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УДК 004                                                                            3. Інформаційні технології 

АНАЛІЗ АСОЦІАЦІЇ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ ІЗ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ 

СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ С4.5 

Басараб М.К., 

студент фізико-технічного інституту 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Однією з найактуальніших задач медичної генетики - це вивчення 

механізмів фенотипової реалізації алельних варіантів різних генів при 

однонуклеотидному поліморфізмі (SNP) та визначення певних комбінацій 

поліморфізмів як факторів ризику виникнення мультифакторних захворювань 

(МФЗ) [1, с. 532]. 

Пошук в геномі алельних варіантів генів, що збільшують ймовірність 

розвитку захворювань людини, і встановлення їх патофізіологічного значення є 

складною і копіткою роботою одночасно багатьох колективів дослідників [2, с. 

73; 3 с.637]. Однією із найбільших проблем у виявленні асоціацій із МФЗ є 

одночасний аналіз великої кількості ДНК-маркерів, що контролюють певні 

клітинні функції, і це становить проблему ефективної статистичної обробки 

даних. Якщо набір SNP складається із величезної кількості генів, які 

детермінують фенотип, то існує потреба значного збільшення розміру виборки 

для оцінки поєднань генотипів та їх генотипових ефектів[4, с.49; 5 с.458]. 

В сучасній науковій літературі немає даних щодо розроблених алгоритмів 

застосування найновітніших статистичних методів, які б могли комплексно 

розкривати складну етіологічну структуру багатофакторного захворювання, 

тому дослідження можливостей аналізу генетичних даних високої розмірності 

за допомогою різних алгоритмів являється актуальною задачею. 

В даній роботі представлений один з методів машинного навчання - С4.5. 
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С4.5 — алгоритм побудови дерева рішень, який використовуєься для 

інтелектуального аналізу данних (data mining), і являється методом 

класифікації. 

У цьому контексті дерево представляє собою структуру, що формується 

за допомогою рекурсивно-розділяючого алгоритму в залежності від 

предикторів, що подаються на вхід системи, та їх спроможності до класифікації 

даних. Предиктор зазвичай визначається як єдиний окремий локус, але може 

являти собою і лінійну комбінацію змінних [6, с. 10529]. Після того, як базовий 

вузол поділяється в залежності від асоційованого з ним класифікатора, наступні 

вузли, що отримуються в результаті цього поділу, можуть далі давати 

розгалуження в залежності від інших класифікаторів. Схематичне зображення 

класифікаційного дерева наведене на рисунку 1.2. 

 

Рис. 1. Структура найпростішого класифікаційного бінарного дерева. 

Вузол 1 представляє собою батьківський вузол. В залежності від 

наявності алелей ризику у локусі А, він дає розгалуження до вузлів 2 та 3. 

Листя без розгалужень (термінальні вузли) дає змогу провести класифікацію 

даних і віднести спостереження до тієї чи іншої категорії [7, с. 567]. 

Переваги методу класифікаційних дерев: 

 Побудова класифікаційних дерев потребує лише лінійного часу. 
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 Візуалізація дерев є простою для інтерпретації. 

 Дерева дозволяють вирішити проблему локусної гетерогенності 

популяції. 

 Метод є реалізованим у багатьох статистичних пакетах. 

Недоліки: 

 Критерій чистоти вузла бере до уваги лише окремі поодинокі 

змінні-предиктори: взаємодія генів без маргінальних ефектів швидше за все не 

буде виявлена. Одним із можливих підходів вирішення цієї проблеми є bumping 

(один із різновидів ресамплінгу). 

 Дерева не мають «вбудованої» можливості валідації моделі. 

 Не існує найкращого методу або критерію, який би забезпечував 

контроль складності моделі. 

 Не зрозуміло, що робити за наявності пропущених значень. 

Результати 

Серцево-судинні захворваня (ССЗ) являється МФЗ, так як залежать від 

багатьох ендо- та екзогенних факторів. Для дослідження можливих факторів 

ризику розвитку ССЗ використовувалися дані 4275 піддослідних, надані 

спеціалістами відділу загальної та молекулярної патофізіології інституту 

фізіології ім. Богомольця НАНУ. 

Забор крові проводився кваліфікованими спеціалістами в клінічних 

умовах із використанням стерильних моновет виробництва фірми „Sarstedt” 

(Німеччина) із дотриманням усіх правил медичної асептики та антисептики. Усі 

особи підписали згоду на використання своєї крові для генетичних досліджень. 

Всі результати були отримані за допомогою Microsoft Azure Machine 

Learning Studio . Класифікація відбувалась на два класи: чи хворіє людина 

ССЗ)чи ні. Вибірка ділилась на тренувальну (20% всієї вибірки) та контрольну 

(для валідації отриманої гіпотези). 

1. Було побудовано операційну характеристика приймача (ROC-крива - 

Receiver Operator Characteristic) Рис. 2, яка демонструє залежність кількості 

правильно класифікованих зразків від кількості невірно класифікованих зразків. 

https://studio.azureml.net/
https://studio.azureml.net/
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Площа під кривою  (AUC) рівна 87.78% і знаходиться в межах 80%–90%[8, 

с325] - що розцінюється як хороший результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. ROC - крива 

2. Отрмане значення точності моделі рівне 85.1%. 

3. Отримана матриця невідповідностей Таб.1 

З матриці невідповідностей видно, що хвору групу людей модель 

класифікує не достатно добре (з 202 хворих алгоритм класифікував 109 хворих, 

93 здорових), а контрольну группу класифікує чудово (з 653 здорових 

класифікував 35 хворих та 618 здорових). 

Класифікаційна 

модель 

 
Передбачений клас 

  
Група хворих Контрольна група 

Реальний клас 

Група хворих 109 93 

Контрольна група 35 618 

Таб. 1 Матриця невідповідностей 
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 В результаті експерименту були виявлені наступні параметри моделі: 

AUC  - 87.78%, accuracy - 85.1% - що насправді є хорошим результатом, але з 

матриці невідповідностей видно, що данний алгоритм недостатньо добре 

класифікує серед групи хворих здорових пацієнтів, що робить С4.5 поганим 

класифікатором в області генетики.  
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УДК 004        3. Інформаційні технології 

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ SMART-PHARMACY 

Ключко В.О., 

студент факультету електроніки та комп’ютерної техніки 

Дніпровського державного технічного університету 

м. Кам’янське, Україна 

Ялова К.М., 

доцент кафедри програмного забезпечення систем  

Дніпровського державного технічного університету 

м. Кам’янське, Україна 

Мобільні додатки використовуються у різних сферах діяльності людини і 

фармацевтичний бізнес не є виключенням. Завдяки впровадженню 

інформаційних технологій у фармацевтичній сфері з’явилася можливість для 

автоматизації обліку медичних препаратів в аптеках [1, с. 66]. У свою чергу 

розробка програмного забезпечення (ПЗ) може бути ефективно застосована для 

оптимізації довідкового пошуку за даними аптек і бути корисною для 

звичайних людей [2, с. 79].   

Мета представленої роботи – продемонструвати результати 

проектування інформаційного та програмного забезпечення мобільного 

додатку SmartPharmacy, що призначений для швидкого, зручного та 

багатопараметричного он-лайн пошуку ліків засобами пристроїв із 

операційною системою Android.  

На даний час на території України вже застосовуються декілька сервісів 

для пошуку ліків в аптеках, у кожного з них є свої недоліки та переваги. Для 

прикладу можна перелічити два найпоширеніших: Geoapteka [3] та 

LEKVAPTEKE [4]. Geoapteka – це сервіс пошуку ліків в аптеках України, а 

LEKVAPTEKE – розробка російського ринку ПЗ. Незважаючи на позитивні 

сторони цих сервісів, необхідно зауважити на їх слабкі сторони та недоліки 

програмної реалізації, а саме: відсутність можливості розширеного пошуку 
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ліків із введенням різноманітних параметрів (фармакологічна група ліків, 

форма випуску, дозування, виробники тощо), відсутність можливості пошуку 

лікарських засобів у конкретному місті країни, відображення аптек лише в 

області видимості карти, застосування Yandex Maps для геопозиції аптек і т.п.  

Проаналізувавши переваги та встановивши недоліки існуючих сервісів, 

при розробці мобільного додатку SmartPharmacy були визначені наступні 

функціональні вимоги:  

- зручний пошук лікарських засобів у мережі аптек за багатьма 

параметрами, виявлення аналогів ліків за діючою речовиною та пошук 

найближчих до користувача аптек із наявним лікарським засобом або 

визначення геопозиції найдешевшої аптеки; 

- відсутність реєстрації та авторизації користувачів. Після інсталяції 

додатку користувачу необхідно лише вводити назви лікарського засобу для 

отримання результатів пошуку у різному форматі;  

- ергономічність інтерфейсу мобільного додатку за рахунок 

застосування набору елементів управління форми, які забезпечують 

мінімальну кількість конкретних фізичних зусиль користувача на шляху до 

отримання бажаного результату; 

- наявність системи захисту даних від пошкоджень та несанкціонованого 

доступу до ПЗ; 

- низькій поріг входження до користування додатком, що визначається, 

виходячи з міри інтелектуального зусилля та швидкості прийняття рішень для 

досягнення мети.  

Використовуючи об’єктно-орієнтований метод аналізу предметної 

області (ПрО) були визначені об’єкти предметної області їх атрибути, 

взаємозв’язки і встановлено схеми їх взаємодії. Об’єктами предметної області є 

лікарські засоби та аптеки. Лікарський засіб – це статична сутність ПрО, що 

характеризує будь-який лікарський засіб, який є офіційно зареєстрованим в 

єдиному державному реєстрі медичних препаратів та є об’єктом пошуку для 

потенційного користувача додатку. В рамках розглядуваної ПрО, об’єкт 
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«лікарський засіб» представляється у вигляді багаторівневої агрегації 

незалежних сутностей: діюча речовина, фармакологічна дія, лікарська форма, 

дозування та виробник. Об’єкт «Аптека» – це статична сутність предметної 

області, що представлена у вигляді ієрархії об’єктів: область країни, місто 

країни, аптека. Саме в аптеках, дані з яких можна знайти в Інтернеті, буде 

здійснюватися пошук лікарських засобів. 

Результатом аналізу ПрО та встановлення функціональних вимог до 

мобільного додатку є розроблений алгоритм взаємодії користувача із ПЗ, що 

схематично зображено на рисунку 1.  

 

Рисунок 1 – Алгоритм взаємодії користувача із мобільним додатком 

Для програмної реалізації встановленого функціоналу мобільного 

додатку були знайдені шляхи оптимальної програмної реалізації наступних 

програмних механізмів: 

1. Парсинг даних рекламних сторінок аптек в Інтернеті. Для цього 

використовувалася бібліотека JSOUP, що дозволяє вилучати необхідні данні, 

використовуючи DOM, CSS та методи в стилі jQuery. 

2. Створення бази даних засобами SQLite. 
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3. Обробка даних геопозиції користувача додатку та аптек із 

використанням Google Maps API.  

4. Оптимізація швидкості пошуку даних із мережі та роботи додатку в 

цілому. 

Результатом реалізації зазначених механізмів є веб-додаток, що, в 

порівнянні з іншими, має ряд переваг та надає можливість користувачу 

здійснити он-лайн пошук: 

- аптек де є певний лікарський засіб необхідної лікарської форми, 

дозування та виробника;  

- цін на лікарські засоби та визначення найдешевшої аптеки; 

- заданого лікарського засобу у найближчий аптеці обраного 

користувачем міста або його поточного положення за даними GPS; 

- аналогів заданого лікарського засобу за діючою речовиною.  

За рахунок простоти використання та дружності інтерфейсу зазначений 

мобільний додаток може стати надійним помічником користувачам, що 

бажають зекономити свій час та гроші у пошуках лікарських засобів в аптеках. 

