкритий в 1932 році К. Д. Андерсоном при дослідженні 

космічних променів за допомогою камери Вільсона [5]. Дослідник виявив кілька 
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аномальних треків (див. рис. 2), які були схожі на сліди позитивних частинок, 

але з масою на багато меншою маси протона. Якщо допустити, що заряд 

частинки дорівнює елементарному, маса частинки повинна бути близькою до 

маси електрона. Згідно сучасним експериментальним даним маси електрона та 

позитрона відрізняються не більше ніж на 4·10
-8

 маси електрона. 

 

 
 

Рис. 1. Фотон, що має енергію hν > 2m0c
2
, взаємодіє з одним із електронів з континууму 

станів з від'ємною енергією й переводить його в зону позитивних енергій. В результаті 

спостерігається народження електрона та дірки, яка інтерпретується як позитрон. 

 

 
 

Рис. 2. Фотографія позитронного треку та схема руху позитрона. Свинцеву пластинку 

використано для визначення напрямку руху частинки. 
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 Характерною особливістю позитрона як античастинки є його анігіляція 

при зіткненні з електроном. На рис. 3 приведено діаграми Фейнмана для 

безрадіаційних процесів, при яких відбувається емісія електрона, та процесів, 

при яких випромінюється один, два або три гамма-кванти. В результаті анігіляції 

обидві частинки зникають і з’являються один або кілька гамма-квантів. Сумарна 

енергія гамма-квантів становить 2m0c
2
, де m0 − маса спокою електрона, а c − 

швидкість світла у вакуумі. У випадку двоквантової анігіляції кожен з гамма-

квантів має енергію 511 кеВ, а їхні імпульси мають протилежній напрямок. 

Можливим є зворотній до анігіляції процес, коли в сильному електричному полі 

з гамма-кванта, енергія якого більша ніж 2m0c
2
, утворюється електронно-

позитронна пара. 

 

 
 

Рис. 3. Діаграми Фейнмана для вкладів найнижчого порядку для (а) безрадіаційної, (б) 

одно-, (в) двох- та (г) трьох-гамма-квантової анігіляції. A
+2

 та A
+
 позначають зарядові 

стани результуючого іона. 

 

 Якщо електрон та позитрон знаходяться досить близько один від одного, 

то вони утворюють атом позитронію (Ps) [6]. Вперше експериментально 

позитроній ідентифікував в 1951 році М. Дойч.  Радіус атома позитронію в 

основному стані 0,106 нм (вдвічі більший ніж у атома водню), а його потенціал 

іонізації із основного стану дорівнює 6,77 еВ (вдвічі менший потенціалу іонізації 

водню).  В залежності від взаємного напрямку спінів електрона та позитрона 

розрізняють ортопозитроній (спіни співнаправлені, сумарний спін S = 1) і 

парапозитроній (спіни протилежно направлені, сумарний спін S = 0). Позитроній 

швидко анігілює, його час життя залежить від спіну: парапозитроній у вакуумі 

анігілює в середньому протягом 0,125 нс), тоді як ортопозитроній живе на три 
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порядки довше (143 нс) і розпадається на три гамма-кванти. В середовищі час 

життя позитронию зменшується (для ортопозитронію в конденсованому 

середовищі тривалість життя становить менше 1 нс), а відносна ймовірність 

анігіляції на два гамма-кванти зростає. 

 Для практичного використання результатів позитронної фізики важливе 

значення мають джерела позитронного випромінювання. В таблиці 1 [1] 

приведено деякі параметри радіоізотопів, які зазвичай використовуються для 

створення потоків позитронів низької енергії. 

 

Таб. 1. Вибрані властивості деяких радіоізотопів, що зазвичай використовуються 

для створення потоків позитронів низької енергії. 

 

Ізотоп Частка β
+
 Гранична 

енергія, МеВ 

Період 

напіврозпаду 

22
Na 0,91 0,54 2,6 року 

58
Co 0,15 0,47 70,8 дня 

64
Cu 0,19 0,65 12,7 хвилини 

11
C 0,99 0,96 20,4 хвилини 

 

 В позитронній фізиці часто використовують три методики дослідження 

анігіляції позитронів з електронами, а саме: визначається анігіляційний час 

життя, допплерівське розширення або кутову кореляцію анігіляційного 

випромінювання. 

 В приладі для визначення часу життя позитронів (див. рис. 4) сигнали 

народження та анігіляції реєструються сцинтиляційними лічильниками гамма-

променів. 
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Рис. 4. Схема спектрометра часу життя позитрона. Зірочкою позначено джерело 

позитронів на основі 
22
Na, а також показано один з анігіляційних фотонів з енергією 

0,511 МеВ. Позначення: Сц − сцинтилятор, ДПЧ − дискримінатор постійної частини, 

ЧАП − часово-амплітудний перетворювач, БКА − багатоканальний аналізатор, ФЕП − 

фотоелектронний помножувач. 

 

Для дослідження часу життя позитронів найчастіше як джерело позитронів 

використовується радіоізотоп 
22
Na. Для цього ізотопу вилітання позитрона 

супроводжується випромінюванням гамма-променів з енергією 1,274 МеВ. Ці 

гамма-промені використовуються для реєстрації моменту народження позитрона 

шляхом початку синхронізаційної послідовності. Анігіляційні гамма-промені з 

енергією 511 кеВ і меншою реєструються другим сцинтиляційним лічильником. 