Література: 

1. Гарбич-Мошора О. Розробка інформаційної системи автоматизації 

діяльності мережі аптек «Фармако» / О. Гарбич-Мошора, М. Лучкевич // 

Молодь і ринок. – №1(108). – 2014. – С. 66-69.  

2. Спичак И.В. Оптимизация информационно-справочной деятельности 

аптек с помощью программных стредств / И.В. Спичак, М.А. Журавель, А.А. 

Ясенев, А.С. Дудина // Научные ведомости. Серия медицина и фармация. - – 

2013. Вып. 22/3. – №11(154).– С. 79-83.  

3. Geoapteka [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://geoapteka.com.ua/ 

4. LEKVAPTEKE [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://lekvapteke.ru/ 
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УДК 61:615. 825: 616-009.17- 88    9.Медицинские науки 

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ  РАННЕГО НЕЙРОГЕНЕЗА 

Гришунина Н.Ю. 

к.м.н., ас. кафедры физической реабилитации, спортивной медицины и 

валеологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» 

м. Днепр, Украина 

Введение. В последнее время наблюдается высокая частота 

встречаемости синдрома вегетативной дисфункции у детей, имеющих  

отягощенность  акушерского анамнеза. Статистические показатели указывают 

нам связь нарушений кровообращения в вертебро-базилярном бассейне у детей 

с синдромом вегетативной дисфункции   с интранатальным поражениями 

головного и спинного мозга (до 37%) [2, с.89]. Нарушение взаимосвязи коры 

головного мозга и подкорковых и стволовых центров ведут к задержке 

редукции врожденных рефлексов и нарушению развития новых двигательных 

рефлексов, задержке моторного развития, формированию патологической 

осанки, расстройствам вегетативного обеспечения физической деятельности [1, 

с. 85, 3 с . 530]. 

Цель. Исследование влияния современных методов физической 

реабилитации на улучшение вегетативной регуляции  и коррекцию 

биодинамического двигательного стереотипа согласно аспектам генезиса 

миофасциальной дисфункции  

Материалы и методы исследования. Клиническое исследование и лечение 

было проведено у 20 детей в возрасте 7-11 лет. Дети первой группы - 10 

человек получали массаж и лечебную гимнастику с учетом динамического 

стереотипа в комплексе с обще-развивающими, дыхательными, специальными 

пассивно-активными, статико-динамическими упражнениями, 

постизометрической релаксацией. Пациентам второй группы (10 человек) 

проводилась традиционная лечебная гимнастика и массаж. 
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Всем пациентам было проведено исследование методом 

нейропсихологического тестирования, электроэнцефалографии, 

кардиоинтервалографии и допплеровское исследование кровотока по 

внутренним сонным и позвоночным артериям. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало наличие 

гемодинамических изменений в позвоночных артериях, асимметрию кровотока 

и двустороннее снижение линейной скорости кровотока по позвоночным 

артериям. Выявлена тенденция снижения активности парасимпатической 

регуляции и активации тонуса симпатической системы с повышением  индекса 

напряженности компенсаторных реакций организма: (р<0,05). 

Нейропсихологическое обследование выявило дисфункцию корковых, 

подкорковых и стволовых структур, наличие дезорганизации альфа-ритма на 

электроэнцефалографии у 68% обследованных, ирритативных проявления в 

14%. 

В результате использования реабилитационного комплекса с учетом 

динамического стереотипа движений у пациентов первой группы была 

достигнута значительная динамика адаптационно-компенсаторных изменений - 

улучшились показатели слухового гнозиса на 61,0%, во второй группе на 14,8% 

(р <0,01). Показатели зрительного гнозиса возобновились на 49,7% в первой 

группе и на 38,2% - во второй (р <0,01). 

Улучшилась регуляция сердечного ритма детей первой группы (ИН) 68,4 

ед. ± 1,6 (р <0,01) У пациентов второй группы хранились стабильная 

активность симпатической регуляции по данным показателя индекса 

напряжения (ИН) 74,0 ± 2, 4ед. (р <0,01). Отмечено уменьшение 

миофасциального синдрома. 

Выводы 

1. У детей с последствиями раннего поражения нервной системы 

наблюдается дисрегуляция всех уровней динамического стереотипа движений, 

что подтверждается наличием ЭЭГ-показателей функционального состояния 

коры головного мозга и кортико-ретикулярных взаимоотношений. 
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2. Этой возрастной категории свойственен дисбаланс автономной и 

центральной регуляции сердечного ритма. 

3. Учитывая все вышеизложенное целесообразно рекомендовать 

применение схем лечения согласно состояния организации двигательных 

функций, с учетом вегетативного тонуса и вегетативной регуляции. 

Литература: 

1. Евтушенко С.К. Дифференцированная терапия нейроваскулярных 

синдромов / С.К. Евтушенко, А. А. Штутин, Э.А. Фисталь, Я.А. Гончарова, В.А. 

Симонян, Д.А. Филимонов // Вестник неотложной и восстановительной 

медицины. - 2010. - т. 11 (прил.). - С. 85-93 

2. Петров К. Б. Разработка и совершенствование синдромно-

ориентированного подхода в реабилитации / К. Б. Петров // Лечебная 

физкультура и спортивная медицина. - 2011. - № 5 (89). - С. 51-57 

3. Laskar A. R. Psychosocial effect and economic burden on parents of 

children with locomotor disability / Laskar A. R., Gupta V. K., Kumar D., Sharma 

N., Singh M. M. // Indian J Pediatr. - 2010 - May; 77 (5): 529-33. 

____________________________________________________________________ 

УДК578          9. Медичні науки 

ПРОТИФАГОВІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ N-БЕНЗИМІДАЗОЛ-

СУЛЬФАНІЛАМІДІВ 

КовталоМ.С., 

студент бологічного факультету 

Одеський національний університет імені І.І.Мечниковам. Одеса, Україна 

Протифагову дію досліджуваних сполук перевіряли на модельній системі 

бактерія Staphylococcus aureus – полівалентний стафілококовий бактеріофаг. 

Штам S. aureus ATCC 25923 отриманий з музею культур мікроорганізмів 

Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН 

України. Зберігання культури S. aureus проводили на поверхні скошеного 

м’ясо-пептонного агару (МПА) при температурі 4 
0
С. Бактеріофаг зберігали при 
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цій же температурі. Протифагову активність визначали модифікованим 

методом титрування бактеріофага за Граціа (метод агарових шарів) [1, 2].  

При визначенні антифагових властивостей досліджуваних речовин 

готували напіврідкий (0,7 %) м’ясо-пептонний агар (МПА) та 1,5 % (так званий 

«нижній») м’ясо-пептонний агар. Перед експериментом готували розведення 

досліджуваних речовин аналогічно попередній методиці. Розведення вносили 

по 50 мкл в пробірки з 1 мл стерильного фізіологічного розчину, куди потім 

додавали суспензію фага в об’ємі 100 мкл таким чином, щоб отримати кінцеву 

концентрацію фагових часток 1,6·10
9
 в 1 мл. Така концентрація бактеріофага 

була визначена як оптимальна при попередньому титруванні. Для кожної 

речовини ставили три ряди пробірок з середовищем, які містили 25, 50 и 100 

мкМ досліджуваної сполуки. Суміш інкубували годину в термостаті при 

температурі 37 ºС. У кожну пробірку з напіврідким агаром вносили 0,1 мл 

добової бульйонної культури S. аureus [3].   

Облік результатів проводили, підраховуючи кількість негативних колоній 

на бактеріальному газоні у досліді та в контролі. Антифагову активність (А) 

виражали у відсотках інактивації, які підраховували за формулою: 

A= (1 – No/Nk)×100 %, 

де No – кількість негативних колоній у досліді, Nk – кількість негативних 

колоній у контролі. Статистичну обробку результатів досліджень проводили з 

використанням загальноприйнятих методів варіаційного та кореляційного 

аналізу. Сполуки, що тестуються на протифагові властивості, обов’язково 

мають бути перевірені на відсутність здатності пригнічувати культуру бактерій, 

що використовується як чутлива до фага модель. Тому першим етапом нашої 

роботи було визначення впливу досліджуваних бензенсульфонамідів та їх 

комплексів на ріст культури стафілокока. У роботі використовували: N- (1H-

бензоімідазол-2-іл)-4-  хлоробензенсульфонамід (I), N-(1H-бензоімідазол-2-іл)-

4-нітро-бензенсульфонамід (ІІ), N-(1H-бензоімідазол-2-іл)-бензенсульфонамід 

(ІІІ), N-(1H-бензоімідазол-2-іл)-4-метилбензенсульфонамід (IV), та N-(1H-

бензоімідазол-2-іл)-4-бромо-бензенсульфонамід (VI). Результати досліджень 
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представлені на рис. 1. 
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Рис. 1. Вплив досліджуваних сполук на ріст S. aureus ATCC 25923 

Примітка: * – різниця вірогідна у порівнянні з контролем (р < 0,05). 

Нами установлено, що більшість сполук у використаних концентраціях не 

пригнічує ріст культури S. aureus. Вірогідна затримка накопичення біомаси 

зафіксована лише в присутності сполук V та VI в концентрації          25 мкМ, 

але вона не перевищувала 20 %.  

Таким чином, досліджувані бензенсульфонаміди в обраних концентраціях 

могли бути протестовані на наявність протифагових властивостей, оскільки 

вони були нездатні значно пригнічувати ріст бактеріальних тест-штамів. При 

вивченні протифагових властивостей бензенсульфонамідів щодо 

полівалентного стафілококового бактеріофага з’ясовано, що згадані сполуки за 

зменшенням активності можна розташувати наступним чином ІІІ > ІІ  > І. 

Отже, найбільшою активністю відрізнялася сполука ІІІ, яка виявила 

здатність до значного інгібування активності стафілококового бактеріофага в 

усіх використаних концентраціях (рис. 2, В).  

Проте, найбільшого ефекту було досягнуто при інкубації фага в 

присутності 100 мкМ цієї речовини. В даному випадку антифагова активність 

досягала 83 %, тоді, як при концентраціях 50 та 25 мкМ  – 79 % та 72 % у 

порівнянні з контролем відповідно. 

Сполука II найкраще проявила антифагові властивості в концентрації 50 

мкМ, при цьому її активність складала 64 % у порівнянні з контролем. При 

*  * 



 

18 

концентрації 25 мкМ та 100 мкМ антифагова активність становила 50 % та 52 % 

відповідно (рис. 2, Б). Сполука І також діяла в усіх концентраціях і виявила 

пряму залежність ефекту від концентрації. Інгібування активності бактеріофага 

при концентраціях 25, 50 та 100 мкМ складало 48 %, 57 % та 59 % відповідно 

(рис. 2, А).  
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Рис. 2. Вплив досліджуваних сполук на активність стафілококового 

бактеріофага 

А -  N- (1H-бензоімідазол-2-іл)-4-  хлоробензенсульфонамід; Б -  N-(1H-

бензоімідазол-2-іл)-4-нітро-бензенсульфонамід; В - N-(1H-бензоімідазол-2-іл)-

бензенсульфонамід.  

Причому найпотужнішу антифагову дію виявив комплекс V. 

Інтенсивність інгібування активності бактеріофага у присутності 50 мкМ даної 

речовини складала 99 % у порівнянні з контролем. Концентрації речовини 25 та 

А 

Б 
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100 мкМ мали чітко виражений інгібуючий вплив – 98 та 96 % відповідно (рис. 

2, Б).   

Для комплексу IV спостерігалася така ж закономірність, але у 

зворотньому напрямку: при концентрації речовини 50 мкМ антифагова 

активність становила  95 %, при концентраціях 25 та 100 мкМ –  86 % та 88 % 

відповідно (рис. 2, А). Для сполуки з оловом під номером VI виявили 

збільшення антифагової активності з підвищенням концентрації. Так, при 

концентрації речовини 25 мкМ антифагова активність становила 81 %, для 

концентрацій 50 та 100 мкМ –  85 % та 89 % відповідно (рис. 2, В). 

Отже, нами встановлено, що особливо активними в наших дослідах були 

N-(1H-бензоімідазол-2-іл)-4-метилбензенсульфонамід (IV), та N-(1H-

бензоімідазол-2-іл)-4-бромо-бензенсульфонамід (VI).  

Література: 

1. Patel D.V., Gordon E.M. Applications of small-molecule combinatorial 

chemistry to drug discovery // Drug Discovery Today. – 1997. – Vol. 1. – P. 134–

144.  

2. Rohwer F. The Phage Proteomic Tree: A genome-based taxonomy for 

phage // Bacteriol. – 2002. – Vol. 184. – P. 4529–4535. 

3. Rademaker J. L., Herbet H., Starrenburg M. J., Naser S. M. (2007). 

Diversity analysis of dairy and nondairy Staphylococcus aureus isolates, using a 

novel multilocus sequence analysis scheme and (GTG)5-PCR fingerprinting // 

Applied and environmental microbiology. – 2007. – Vol. 73. – P. 28-37. 
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УДК 581         9.Медичні науки  

ЗНЕБОЛЮЮЧІ ЛІКИ ЗА КЕРМОМ 

Михайлюк Н.В. 

Клінічний провізор 

м.Чернівці, Україна  

Лікарські засоби при багатьох захворюваннях є життєво -необхідними. 

Вони допомагають подолати хворобу,проте,пити їх перед тим,як збираєтеся 
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сісти за кермо не варто. Є цілий ряд медикаментозних засобів,які негативно 

впливають на увагу і реакцію водія. Нерідко вони володіють такими побічними 

ефектами,як пригнічення центральної нервової системи,млявість, сонливість, 

порушення координації рухів. 

Німецькі дослідники з Ради безпеки руху заявляють,що ліки-причина 

кожної 4-5 аварії. 

За даними США ,кожен десятий американський порушник скоїв аварію 

після прийняття ліків. Тому іноземні медики все частіше пропонують 

керівникам фармацевтичних концернів наносити на лікарські упаковки помітні 

характерні символи. Вони повинні нагадувати водіям про не бажані ефекти 

застосування ліків за кермом. 

Водій повинен відчувати своє самопочуття ,знати свої хронічні 

захворювання і динаміку їх змін. Усе це необхідно ,щоб самому собі відповісти 

на запитання:чи можу я сьогодні сісти за кермо? чи можу я сьогодні їхати 

швидко? чи не призведе мій пригнічений настрій до ДТП? Особливо це 

стосується людей літнього віку, жінок-водіїв, тобто водіїв-любителів,за станом 

здоров’я яких ,не здійснюється медичний та адміністративний контроль.  

Багато людей приймають ліки чи роблять ін’єкції 3-4 рази на 

день,поєднуючи це лікування з роботою,а отже і з водінням автотранспорту. 

Іноді,ліки купуються негайно в придорожніх аптеках,якщо їх немає в 

автомобільній аптечці. 

Правила для водія:  

- прочитати інструкцію до препарату. Якщо в ній зазначено, що “не слід 

сідати за кермо авто чи займатися іншими видами діяльності,що потребують 

підвищеної уваги”,то поставитись до цього попередження з усією серйозністю. 

- якщо в інструкції написано, що препарат відноситься до групи 

антидепресантів,транквілізаторів,снодійних,седативних,препаратів літію,то всі 

вони протипоказані водіям. Це лікарські засоби, що пригнічують ЦНС. 

- іноді в інструкції вказано: Будьте особливо обережні на початку курсу 

лікування: Якщо препарат добре переноситься, то відмовитись від водіння 
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повністю не варто. Така порада не найкраща тому, що у препарату можуть бути 

приховані ефекти. Адже, якщо людина відчуває млявість і сонливість, він 

швидше за все, не сяде за кермо. А якщо йому здається,що з його здоров’ям усе 

добре, то навряд чи зможе здогадатись про те, що прийнята напередодні 

таблетка порушить здатність координувати рухи і концентрацію уваги. 

Немає такого документа,який би чітко вказував всі заборонені ліки для 

водіїв. Зробити фіксований “чорний список” не можливо, адже фармацевтична 

галузь розвивається,і на ринку з’являються нові найменування ліків. Пропоную 

для початку переглянути базовий перелік заборонених препаратів і речовин, 

який би повинен бути в аптечці водія. Просто необхідно,щоб цей перелік був у 

кожному авто: 

Альпразолам, амітриптілін, анаприлін, атропін, барбітал, бупренорфін, 

буторфанолу-тартрат, димедрол, діазепам, дипразин, іпразол, імізин, 

карбамазепін, клофелін, кодеїн, мажептил, меридил, мідазолам, морфін, 

нальбуфін, нітразепам, новокаін(внутрішньом’язево), нозепам, пенталгін, 

піпольфен, пропазин, раунатин, реланіум, седалгін, седуксен, спазмовералгін, 

спазмовералгін-Нео, сибазон, тавегіл, трафлю, мазепам, тизерцин, тіапредал, 

трамадол, трифтазин, фенамін, френолон, цинаризин, циклодол, еленіум, 

ерготал, етаперазин. 

А тепер розглянемо окремо по групам препарати за кермом. 

Знеболюючі(не стероїдні протизапальні засоби).Заборонено!: 

- німесулід, німесил, найз, німулід, немулекс, німіка, німесан, нефопам, 

протеїн; 

- кеторолак (бол-ран, біоран, ацефен); 

- диклофенак (диклоберл, вольтарен, диклак, диклобрю, дикл-опар, 

диклоплюс, диклоран); 

- ібупрофен; 

- комбіновані препарати, в поєднанні з барбітуратами (пенталгін, 

квінталгін, пенталгін-нова, сантопералгін, седал-м, седалгін-нео, пенталгін 

плюс); 
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- комбіновані жарознижуючі препарати,в поєднанні з протиалергічними 

речовинами (терафлю, гриппофлю, інфлюнорм, стопгрипан, ринза-сип, 

риніколд хотмікс, антифлу, колдакт флю плюс, терафлю екстратаб, ринза, 

фервекс, флуколдин, антигрипін, гриппостад с, ринза, ринзасип, ринза хотсип, 

стопгрипан, фервекс, флуколдин).  

Такі препарати зменшують увагу і здатність до швидкого реагування на 

ситуацію . 

Тому більш надійними ліками від кашлю та застуди для водіїв 

залишаються домашні засоби – сік з ягід журавлини, смородина, бузина, липа, 

малина, мед, ромашка, чебрець, аптечний грудний збір. 

Що стосується наркотичних анальгетиків,то останнім часом проблема 

«наркотиків за кермом» стає усе більш актуальною в денні години. Виходить, в 

руки вартових порядку все частіше потрапляє не молодь, що накачалася 

наркотиками, яка вночі повертається з дискотек додому, а громадяни середніх 

років, що серед білого дня їдуть у справах або, що ще гірше, перевозять 

пасажирів. Наркотичні анальгетики це лікарські засоби природного 

(рослинного і тваринного), напівсинтетичного і синтетичного походження, що 

мають значний болезаспокійливий ефект з переважним впливом на ЦНС, а 

також здатність викликати психічну і фізичну залежність (наркоманію). 

Після введення цих препаратів спостерігається загальне заспокоєння 

людини,послаблюється увага,виникає апатія,байдужість,зникає бажання 

працювати фізично чи розумово,знижується рухова активність,настає 

сонливість. 

Наркотичні препарати:  

Настоянка і екстракт опію. Алкалоїди опію: 

a) препарати, що містять морфін (долтард, морфілонг, морфін, морфіну 

гідрохлорид морфіну сульфат, МСТ континус, М-еслон, омнопон, скенан); 

б) препарати,що містять кодеїн (аспалгін, пенталгін, продеїн-30, седалгін-нео, 

ефералган кодеїн, солпадеїн, каффетин, паракодамол, гексапневмін, 

спазмовералгін-нео,нурофен плюс,сантотітралгін, тетралгін, піралгін, пенталгін 
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H, пенталгін плюс, коделак-таблетки від кашлю,коделак фіто еліксир, 

терпінкод, кодтерпін, тедеін).  

Напівсинтетичні аналоги морфіну: етілморфін, гідро кодон. 

Синтетичні замінники морфіну: естоцин, буторфанол, бупренорфін, метадон, 

суфентаніл, алфентаніл, оксиморфон, пропоксифен,леворфанол,пропоксифен, 

налбуфін, налорфін,фентаніл, промедол, трамадол, трамал. 

Ці ліки,також суворо забороненo. Будьте здорові та уважні сідаючи за 

кермо. 
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СОРТИ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ НА ПІВДЕННОМУ 

СХОДІ УКРАЇНИ 

Сербін А.Г. 

Професор кафедри фармацевтичної ботаніки 

НФАУ 

м. Харків, Україна 

Гречана О.В., 

Доцент кафедри фармакогнозії,фармакології та ботаніки   

Запорізький державний медичний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

Рід люцерна (Medicago L.) об'єднує близько 100 видів, які розповсюджені 

головним чином у Середземномор’ї, на Кавказі, у Середній Азії і в Європі. У 

природних співтовариствах люцерні належить важлива роль. Іноді вона є 
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масовою фоновою рослиною і створює певний аспект рослинності, що відомо, 

наприклад, щодо люцерни серповидної (Medicago falcata L.). В інших же 

випадках люцерна зустрічається окремими плямами. Люцерна синя 

обробляється близько 9 тис. років. Її по праву вважають найкращою кормовою 

культурою: вирощується більш ніж у 80 країнах на площах більш як 33 млн. га 

[2, с.66]. 

Коренева система добре розвинена, стрижнева, складається з головного і 

сильнорозвинених бічних коренів, які проникають глибоко в грунт. 

Стебло гіллясте, трав'янисте, утворює сильний кущ, добре облистяне. 

Листки трійчасті. Середній листочок на довгому черешку. 

Квітки синьо-фіолетові, зібрані у суцівіття циліндричну або головчасту 

китицю, складаються із чашечки (п'ять чашолистиків), віночка за типом 

бобових, 10 стовпчиків, з яких 9 зростаються, та приймочки. 

Плід - багатонасінний біб, спіральнозігнутий (2-5 обертів), коричневого 

або бурого забарвлення. 

Насіння ниркоподібне, дрібне, жовте або жовто-буре, тверде, великої 

кількості [1, с.18-22]. 

Оскільки проводимо інтродукцію рослини, що позиціонується як 

лікарська, особливе місце приділяли найважливішим ознакам хімічного складу 

з огляду на його можливу мінливість у нових умовах існування. 

Вивчення всього комплексу факторів: термічних, біоекологічних, 

географічних і хімічних, виявлення серед них інтегральної та функціональної 

залежності дають можливість прогнозувати ефект інтродукції, ми пам'ятали, що 

інтродукуємі сорти є складною відокремленою морфологічною системою, що 

знаходиться в тісному взаємозв'язку з певним середовищем і ареалом [3, с.41; 4, 

с.31]. 

Ми отримали результати вивчення зразків 20 сортів люцерни посівної в 

умовах Запорізької області (табл. 1). Насіннєвий матеріал отримували від 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, м. Вінниця: по 5г 

насіння, що не піддавалося попередній обробці, 20 сортів, різних країн 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX7OSa4fPTAhUFJJoKHa3FBiEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Ffri.vin.ua%2F&usg=AFQjCNGALme90HxtFM7UCROy46qlqISiPA&sig2=Dt94JGUBnh8G_9zUuoSlwg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX7OSa4fPTAhUFJJoKHa3FBiEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Ffri.vin.ua%2F&usg=AFQjCNGALme90HxtFM7UCROy46qlqISiPA&sig2=Dt94JGUBnh8G_9zUuoSlwg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX7OSa4fPTAhUFJJoKHa3FBiEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Ffri.vin.ua%2F&usg=AFQjCNGALme90HxtFM7UCROy46qlqISiPA&sig2=Dt94JGUBnh8G_9zUuoSlwg
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походження, проводились спостереження щодо середніх показників 

кліматичних умов у вивчаємий період.  