Старт та стоп сигнали обробляються парою дискримінаторів, які поєднують 

добрі синхронізаційні характеристики з здатністю регулювати верхню та нижню 

межі висоти імпульсів. Таким чином легко виділяються стартові гамма-промені, 

які мають більш високу енергію в порівнянні з анігіляційними променями. Після 

встановлення часу затримки, яка фіксує мінімальний час між старт та стоп 

сигналами, імпульси потрапляють на входи часово-амплітудного перетворювача. 

Вихідний сигнал цього модуля пропорційний проміжку часу між старт та стоп 

сигналами, а отже пропорційний часу життя окремого позитрона, 

запам'ятовується за допомогою багатоканального аналізатора. Отриманий так 

спектр часу життя часто містить 10
6
−10

7
 подій, обробка яких дозволяє виділити 

події пов'язані з анігіляцією вільних позитронів, орто-Ps, а також визначити 

деякі інші параметри. 
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 Розглянемо методику визначення допплерівського розширення 

анігіляційної лінії. В системі відліку, де центр мас електронно-позитронної пари 

покоїться, два гамма-промені, які виникають при її анігіляції, мають кожен 

енергію 511 кеВ і поширюються в протилежних напрямках, тобто кут між цим 

напрямками становить π радіан. Однак рух центра мас створює допплерівський 

зсув енергій гамма-променів оскільки вимірюється в лабораторній системі 

відліку, а кут між між гамма-променями більше нерівний π. Заглиблюючись в 

речовину більшість позитронів термалізується (зменшує свою кінетичну 

енергію) перед анігіляцією, тому імпульс центра мас електронно-позитронної 

пари визначається імпульсом електрона. В результаті лінія гамма-променів з 

енергією 511 кеВ зазнає допплерівського розширення на величину, пов'язану з 

розподілом імпульсів анігілюючих пар. На рис. 5 зображена схема установки для 

дослідження допплерівського розширення анігіляційних ліній. Детектор гамма-

променів виготовлено з германію високої чистоти. Сигнал з детектора через 

попередній підсилювач потрапляє на підсилювач спектроскопа та зміщений 

підсилювач. Це дає можливість досліджувати розширену анігіляційну лінію 

більш детально. Розподіл енергії гамма-променів записується багатоканальним 

аналізатором для подальшої обробки. 

 

 
 

Рис. 5. Схема спектрометра енергії гамма-випромінювання для дослідження 

допплерівського розширення. Сигнал з детектора через попередній підсилювач 

подається на підсилювач спектроскопа та зміщений підсилювач (ПС та ЗП відповідно), 

а потім фіксується багатоканальним аналізатором (БКА). 

 

 При дослідженні кутової кореляції анігіляційного випромінювання 

вимірюють кут θ, який є малим відхиленням від π радіанів кута між двома 

анігіляційними гамма-променями. Це відхилення  визначається імпульсом 

центра мас анігілюючої електрон-позитронної пари. Співвідношення між θ і 

складовою цього імпульсу, яка перпендикулярна до напрямку одного з гамма-

променів  (див. рис. 6(a)), має вигляд θ = px / (mc) і становить приблизно декілька 

мілірадіан. 
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Рис. 6. (а) Ілюстрація співвідношення між імпульсами p1 та p2 двох анігіляційних 

фотонів, де кут θ між ними (задля наочності цей кут значно збільшено), а pz – z-

складовою імпульсу електрона  перед анігіляцією. (b) Схематично показано принцип 

роботи двомірного приладу ККАВ. Джерело позитронів показано в малому 

прямокутнику над зразком, з якого випромінюються два гамма-промені з енергією 

0,511 МеВ. 

 

Приклад приладу для дослідження кутової кореляції анігіляційного 

випромінювання (ККАВ), який може визначати такі малі кутові відхилення, 

приведено на рис. 6(б). Він складається з пари двомірних позиційно чутливих 

датчиків гамма-променів, кожен з яких розміщений на відстані 5 м від 

радіоактивного джерела, яке розміщується в безпосередній близькості від 

досліджуваного зразка. Поле зору кожного з детекторів обмежене свинцевими 

коліматорними щілинами. Використовуючи таку будову приладу легко можна 

отримати кутову роздільну здатність меншу від одного мілірадіана. 

 Серед практичних використань позитронів в першу чергу слід відмітити 

позитронну анігіляційну спектроскопію [7], яка застосовується для дослідження 

електронної структури, визначення концентрації точкових дефектів, порушень 

поверхневих шарів та поверхневих станів в твердих тілах. Позитронна 

томографія застосовується для неруйнівного контролю якості технічно важливих 

матеріалів.  Позитрони відіграють важливу роль у вирішенні фундаментальних 

проблем фізики таких, як народження та еволюція Всесвіту, позитронна 

астрофізика та взаємодія речовини з антиречовиною. 
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 Підсумуємо викладене. Позитрон має цікаву історію свого відкриття та 

важливі практичні застосування. У випадку позитрона фізики вперше зіткнулось 

з антиречовиною, що призвело до радикальної зміни фізики елементарних 

частинок. Значну частину інформації про позитронну фізику можна викласти на 

досить елементарному рівні, тому така інформація буде корисною для тих 

учителів фізики, які прагнуть знайомити своїх учнів з результатами сучасних 

фізичних досліджень та їх використанням. 
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