Таблиця 1 

Основні морфологічні ознаки і показники продуктивності зразку сорту 

люцерни посівної 

Сорт, країна походження Ознаки Результати 

Синюха, Україна Висота рослини, см 53,3±3,0 

Маса сухої рослини, г 25,4±4,3 

Кількість насіння з рослини, шт 51,1±7,1 

Насіннєва продуктивність, м 12,2±2,0 

Висновки: Ми отримали дані щодо основних морфологічних ознак 

продуктивності представників 20 сортів люцерни посівної в умовах Південного 

сходу України. Сорт Синюха (Україна) є типовим у наших дослідженнях. 

Література: 
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УДК 611.12:611.16:616.11      9.Медицинские науки 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАПИЛЛЯРНОГО РУСЛА СЕРДЦА 

ПРИ ПАТОЛОГИЯХ ПЕРИКАРДА 

Шатравка В.В. 

студентка медицинского факультета 

Научный руководитель: к.м.н., ас. Гранина Е.В. 

Харьковский национальный медицинский университет  

г. Харьков, Украина  

Проблема патологии перикарда на сегодняшний день не изучена 

достаточно, хотя и является очень важной, при том, что  по данным 

исследований ВОЗ сердечно-сосудистые патологии наиболее часто являются 

причиной летальных исходов. 

Патология перикарда часто вызывает сердечную недостаточность, 

которая может проявляться  капиллярно-трофической недостаточностью. 

При гидроперикардите малого и среднего объемов часто наблюдается 

увеличение площади поверхности обмена действующих капилляров. В это же 

время происходит резкое ухудшение микроциркуляторного сердечного русла. 

При инфаркте миокарда, сопровождающимся эпистенокардитическим 

перикардитом, состояние капилляров ухудшается значительно сильнее. 

Для исследования с целью выявления и установления закономерности 

состояния функционирующих слоёв можно использовать исключительно  срезы 

эндокарда и субэндокардиальных слоев миокарда, являющихся наиболее 

показательными. Использование этих данных возможно при изучении  

прижизненного операционного кардиохирургического материала и 

эндомиокардиальных биопсий. 

Парапневматические перикардиты являются наиболее распространенной 

группой воспалений перикарда. Подобные изменения приводят к резкому 

возрастанию показателей МЦР сердца. Наиболее ярко выражены изменения в 

правых отделах сердца. 
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Процесс появления новых капилляров, врастающих в фиброзные массы, 

наблюдается в тканях жировой клетчатки. 

Данное увеличение капиллярных масс наблюдается лишь в 

поверхностных слоях эпикарда. С углублением по направлению к эндокарду 

количество капилляров уменьшалось.  

При выявлении гнойного перикардита объёмная плотность капилляров, 

расположенных в эпикарде, превышала этот показатель в 2-3 раза. 

Аналогичные изменения объёмной плотности открытых капилляров 

наблюдались при фибринозном парапневмотическом   перикардите. Отличия 

наблюдались лишь в несколько менее выраженном увеличении удельной 

плотности эпикарда, а также субэпикардиального миокарда. 

При исследовании серозного перикардита выявлено повышение удельной 

плотности капиллярного русла в эпикарде правого предсердия. 

При детальном изучении других показателей были выявлены подобные 

изменения. 

Нарушение капиллярного кровообращения может быть вызвано 

осложнением пневмонией перикардитом. 

В результате исследований определено, что в основе асептического 

воспаления лежит эпистенокардитический перикардит. Поэтому любые 

изменения микроциркуляторного русла сердца могут нести свои последствия и 

особенности. 

Любые морфологические формы данного воспалительного процесса  

непременно сопровождаются сердечной недостаточностью. 

Как следствие, возможно возникновения более тяжёлых форм сердечной 

недостаточности. 

Кроме того, этот воспалительный процесс приводит к образованию спаек. 

Также отмечена тенденция к уменьшению общего объёма капилляров и 

площади контактной поверхности. Наиболее выраженные изменения 

капилляров наблюдаются в эндокарде. 
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Ухудшение показателей капиллярной микроциркуляции миокарда и 

эпикарда угнетает кровоснабжение сердца, что приводит к созданию помимо 

механического препятствия, ещё и к появлению трофическо-метаболического 

блока, что крайне негативно сказывается на функционировании сердца. 

Можно сделать вывод, что для предупреждения патологий перикарда 

необходима своевременная профилактика и диагностика данных заболеваний.  
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РОЗВИТОК ОПТИКИ ЯК НАУКИ  

В КІНЦІ ХІХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Бондаренко Д.Р., 
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Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 Сучасний стрімкий розвиток науки і техніки вимагає від людства 

глибоких знань та високого розуміння процесів та явищ, що нас оточують у 

навколишньому світі. Для розуміння різноманітних процесів необхідно вивчити 

теорії та історичний розвиток наукового мислення задля перевірки, порівняння 

та удосконалення поставленої проблеми дослідження. Вивчення природи 

світла, висунення різних теорій походження світла, а також виявлення предмету 

вивчення оптики займає чільне місце у вітчизняній науці, дослідження проблем 
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розвитку оптичної науки не вичерпує інтерес науковців, саме це і слугувало 

обранням теми нашого дослідження. 

 В ході вивчення проблеми, ми ставили собі за мету історичне 

дослідження розвитку оптичної науки в кінці ХІХ на початку ХХ століття. 

 Середина ХІХ століття характеризується швидким розвитком 

промислового виробництва. Подальший розвиток капіталізму з його масовим 

виробництвом потребувало складних машин, споруд та двигунів. Тому не 

дивно, що в ХІХ століття є періодом бурхливого розвитку фізики як наукового 

фундаменту технічного прогресу. ХІХ століття характеризується також тим, що 

різноманітні розділи фізики об’єднуються в одне вчення про матерії та рухи на 

основі законів збереження та перетворення енергії та вчення про атомну будову 

речовини та електрики[1 с.14]. 

Серед вчених-оптиків ХІХ  століття не можна не згадати ім’я Йозефа 

Фраунгофера. Йому належать два головних відкриття в оптиці. По-перше, це 

фраунгоферові лінії – темні полоски в спектрі Сонця, зобов’язані своїм 

походженням поглинання  в його атмосфері. Ці лінії вперше побачив У. 

Волластон, однак він не зрозумів їх природи і не дослідив ретельно. Саме 

Фраунгофер в 1814-1815 рр. ретельно вивчив це явище та описав його 1817 

році[2 c. 132].   

В 1821 році Фраунгофером була винайдена дифракційна решітка, за 

допомогою якої визначив довжини хвиль, які відповідають темним лініям 

сонячного спектра. В 1935 році німецький фізик Шверд розробив теорію 

дифракційних градок на основі хвильової теорії. Французький вчений Бабине 

вже в 1829 році запропонував взяти довжину деякої світлової хвилі в якості 

еталону одиниці довжини. Також, французький вчений Коші розробив 

хвильову теорію дисперсії на основі уявлень про атомну будову ефіру. В 1833 

році Дегерр винайшов фотографію. В 1834 році англієць Ері розрахував розмір 

світлового дифракційного кружка, який видавали за ідеальну лінзу в місці 

зображення точкового джерела[1 с.15]. 
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Вивчаючи історію оптики, не можна не приділити увагу питанням 

вимірювання швидкості світла. В середині ХІХ століття ця задача одночасно 

вирішувалася Іполітом Фізо та Леоном Фуко. Їх досліди базувалися на перериві 

світлового променю та вимірюванні часу, за який цуг світлових хвиль пройде 

деяку відстань.  Пристрої Фізо та Фуко дещо відрізнялися один від одного, але 

співпадали по принципу побудови. Перший з них, проводячи дослід в 1849 

році, отримав для швидкості світла в повітрі значення 313 000 км/с. Фуко 

створив  установку, в якій можна було порівняти швидкість світла в повітрі та 

воді. Проведені спостереження в 1850 році дали змогу побачити, що світло у 

воді розповсюджуються повільніше ніж в повітрі. Це розглядалося в середині 

ХІХ столітті як вирішальний результат на користь хвильової теорії. Тепер вже 

корпускулярна теорія була знищена. Однак відродження корпускулярної теорії 

світло відбулася уже тоді, коли виникла нова, класична фізика[2 c. 133].   

В 1874 році німецький фізик Аббе створив теорію мікроскопа на основі 

хвильової теорії і розрахував границю його роздільної здатності. Релєй в 1879 

році розробив теорію роздільної здатності призменого спектроскопа. В 1882 

році Кірхгоф дав сувору математичну модель принципу Гюйгенса- Френеля. 

Ще в 1895 році німецький фізик Рентген відкрив невидимі, але сильно 

проникаючі промені,  названих ним Х-промені. В 1899 році французькі вчені 

Фабрі та Перо винайшли інтерферометр[1 с.15]. 

Початок ХХ століття характеризується відкриттям цілого ряду фізичних 

явищ, які в кінцевому результаті призвели до новітньої революції в 

природознавстві. Виникло уявлення про електромагнітну масу, яка виявилася 

залежною від швидкості руху.  Німецький фізик Лауе в 1912 році відкрив 

дифракцію рентгенівських променів в кристалах і тим самим довів, що 

рентгенівські промені ідентичні до світлових , тобто також є 

електромагнітними хвилями в тисячі разів короткими, ніж хвилі видимого 

світла. Через рік французький фізик Беккерель відкрив явище радіоактивності, 

в наслідок чого була створена атомна та ядерна фізика[3]. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що впродовж ХІХ століття та на 

початку ХХ століття відбувається стрімкий розвиток оптичної науки, який дає 

змогу в подальшому відкривати, досліджувати, розвивати нові розділи фізики у 

ХХ столітті, розвивати атомну енергетику, промисловість. А також у ХХІ 

столітті отримувати все новіші і новіші засоби інформації, розвивати 

інформаційні технології, створювати розумні науково-технічні та промислові 

машини, створювати техніку використання якої облегшить буденне життя 

людини.  
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Основною умовою одержання високих урожаїв сільськогосподарських 

культур належної якості є дотримання засад землеробства, особливо 

забезпечення оптимального живлення рослин, що неможливо без застосування 

добрив. За останні 12 років внесення добрив та інших засобів хімізації різко 

скоротилося, що призвело до зниження родючості ґрунтів і врожайності 

сільськогосподарських культур [1, с.12]. Одним із сучасних напрямів 

збереження та підвищення продуктивності земель є впровадження у 

сільськогосподарське виробництво альтернативних технологій із 

використанням органічних добрив. Мета роботи — вивчення та агроекологічне 

обґрунтування щодо застосування деревної золи як органічного добрива. 

На відміну від традиційних мінеральних добрив, значна частина яких 

після внесення зв’язується у ґрунті, в органо-мінеральних добривах (ОМД) 

макро- і мікроелементи перебувають у фізіологічно-активній формі, повністю 

засвоюються у разі нанесення на насіння та за позакореневого підживлення, що 

дає змогу за невеликих доз забезпечувати істотне посилення росту і розвитку 

сільськогосподарських культур. 

Метою даної роботи є визначення доцільності внесення деревної золи 

для підвищення родючості ґрунту. Робота актуальна тим, що недостатній вміст 

поживних речовин ґрунту,  а також довготривале підживлення хімічними 

засобами можуть негативно впливати на ріст і розвиток більшості культурних 

рослин, заважають сприятливому ходу мікробіологічних процесів в ґрунті.  

Її корисні властивості відомі ще з незапам’ятних часів. Не дивно, що 

наші предки при розбивці присадибної ділянки часто не викорчовували, а 

випалювали рослинність, що дозволяло значно підвищити родючість ґрунту. І в 

наші дні багато дбайливі господарі не викидають грубну золу, а збирають її для 

того, щоб по весні обробити нею город. 

Завдяки своєму складу зола може служити відмінним доповненням або 

навіть альтернативою традиційним мінеральним добривам. Тільки є одне "але" 

- в золі від згоряння будь-яких рослинних залишків геть відсутній азот, а він 

необхідний рослинам під час вегетації в досить великих кількостях [2, с.43]. 
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Тому застосування має бути доповнено азотних добрив внесенням до золи. Але, 

виявляється, вносити азотні добрива одночасно з золою безглуздо, тому це 

навпаки призводить до великих втрат азоту: він перетворюється на аміак і 

випаровується,. Не варто застосовувати разом з попелом і фосфорні 

добрива: по-перше, зола і так містить фосфор, а ми знаємо, що надлишок будь-

якого елементу також шкідливий, як і його недолік. А по-друге, зола має лужну 

реакцію, при якій сполуки фосфору стають практично недоступними для 

рослин [3, с.123]. 

Ґрунт містить макроелементи (нітроген, флуор, сульфур, ферум) і 

мікроелементи (бор, манган, молібден, купрум, цинк), які рослини споживають 

у невеликих кількостях. Їх співвідношення і визначає хімічний склад ґрунту. 

Він залежить від вмісту елементів в материнській породі, кліматичних 

факторів, рослинності. Чим більше зволожений ґрунт, тим переважно бідніше 

мінеральними сполуками її верхні горизонти [4, с.12].  

        Хімічний склад ґрунту постійно видозмінюється під впливом 

життєдіяльності організмів, клімату, діяльності людини. При внесенні 

добривами ґрунт збагачується живильними речовинами. В залежності від 

наявності тих чи інших хімічних елементів виділяють кислотність ґрунту. 

Основне природне джерело кислотності ґрунту - органічні кислоти. Вони 

утворюються при розкладі рослинних залишків мікроорганізмів без доступу 

повітря і просочуються в товщу ґрунту з атмосферною вологою. Підкислення 

ґрунту відбувається також, коли опади вимивають кальцій і магній з 

кореневоживильного шару [5, с.67]. Кислоти можуть накопичуватися в ґрунті і 

від систематичного застосування так званих фізіологічних кислотних добрив 

(сульфат амонію, хлористий амоній тощо). Кислотність ґрунту зумовлюють 

іони водню, які утворюються при дисоціації кислот і гідролітичних кислих 

солей, а також поглинуті самими дрібними частинками ґрунту – колоїдами, які 

можуть переходити в ґрунтовий розчин.  

Зола не тільки збагачує грунт елементами живлення, але і покращує її 

фізичні властивості, зокрема, грунтову структуру. При цьому створюються 
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сприятливіші умови для розвитку мікрофлори, що дає надбавку урожаю. 

Наслідки внесення золи позначаються протягом чотирьох років. Зола багата 

фосфором і калієм, вона відноситься до розряду лужних мінеральних добрив, 

які дуже сприятливо впливають на склад та структуру родючого шару ґрунту. 

Таке добриво ідеально підходить для землі з підвищеним рівнем кислотності, 

так як виступає у якості нейтралізатора. Крім збагачення корисними 

речовинами, серед яких – цинк, магній, фосфор, залізо і молібден – зола сприяє 

прискоренню процесу утворення перегною. Це означає, що після збору врожаю 

родючий шар ґрунту не буде стоншуватися, і до наступного сезону він буде 

готовий дати відмінний урожай [6, с.187] . 

Так як зола відноситься до лужних добрив, то паралельно з 

підживленням ґрунту вона прекрасно відлякує шкідників і допомагає зберегти 

врожай. Доведено, що ця речовина не переносять равлики і мокриці, а також 

капустянки і кроти. Крім цього, золою можна замінювати вапно при обробці 

компосту для зниження його кислотності. Це натуральне речовина дозволяє 

зробити грунт більш рихлою і м’якою, завдяки чому вона збагачується киснем, 

якого так потребують рослини [7, с.98] . 

Слід враховувати, що навіть на ділянці з перегноєм навесні важко 

уникнути процесу вимивання корисних речовин із землі талими водами. З цієї 

причини кожен рік грунт слід удобрювати, і деревна зола в цьому відношенні є 

найбільш оптимальним варіантом. 

Фосфор і калій в золі містяться в досяжній для рослин формі. З неї 

фосфор використовується рослинами навіть краще, ніж з суперфосфату. 

Цінність золи і в тому, що в ній майже немає хлору, тому її необхідно вносити в 

першу чергу під овочеві культури, а також під виноград, цитрусові, суницю, 

картоплю, малину, смородину, так як ці культури не переносять хлор. Крім того 

таке добриво оберігає капусту від захворювань кілою (хвороба, що 

викликається грибом, паразитуючий на коренях) і чорною ніжкою. 
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Не слід вносити деревну золу навколо таких рослин, як рододендрон, 

чорниця – вони люблять кислий ґрунт, а вона знижує кислотність ґрунту, що 

гнітюче буде діяти на ці рослини 

Найдоцільніше застосовувати золу не в чистому вигляді, а з торфом або 

перегноєм в співвідношенні 1:2; 1:4. При цьому відбувається рівномірний 

розподіл добрив по всій ділянці, а рослини краще використовують поживні 

речовини. Доцільно вапнування краще проводити деревною золою. На сотку 

ялинової золи вносять 20-30 кг на легких ґрунтах і 30-40 кг на важких, 

березової і соснової відповідно - 15-20 кг або 20-30 кг При цьому 2/3 дози 

вноситься під перекопування і третину під граблі. Вапнування проводиться 

через 5-6 років. Дозу можна зменшити вдесятеро, якщо вносити золу щорічно в 

рядки перед посівом або посадкою культур [8, с.56]. 

Отже, зола - мінеральний залишок, що утворюється при спалюванні 

різних органічних речовин. Склад золи різний. Азоту в ній немає, але міститься 

до 30 елементів, потрібних рослинам. Основні елементи, що входять до складу 

золи: фосфор (Р2О5), калій (К2О) і кальцій (СаО). Вміст поживних речовин в 

одному кілограмі золи представлений в таблиці. 

Таблиця 

Вміст поживних речовин (в г) в 1 кг золи 

Зола Фосфор Калій Кальцій 

Дрова 

Березові 70 170 360 

Соснові 25 30 250 

Ялинові 20 70 320 

Вербові 20 45 435 

Значення добрив від спалених дерев залежить від типу деревини, яку 

ви спалюєте. Як правило, зола листяних дерев містить більш високий відсоток 

вмісту поживних речовин, ніж попіл з хвойних порід дерев. У будь-якому 

випадку це лужне комплексне добриво. Основна його перевага – високий вміст 

калію, фосфору в доступній для рослин формі. У деревній золі повністю 



 

36 

відсутній азот, який випаровується при спалюванні. Однак це зовсім не привід 

вносити разом з нею азотні добрива. Користі в цьому випадку не буде, так як це 

приведе до утворення і виділення аміаку, великі дози якого небезпечні для 

рослин. 

Внесення деревної золи сприяє зменшенню кислотності ґрунту. Не 

рекомендується вносити її розсипом на ґрунтах з показниками кислотності (рН) 

від 7 і вище, так як це буде сприяти ще більшому зростанню лужності ґрунту. 

Деревну золу як добриво вносять врозкид під перекопування ґрунту або ж в 

борозенки, лунки при посадці. Максимальна норма витрати під перекопування 

ґрунту не повинна перевищувати 1 склянка на кв. м. В цьому разі її дія буде 

спостерігатися на протязі 2 - 4 років після внесення.  

При виваженому застосуванні, деревна зола може бути використана 

для боротьби з різними шкідниками, наприклад зі слимаками чи равликами, 

личинки колорадського жука (2дні), хрестоцвіті блішки, так як вона всмоктує 

воду з органів безхребетних. Для цього необхідно посипати попелом навколо 

ваших рослин, щоб відлякати безхребетних шкідників. Але як тільки попіл 

намокне, він втрачає свої стримуючі властивості. Безперервне його 

використання для цих цілей може збільшити набагато рН ґрунту, а це шкідливо 

для рослин. 

Ще один вагомий аргумент для використання золи — її доступність. 

Дане добриво має органічне походження, що дуже важливо для багатьох 

аграрників. Застосовуючи його, можна не побоюватися за своє здоров'я, і 

здоров'я своїх близьких. Мабуть, це один з найголовніших аргументів при 

виборі деревної золи як добрива. 
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УДК 517.9  2. Природничі науки 

НЕПЕРЕРВНЕ ПРОДОВЖЕННЯ ОБМЕЖЕНОГО РОЗВ'ЯЗКУ  

РІВНЯННЯ БЕССЕЛЯ ЗА МАЛИМ ПАРАМЕТРОМ ЗБУРЕННЯ 

Лучко А. В., 

магістрант механіко-математичного факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

У різноманітних задачах математичної фізики при переході до полярних 

або циліндричних координат у рівняннях, що містять оператор Лапласа, 

природно виникає диференціальне рівняння Бесселя 

 2 2 2 = 0,t x tx t x    
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де 0   – параметр (див., нариклад, [1, гл. I, X–XVI]). Для нього = 0t  є 

регулярною особливою точкою, що зумовлює різноманітну поведінку його 

розв'язків при 0t    (див., наприклад, [2, c. 492–517]). 

Розглянемо рівняння Бесселя з параметром 
1

2
  

 2 2 1
= 0.

4
t x tx t x

 
   

 
 (1) 

У якості його фундаментальної системи розв'язків оберемо функції  

sin cos
( ) = , ( ) = .

t t
t t

t t
   

Відзначимо, що ( )t  обертається в нуль при 0t   , в той час як ( )t  – прямує 

до безмежності, а при t   усі розв'язки затухають (рис. 1). Таким чином, 

саме ( )t  є розв'язком, який описує реальні фізичні процеси. 

 

Рис. 1. Фундаментальна система розв’язків рівняння Бесселя 

Оскільки при моделюванні реального процесу диференціальним 

рівнянням враховують лише найсуттєвіші його чинники, а порівняно "малими" 

впливами – нехтують, то виникає потреба у забезпеченні коректності моделі: 

малі збурення досліджуваного рівняння не повинні суттєво впливати на якісну 

поведінку його розв'язків. Ця задача належить до теорії збурень 

диференціальних рівнянь. 



 

39 

Розглянемо на півосі := [0; )R   нелінійне збурення рівняння (1)  

 2 2 1
= ( , ),

4
t x tx t x F t x

 
   

 
 (2) 

в якому   – малий параметр, ( )F   –  нелінійна функція. Зафіксуємо деяку 

константу 
0c R  та розглянемо обмежений розв'язок рівняння Бесселя 

0 0( ) := ( )x t c t . Відзначимо, що 
0 0(0) = 0 =:x   і 

0( ) = 0x  . З погляду теорії 

збурень виникає природне питання: чи існує 
* > 0  таке, що для будь-якого 

 * *; =: I     існує розв'язок     2( ) C C 0;x    R R R  рівняння (2), 

який для деякого 
 R  задовольняє крайові умови (0) =x   та ( ) = 0x  , і 

при цьому  

 0
0

( ) ( ) = 0lim sup
t

x t x t
 




R

 (3) 

(а отже, 0 0=lim   ). Якщо так – кажуть, що сім'я функцій  ( )
I

x 
  є 

продовженням за малим параметром I   розв'язку 
0( )x   рівняння Бесселя. 

Умова (3) означає, що розв’язок ( )x   не покидає  -трубку навколо 
0( )x   

протягом усього часу t R  (рис. 2). 

 

Рис. 2 Трубка ширини ε навколо розв’язку ξ(t)  

Відзначимо, що поставлена крайова задача для ( )x   є двобічно 

сингулярною, адже перша крайова умова ставиться у регулярної особливій 

точці = 0t , а друга – на нескінченності. Зауважимо, що відповідне лінійне 

однорідне рівняння (1) на відміну від випадку, розглянутого в 
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Ошибка! Источник ссылки не найден., не є експоненціально дихотомічним 

на півосі. 

Будемо вважати, що функція ( )F   задовольняє такі припущення: 

    • існує число > 0R  таке, що на множині  := ;W R R  R  маємо  

 
( , )

( ) C , := ( , ) < ,supF
t x W

F W M F t x


  R  

    • існує константа Ліпшица > 0FL  така, що  

1 2 1 2( , ) ( , ) < ( , ) , =1,2.F iF t x F t x L x x t x W i     

Тоді має місце така 

Теорема.  Для таких 
0c R , які задовольняють нерівність  

0
>0 >0

( ) < , ( ) 0,85124sup sup
t t

c t R t    

при досить малому 
*  існує продовження  ( )

I
x 

  розв'язку 
0 0( ) = ( )x t c t  

рівняння Бесселя за малим параметром I  . 

Графік продовження ( , )x t   за малим параметром [0;1]   обмеженого 

розв'язку 0( ) = ( )x t t  рівняння Бесселя (рис. 3) при  

0 0

sin
( , ) = , =1, ( ) = ( )

1

t x
F t x c x t t

t



 

ілюструє поведінку сім'ї розв'язків  ( )
I

x 
  збуреної задачі. 

 

Рис. 3 Графік поверхні продовження обмеженого розв’язку рівняння Бесселя 
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хіміко-технологічного факультету 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Невпряга П.Ю., 

студентка хіміко-технологічного факультету 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Е249 (калій нітрит) та Е250 (натрій нітрит) – харчові добавки, які широко 

застосовуються у виробництві м’ясо- та рибопродуктів як фіксатори кольору та 

консерванти. Ці добавки надають продуктам харчування свіжого «природного» 

кольору м’яса та риби. Вони використовуються також і як антибактеріальні 

агенти, які перешкоджають росту збудників ботулізму. 

Контроль Е249 та Е250 у продуктах харчування є дуже важливим етапом 

при визначенні їх якості та безпечності вживання. При нагріванні продуктів, до 

складу яких входить надмірна кількість нітритів, за реакцією взаємодії з 
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амінокислотами утворюються N-нітрозаміни - канцерогенні сполуки, 

небезпечні для організму людини, оскільки спричинюють онкологічні 

захворювання.        

 Для експериментальних досліджень якості та безпечності вживання 

м’ясопродуктів за наявністю в них харчових добавок (нітритів) було відібрано 

продукцію вітчизняних виробників: Кременчук м’ясо, Глобинський та 

Салтівський  м’ясокомбінати. 

 Якісному та кількісному аналізу відібраних м’ясопродуктів 

передували підготовчі етапи: 

1. Приготування реактиву Грісса. 

Для отримання реактиву готували 2 розчини: 

- 1 % розчин сульфанілової кислоти у 12 % розчині оцтової кислоти –  

100 мл (розчин I); 

- 0.1 % розчин α-нафтиламіну в 12 % розчині оцтової кислоти  – 100 

мл (розчин II). 

Перед використанням реактиву  змішували рівні об’єми розчинів I та II. 

2. Підготовка проби м’ясопродукту. 

Приготування водної витяжки досліджуваного зразка та осадження білків 

із додаванням реактиву Грісса. 

 За дією 1 % розчину дифеніламіну в концентрованій сульфатній 

кислоті на підготовлені проби м’ясопродуктів спостерігали утворення блідо-

блактиної барви. Це свідчить про низький вміст в досліджуваній продукції 

нітритів [1]. 

 Вольтамперометричними дослідженнями [2] встановлено, що 

кількість нітритів у підготовлених пробах дорівнює 1 – 3,5 мг/кг. Одержані дані 

знаходяться в межах допустимої норми [3] і свідчать про те, що досліджені 

м’ясопродукти вітчизняних виробників є безпечними у вживанні за наявністю в 

них нітритів. 

Література: 
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УДК 168.52  8.Природничі науки 

РАДІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

Сорокін Б. В. 

Студент факультету транспорту і логістики  

Східноукраїнський національний університет ім. В Даля 

м. Сєверодонецьк 

Мета роботи і завдання. Метою роботи є визначення радіоактивних 

нуклідів в харчових продуктах і порівняння отриманих даних з законодавчими 

нормами. В процесі виконання роботи ставилися такі завдання: 

• визначення вмісту радіонуклідів в досліджуваних зразках; 

• аналіз і оцінка отриманих результатів. 

Об'єкт дослідження - Об'єктом дослідження обрані такі харчові продукти: 

- крупа сочевиці, 

- гречана крупа, 

- крупа рисова, 

-крупа ячна, 

-крупа пшенична, 

-пластівці вівсяні, 

-борошно, макарони, 

-горіхи, 

-кухонна сіль. 
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Метод дослідження - експериментальне визначення енергетичних 

спектрів джерел випромінювань спектрометром «РИТМ-С».  

Технічні характеристики: 

• Відносне енергетичне дозвіл по гамма-лінії 137Cs (0.662 МеВ) - 9,2%. 

• Робочий діапазон енергій гамма-випромінювання: 0,05 ... 3 МеВ. 

• Інтегральна нелінійність в діапазоні енергій гамма-випромінювання 200 

- 2700 кеВ - 0,5%. 

• Довготривала нестабільність градуювальної характеристики за 8 годин 

роботи - 1,0%. 

• Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-

випромінювання від 0,01 до 19990 мкЗв / год. 

Питома активність природних радіонуклідів і цезію і відповідність по Cs 

– 137 

Зразок Па, Бк Па 

Th-

232, 

БК/к

г 

Па 

RA-

226, 

БК/к

г 

Па, 

K-40, 

БК/кг 

Па 

CS-

137, 

БК/кг 

Норм

а за 

CS-

137 

БК/кг 

Відповідніст

ь норми до 

цезію-137 

Сочевиця 9214.97 220.0 0,0 0,0 99.0 50 - 

Вівсяні 

пластівці 5323.92 75.3 176.8 171.5 

3881.

8 30 

- 

Гречана 

крупа 

12911.0

1 0,0 0,0 958.6 25,9 50 

+ 

Рисова 

крупа 5129.40 0,0 391.5 

3101.

7 40,2 50 

+ 

Макаронн

і вироби 7093.25 912,9 0,0 0,0 0,0 30 

+ 

Крупа 

ячнева 4981.14 851.6 0,0 0,0 0,0 50 

- 

Крупа 

пшенична 5188.62 875.8 169,5 324,7 533.0 50 

- 

Горіхи 4102.69 561.6 50,9 287.5 385.7 70 - 

Сіль 1138.14 527.9 0,0 0,0 0,0 120 + 

Борошно 2703.44 710.8 0,0 0,0 451.0 30 - 

 

 Згідно з розрахунками, чотири з досліджених зразків, а саме сіль 

кухонна, макарони, крупа рисова і гречана відповідають нормі вмісту Cs - 137. 
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В результаті вимірювання були отримані діаграми спектра 

випромінювання з відніманням навколишнього фону, визначений за допомогою 

гамма-спектрометра спектральний склад γ - випромінювання зразків їх питома 

активність і питома ефективна активність. Розрахунки даного спектрометру 

можуть відлічатися від інших спектрометрів 

Література: 

1. Аварія на Чорнобильській АЕС та її наслідки. Інформація, підготовлена 

для наради експертів МАГАТЕ. Частина 1. узагальнені матеріал. (25-29 серпня 

1986 м.Відень). -З. 53-54. 

2. Аверін B.C., Анненков Б.М., Ігнатенко В.А. Способи зниження 

концентраціи Cs в продукції тваринництва .// Радіоактивність при ядерних 

вибухах і аваріях. -М.: Гидрометеоиздат, 2000. -С. 78. 

3. Авраменко A.C., Махонько К.П. Дослідження Вимивання 
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УДК 57.05         2.Природничі науки 

АНАЛІЗ  ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КИСЕНЬ-

ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

Туголуков А.С. 

студент фізико-технічного інституту 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

 м. Київ, Україна 

Метою роботи є вивчення реакції кисень-транспортної системи на 

зростаючий гіпоксичний стимул системи у дітей, хворих на бронхіальну астму, 

та встановлення взаємозв’язку між динамічними показниками системи дихання 

та цитохімічною характеристикою енергетичного метаболізму організму - 
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зазмінами рівня активності ферменту є компонентом дихального ланцюга 

мітохондрій і циклу трикарбонових кислот. 

Бронхіальна астма - це генетично детерміноване алергічне захворювання 

дихальних шляхів, що має в основі хронічний запальний процес і 

характеризується гіперактивністю бронхів на вплив різних стимулів. Це 

захворювання яке є актуальною проблемою в Україні та в світі. В структурі 

бронхолегеневих захворювань дітей бронхіальна астма займає одне з провідних 

місць. Епідеміологічні дослідження останніх років зазначають, що в різних 

країнах на бронхіальну астму хворіють від 4 до 35 % населення, в тому числі 5 

– 10 % дітей [1,2,3]. 

Бронхіальна обструкція, що виникає під час нападу астми є результатом 

акумуляції спазму гладкої мускулатури дрібних і великих бронхів, набряку 

стінки бронхів, скупчення слизу в просвіті дихальних шляхів, клітинної 

інфільтрації підслизової оболонки і потовщення базальної мембрани [2,3]. 

Значним фактором, що впливає на перебіг, лікування та ймовірність 

загострення бронхіальної астми є гіпервентиляційни синдром. Він 

діагностується  у 33 - 81% пацієнтів. Гіпервентиляційни синдром - збільшення  

альвеолярної вентиляції неадекватно до рівня газообміну, що призводить до 

надмірного видалення вуглекислого газу з організму та розвитку гіпокапнії зі 

зниженням в альвеолярному повітрі парціального тиску вуглекислого газу. 

Гіпервентиляційний синдром (ГВС), в основному пов’язують з 

порушенням регуляції дихання. Чинники, які його викликають, розглядають з 

позиції їх впливу на систему органів дихання. Такий підхід дає можливість 

провести диференціальну діагностику станів, що мають подібну клінічну 

картину. 

Функціональна система зовнішнього дихання містить центри довільній 

мотивації і пам'яті. Довільна мотивація дихання передається до дихальної 

мускулатури безпосередньо по кортико-спінальним шляхам в обхід дихального 

центру і може тривалий час пригнічувати автоматичну (мимовільну) регуляцію 

апарату зовнішнього дихання, нерідко всупереч дії гуморальних факторів 



 

47 

регуляції дихання. Особливо великі можливості довільного збільшення 

вентиляції. Центральні хеморецептори дуже чутливі до наростання рівня СО2 в 

тканинній рідині внутрімозкового інтерстиціального простору і запобігають 

виникненню гіперкапнії задовго до патологічних змін парціального тиску СО2 

(PaCO2) в крові, в той час як регуляторні механізми, що контролюють 

зниження СО2, мабуть, розвинені в меншій мірі [4]. Важливу роль в патогенезі 

ГВС грає підвищена чутливість регуляторних структур дихальної системи до 

гипокапнії. Однак відхилень в системі регуляції рівня СО2 в організмі, 

специфічних для ГВП, на сьогоднішній день не виявлено [5].  

Останнім часом для лікування бронхіальної астми успішно 

застосовується інтервальне нормобаричне гіпоксичне тренування (ІНГТ). 

Доведено, що в процесі комбінованого гіпоксичного тренування мобілізуються 

компенсаторні механізми організму та відбувається суттєве покращення стану 

функціональної системи дихання, підвищується аеробна продуктивність 

організму та його працездатність [1,6,7].  

Реакції кисень-транспортної системи на зростаючий гіпоксичний стимул 

можна оцінити за динамікою таких її параметрів, як форсована життєва ємність 

легень (ФЖЄЛ),  (ОФВ1), частота серцевих скорочень (ЧСС), хвилинний об’єм 

дихання (ХОД) при проходженні курсу ІНГТ, та зазмінами рівня активності 

ферментів, що приймають участь в ланцюзі перенесення електронів 

мітохондрій, таких як сукцинатдегідрогеназа.  Сукцинатдегідрогеназа (СДГ) - 

ферментативний комплекс, який є компонентом дихального ланцюга 

мітохондрій і циклу трикарбонових кислот, що проводять транс елімінування 

двох атомів водню від бурштинової кислоти з утворенням фумарової кислоти. 

Коферментом СДГ є ковалентно пов'язаний флавінаденіндинуклеотид (ФАД) 

[8].  

Матеріали та методи:  

Дослідження проводилось на базі відділу по вивченню гіпоксичних станів 

Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України у співпраці з 

відділенням  захворювань органів дихання та екологічних проблем здоров’я у 
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дітей Державної установи „ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН 

України ” (ІПАГ АМНУ). 

Обстежено дві групи дітей віком від 9 до 13 років, хворих  на БА: 

експериментальна група -15 дітей, що проходили курс ІНГТ.  

Всі хворі мали діагноз: бронхіальна астма, персистуюча форма, середньої 

важкості, міжприступний період без ознак дихальної недостатності. 

Центральна гемодинаміка досліджувалась реографічним методом на 

комп’ютерному діагностичному комплексі „РеоКом” (НТЦ радіоелектронних 

медичних приборів і технологій „ХАІ-МЕДИКА” Національного 

аерокосмічного університету “ХАІ”, Україна, м. Харків) за допомогою 

тетраполярної грудної реографії по Кубічеку в модифікації Ю. Т. Пушкаря. 

Артеріальний тиск (АТ) вимірювався за методом Короткова. Кровообіг в 

малому колі вивчався реографічним методом за допомогою діагностичного 

автоматизованого комплексу „КАРДІО-ПЛЮС” (НВП „МЕТЕКОЛ”, Україна, 

м. Ніжин)– знімалась реограма легеневої артерії за методом  Ю. Т. Пушкаря. 

Стан енергозабезпечення оцінювали за активністю маркерних ферментів 

мітохондрій. Мітохондрії видаляли методом диференційного центрифугування. 

В отриманій суспензії мітохондрій фотометрично визначали активність 

ферментів енергетичного метаболізму: сукцинатдегідрогенази за методом 

Стингер та Керні. 

Для визначення показників ФЗД записувались спірограма спокійного 

дихання  протягом 3 хв. на спірометрі автоматизованого комплексу гіпоксичної 

стимуляції організму „Гіпотрон” (виробник – Національний технічний 

університет України „Київський політехнічний інститут”, Україна, м. Київ) та 

крива „об’єм – потік” на автоматизованому комплексі для дослідження функції 

зовнішнього дихання „Пульмовент” (виробник –  ТОВ. ”Сенсорні системи”, 

Україна, м. Київ).  

Перед курсом ІГТ проводилась гіпоксична проба для визначення 

індивідуальної чутливості до гіпоксичного впливу і розраховувався 

індивідуалізований режим ІГТ за оригінальною методикою, розробленою у 
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відділі по вивченню гіпоксичних станів. Проба проводилась на 

автоматизованому комплексі гіпоксичної стимуляції організму „Гіпотрон” з 

моніторингом частки кисню (О2) в дихальній суміші, ЕКГ, показників 

легеневої вентиляції, ЧСС і SaO2. Результати проби оцінювались за рівнем 

досягнутої гіпоксії, загальним часом гіпоксичного впливу і тривалістю дихання 

гіпоксичною сумішшю на рівні досягнутої мінімальної частки О2 та за 

вентиляторною і геодинамічною відповіддю на гіпоксичну стимуляцію. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили за методом Стьюдента. 

Зміни показників вважали вірогідними при р<0,05. 

Результати: 

Статистичний аналіз спірографічних дослідженнях в експериментальній 

групі до і після курсу ІНГТ не виявив змін показників бронхіальної прохідності 

(Таб. 1.)  

Таблиця 1. 

Зміна показників ФЖЄЛ, капнограми та активності ферментів при 

ІНГТ(достовірність ρ<0,05) 

  

ФЖЄЛ 

 

ОФВ1 

 

ХОД 

 

ЧСС 

Доля 

мертвого 

простору 

 

СДГ 

 % від 

належного 

% від 

належного 

л/мин 1/хв. % гранул/лім

фоцит  

До ІНГТ 91,8±5,1 70,2± 4,1 18,8±2,4 93,1± 3,3 26,7±0,9* 5,6±0,4 

Після 

ІНГТ 
93,1±5,3 69,2± 4,6 

25,6±2,4 96,9± 4,1 23,4±0,6* 9,9±0,4 

 

Проте, зменшення мертвого простору та зміна динамічних показників 

після ІНГТ призвели до збільшення ефективністі альвеолярної вентиляції, що 

вказує на те, що у значного числа дітей, хворих на БА, спостерігається 

підвищена чутливість дихального центру до СО2. Це підтверджується 

зростанням активності ферменту сукцинатдегідрогеназа - що вказує про 

нормалізацію ефективності роботи систем енергетичного метаболізму в 

організмі. Це свідчить про те, що стійку альвеолярну гіпокапнію, за відсутності 

гіпервентиляції легень, треба розглядати як наслідок змін в регуляції 
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вентиляторної функції легень, що можуть бути окремою ланкою в патогенезі 

бронхіальної астми. 
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УДК 539          2. Природничі науки. 

РАДІОІЗОТОПНІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ 

Яковлєв Д.В. 

Студент факультету транспорту і логістики 

Східноукраїнський національний університет ім. В Даля 

м. Сєверодонецьк, Україна 

Метою роботи є дослідження фізичних принципів роботи радіоізотопних 

приборів, основних характеристик, а також їх класифікація. Дослідження 

використання радіоізотопних приборів и систем у хімічній галузі 

промисловості. 

Об'єкт дослідження: 

 лічильник Гейгера–Мюллера 

 сигналізатор радіоізотопний 

 Вологомір радіоізотопний 

В основі фізичних принципів дії РІП лежать процеси взаємодії 

випромінювання з речовиною (поглинання, розсіювання, відбиття, іонізація і  т. 

д.).  

Будь-який радіоізотопний прилад складається з: 

 1) джерела  випромінювання;  

 2) детектора випромінювання (Д), призначеного для перетворення 

потоку випромінювання в електричний сигнал;  

 3) реєструє пристрої (РУ), що перетворює електричні сигнали в 

зручну для вимірювання форму. 

Структурні схеми радіоізотопних приладів 

Схема приладу, заснованого на проходженні випромінювання, пред 

ставлена на рис. 1.1, де Ау – активність джерела гамма-випромінювання, h – 

рівень рідини або сипучого речовини в посудині. 
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Рис.1.1.Схема приладу, заснованого на проходженні випромінювання 

На рис. 1.2 зображена схема приладу, заснованого на відбиття 

випромінювання (h – товщина покриття). 

Рис.1.2. Схема приладу, заснованого на відбиванні випромінювання 

Радіоізотопні прилади, призначені для автоматизації технологічних 

процесів у промисловості, дають змогу вимірювати і автоматично 

контролювати такі технологічні параметри, як товщина, щільність, 

концентрація, тиск і т. д., а також – можуть працювати автономно у виробничих 

або лабораторних умовах.  

Відмінність радіоізотопних від інших приладів полягає в тому, що 

інформація про вимірюваний параметр укладена в потоці випромінювання, а 

також у наявності джерела іонізуючого випромінювання у складі приладу. 

Деякі виробничі процеси можна автоматизувати за допомогою 

радіоізотопних приладів. Наприклад, безконтактне вимірювання товщини 

покриття (лак, фарба), нанесеного на неметалеву основу. 

Радіоізотопні прилади володіють достатньою точністю вимірювання і 

високою надійністю. 



 

53 

Наявність джерела іонізаційного випромінювання призводить до 

можливої радіаційної небезпеки, хоча вона зведена до мінімуму. 

Радіоізотопні прилади можна класифікувати трьома способами:  

1) за типом вимірюваного параметра (рівнеміри, товщиноміри, 

плотноміри, концентратомеры );  

2) за фізичним принципом дії (на поглинання випромінювання, на 

відбиття випромінювання тощо);  

3) за типом побудови реєструючих пристроїв або вимірювальних схем (з 

релейними схемами, зі схемами прямого вимірювання, з диференціальними 

схемами, з компенсаційними схемами). 
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6. Попечителев Е.П. Инженерные аспекты медико-биологических 
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1987; 
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УДК 621.391.82  1.Технічні науки 

ПРИЛАД ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ 

КАРДІОСТИМУЛЯТОРІВ 

Замига З. С., 

студент факультету біомедичної інженерії 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Бурхливий розвиток технологій підвищує актуальність забезпечення 

електромагнітної сумісності технічних засобів спеціального та побутового 

призначення. Постійне зростання кількості електричних та електронних 

пристроїв провокує посилення впливу на зовнішнє середовище 

електромагнітних перешкод, що створюються ними. Особливо гостро дана 

проблема постає стосовно електро-медичних пристроїв, що імплантуються. 

Збої в їх роботі, що можуть виникнути під дією завад, становлять потенційну 

загрозу для життя та здоров’я пацієнтів. 

Серед безлічі електро-медичних пристроїв, що імплантуються, 

вживлювані електрокардіостимулятори вирізняються підвищеною чутливістю 

до впливу електромагнітних перешкод як від спрямованих джерел, так і від 

вторинних. Особливо уразливими є місце кріплення електрода, що найменш 

захищене від випромінювання, та сам електрод, який одночасно є провідником 

стимулюючих імпульсів та імпульсів серця пацієнта. Елементи конструкції 

можуть діяти як антена для зовнішніх сигналів, які в окремих випадках хибно 

сприймаються сенсорною системою в якості серцевої активності, що спричиняє 

порушення нормальної роботи пристрою.  

Розробники вдосконалюють захист електрокардіостимуляторів від 

зовнішніх випромінювань. Основні методи захисту включають себе надійне 

екранування корпусу пристрою і його електродів, а також створення і 

впровадження в його програмне забезпечення фільтрів, здатних розрізняти 
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біологічні та паразитні сигнали і відкидати останні. Проте такі заходи не 

завжди виявляються ефективними. 

У науковій спільноті проводились дослідження впливу на 

кардіостимулятори електромагнітного випромінювання, характерного для 

таких джерел, як стільниковий телефон, рамки протикрадіжних систем (EAS), 

технічні засоби радіочастотної ідентифікації (RFID) [1, с. 1-2]. Результати 

проведених досліджень виявили, що взаємодія між електромагнітними 

джерелами та кардіостимулятором в окремих випадках може призвести до збоїв 

в роботі імплантатів, таких як інгібування пристрою, виникнення асинхронних 

стимуляцій, неадекватне зондування. 

Нормальна експлуатація електро-медичних пристроїв, що імплантуються, 

повинна здійснюватись в умовах електромагнітних перешкод різного виду та 

інтенсивності. Якщо пристрій не забезпечує виконання функцій за 

призначенням через недостатню стійкість до завад, вплив яких очікується при 

експлуатації в побутових умовах, він не може бути допущеним до 

використання. Тому постає необхідність жорсткого контролю даного критерію 

якості. 

Відповідно до п. 5.14 міждержавного стандарту ГОСТ 31212-

2003 [2, с. 3], електрокардіостимулятори повинні бути стійкими до 

електромагнітних випромінювань. Проте у цьому ж пункті зазначено, що 

вимоги щодо електромагнітної сумісності знаходяться в процесі розробки. 

Таким чином, постає необхідність створення універсальної методики 

проведення контролю електромагнітної сумісності кардіостимуляторів та 

розробки приладу, що забезпечить можливість проведення таких випробувань в 

широкому частотному діапазоні. 

При розробці методики за основу взято схему повірки основних 

характеристик електрокардіостимуляторів в нормальних умовах 

функціонування відповідно до ГОСТ 31212-2003 [2, с. 6]. Параметри, що 

нормуються, та їх допустимі відхилення наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1  

Параметри кардіостимуляторів, що нормуються 

Параметр Допустиме відхилення, % 

Амплітуда імпульсів, В ±5 

Частота імпульсів, Гц ±0,5 

Міжімпульсний інтервал, с ±0,2 

 

Джерело: [2] 

Вимірювання проводяться за допомогою осцилографа на 

навантажувальному опорі 500 Ом. Еталонні значення вимірюваних 

характеристик визначаються технічною документацією, що надається 

виробником пристрою, який випробовується, або встановлюються за 

допомогою програматора. 

Розроблена методика проведення випробування електромагнітної 

сумісності кардіостимуляторів полягає у вимірюванні наведених вище 

параметрів в умовах дії на пристрій, стійкість якого перевіряється, 

електромагнітного поля із заданою частотою та інтенсивністю. Вимога 

стійкості може вважатися дотриманою, якщо значення відхилень виміряних 

характеристик не перевищують допустимі. 

Cпроектовану функціональну схему приладу для проведення випробувань 

зображено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Функціональна схема приладу: 1 – генератор імпульсів; 2 – 

підсилювальний каскад; 3 – випромінювач; 4 – кардіостимулятор; 5 – 

осцилограф 

Розроблено автором за даними [2] 

Генератор імпульсів формує тест-сигнал заданої частоти та форми, який 

після підсилення потрапляє на випромінювач. Під дією останнього знаходиться 
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кардіостимулятор. Сигнал з пристрою, що тестується, реєструється 

осцилографом через опір R1, після чого проводиться аналіз отриманої 

осцилограми. Інтенсивність електромагнітного випромінювання регулюється 

відстанню між випромінювачем і кардіостимулятором та амплітудою тест-

сигналу. 

Для генерації тестового сигналу доцільно застосовувати схему прямого 

цифрового синтезу (DDS), що дозволяє формувати імпульси довільної частоти 

на базі опорної. Опорна частота задається генератором тактових імпульсів, як 

правило – кварцовим резонатором. Особливістю технології DDS є те, що 

відліки синтезованого сигналу обчислюються цифровими методами. Це 

дозволяє забезпечити високу роздільну здатність та високу точність значення 

заданої частоти. В якості випромінювача пропонується застосовувати антену з 

характеристиками, регламентованими відповідно до ГОСТ 8.463-82 [3, с. 4]. 

Запропонована методика забезпечує універсальність її застосування до 

моделей кардіостимуляторів різного програмно-апаратного складу. Можливість 

регулювання частоти в широкому діапазоні дозволяє спростити контроль якості 

даних пристроїв виробниками, організаціями, які проводять їх сертифікацію, та 

медичними установами, що мінімізує ризик виникнення надзвичайних ситуацій 

серед пацієнтів. 
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It’s no big secret that plastic, in all its varied forms, plays a huge role in the 

functioning of contemporary society. From supermarket bags to high-tech industrial 

applications, plastic is seemingly ubiquitous. This synthetic material has given us—

and continues to give us—a wide range of conveniences and innovations, from the 

frivolous to the undeniably important. But it’s equally undeniable that plastic has its 

downsides. Its durability and resistance to biodegrading processes (except for a few 

counterexamples, such as aliphatic polyesters) pose an ongoing threat to the 

environment. There is a staggering amount of plastic waste in the world today, and 

figuring out how to manage all this material has commanded the attention of many 

leading environmental scientists. 

To a very large extent, these efforts revolve around the management of 

polyethylene, the most common type of plastic. How common? No less than 60 

million tons of this material is produced each and every year1. Luckily, there are 

ways to recycle polyethylene and reduce its burden on the environment. We’ll 

explore the subject of recycling in more detail below, but first let’s back up a little. 

What is polyethylene? What is it used for? Let’s take closer look at this extremely 

common synthetic material. 

There are various types of polyethylene, but the two most common are low-

density polyethylene (LDPE) and high-density polyethylene (HDPE). 

Originally created in the 1930s, low-density polyethylene is a thermoplastic 

made from petroleum. Its molecular structure is marked by a central chain of carbon 

atoms and a number of secondary chains that branch outward. This gives the 

substance a relatively low-density structure—hence the name. The practical effect of 

this branching is to lend the material a flexible character while still enabling it to 
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retain a high degree of tensile strength; as a result, the material has strong scratch and 

impact resistance. It also tends to be fairly translucent. In addition, LDPE provides a 

good degree of resistance to water vapor and many chemicals [1, с.34]. 

High-density polyethylene, or HDPE, came on the scene a few decades after 

the invention of its low-density cousin. Also made from petroleum, HDPE is marked 

by a molecular structure devoid of polymer branching. As a consequence, its polymer 

chains are packed more closely together; this is what makes it “high density.” HDPE 

is characterized by very high tensile strength, strong impact resistance, low moisture 

absorption, and chemical-resistance. It is both non-toxic and non-staining [2, c.45]. 

The amount of plastic out there is truly staggering to contemplate. Ukrainians 

use 2.5 million plastic bottles every hour, and all that material doesn’t simply 

disappear into thin air after it has been thrown away. The vast amount of plastic 

piling up in landfills across the globe constitutes a major threat to the well-being of 

the Earth’s environment. LDPE and HDPE make up a substantial portion of the 

world’s plastic waste products. As highly durable non-biodegradable materials, they 

will be around for many years unless steps are taken to recycle them. 

But why bother recycling plastic? Isn’t it more trouble than it’s worth, as some 

commentators claim? Far from it. There are a number of benefits associated with 

recycling old LDPE and HDPE containers and products. 

 Recycling LDPE and HDPE products takes about half as much energy as 

incineration disposal. 

 Recycling LDPE and HDPE helps reduce the expense associated with 

manufacturing products made from these materials. 

 Recycling LDPE and HDPE helps reduce the expense associated with 

waste disposal (e.g., landfill costs). 

 It is cheaper to make LDPE and HDPE from recycled matter than to use 

new materials. 

Not only does recycling help the environment, it also provides extra income for 

businesses. Plastic scrap can be a useful revenue source. Companies like Polychem 

USA pay significant sums for LDPE and HDPE waste. 
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The great thing about recycling is that it puts this old material to good use. You 

may be surprised at the wide variety of products made from recycled LDPE and 

HDPE. Below is a partial list of everyday products commonly manufactured with 

recycled plastic: 

 Furniture 

 Floor tiles 

 Trash cans and crates 

 Shipping envelopes 

 Paneling 

 Gardening tools 

 Rope 

 Toys 

 Plastic lumber 

One of the challenges to efficiently recycling plastic materials is that there is a 

lot of confusion about which plastics are eligible for recycling—not all are. Many 

people have no idea what varieties of plastic their local recycling program accepts. 

The Resin Identification Codes (RIC) that are stamped on plastic containers and 

packaging further confuse consumers because they resemble a recycling symbol but 

don’t indicate that an item is recyclable, only what type of plastic it is. As a result, 

recycling streams get contaminated, and  incorrectly sorted plastics must be removed 

from the processing line. 

Separating different recyclable plastics from each other so that they are 

processed correctly is also a challenge. In addition to separating polyethylene (PE) 

items from other plastics, different types (densities) of PE need to be separated, as do 

items co-polymerized with other types of plastics. This is difficult to do without 

complex chemical analysis.  

Recently reported on a novel solution to the plastic recycling issue. Because 

plastics are made from fossil fuels, a group of scientists from the United States and 

China believe there may be a way to convert them back to fuel. Their study focuses 

on polyethylene because it’s one of the most commonly used plastics, and it’s 
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notoriously difficult to recycle. Polyethylene starts with naphtha, or petroleum, which 

is extracted from crude oil and heated to release ethylene, which forms branch-like 

structures to become polyethylene.      

Alkane metathesis is a process in which alkanes are covalently rearranged to 

give a new distribution of alkane products. Because PE is essentially composed of 

ultra-long alkanes, we envisioned that alkane metathesis could be used to cleave PE 

chains. Here, we report a mild and efficient degradation of PE into liquid fuels and 

waxes using inexpensive and readily available light alkanes, such as petroleum ether, 

as the reagents. These alkanes with low carbon number are major constituents of a 

variety of refinery and petrochemical streams, the Fischer-Tropsch process, and some 

biomass conversion pathways. We show that the cross metathesis between these low-

value light alkanes and PE results in very efficient degradation of various grades of 

PE [3, c.67]. In particular, we demonstrate that the wastes of commercial PE plastics 

can be selectively degraded into transportation fuels and waxes under mild conditions 

in a controllable manner. 
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Global warming, the growing awareness of environmental and waste 

management issues, dwindling fossil resources, and rising oil prices: these are some 

of the reasons why “bio”products are increasingly being promoted for sustainable 

development. 

“Bio” products, such as starchy and cellulosic polymers, have been used for 

thousands of years for food, furniture and clothing. But it is only in the past two 

decades that “bio” products have experienced a renaissance, with substantial 

commercial production. For example, many old processes have been reinvestigated, 

such as the chemical dehydration of ethanol to produce “green” ethylene and 

therefore “green” polyethylene, polyvinylchloride and other plastics. Moreover, 

recent technological breakthroughs have substantially improved the properties of 

some bio-based polymers, such as heat resistant polylactic acid, enabling a wider 

range of applications. In addition, plants are being optimized, especially to provide 

bio-fibres with more stable resource properties over time. An increasing number of 

applications have emerged recently (including packaging, biomedical products, 

textiles, agriculture, household use and building) where biodegradable polymers and 

biocomposites are particularly suitable as sustainable alternatives. 

Biopolymers can be classified in two ways: according to their renewability 

content (fully or partially bio-based or oil-based) and to their biodegradability level 

(fully or partially or not biodegradable). 

An attempt to classify biodegradable polymers into two main groups has been 

developed, these two groups being the agropolymers obtained by biomass 

fragmentation processes (polysaccharides, proteins, and the biopolyesters obtained 

either by synthesis from bio-derived monomers (polylactic acid – PLA) or by 
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extraction from micro-organisms (polyhydroxyalkanoate – PHA) or by synthesis 

from synthetic monomers (polycaprolactone – PCL, aromatic and aliphatic 

copolyesters – PBAT, PBSA) [1, c.26]. 

The materials called biocomposites result from a combination of a 

biodegradable polymer and biodegradable fillers, usually bio-fibres. 

Biocomposites can be classified into three main groups: 

“1-biocomposites”, composites in which the production of raw materials is 

based on renewable resources; 

“2-biocomposites” which are 1-biocomposites whose waste can be managed in 

an eco-friendly way at the end of their life (composting, biomethanation, recycling); 

“3-biocomposites”, which are 2-biocomposites where the successive 

transformation processes from the raw materials to the final products are 

environmental-friendly (low energy consumption, low emissions). 

Nevertheless a problem remains: while it is relatively easy to define a “1-

biocomposite” by its content of renewable raw materials and a “2-biocomposite” by 

its service-life/end-of-life time ratio, how can environmental efficiency be defined for 

“bio3-composite” transformation processes? With regard to the extrusion process, 

energy consumption can be evaluated from the specific mechanical energy (SME) 

and specific thermal energy (STE), which correspond respectively to the energy 

delivered by the screws per unit of mass of extruded biocomposite and to the total 

heat energy input through the barrel wall and the thermally regulated screws. A large 

number of energy efficiency indicators could be proposed for extrusion compounding 

such as the molten state viscosity of the extruded biocomposite and thermo-physical 

characteristics (transition temperature and enthalpy, heat capacity, thermal 

conductivity, density). 

A wide range of materials have been successfully prepared from proteins, 

which are abundant and inexpensive. It is well known that the mechanical properties 

of protein-based materials correlate with the density of the three-dimensional network 

formed during processing through disulfide-bond crosslinking. This density increases 

with the processing temperature and duration, resulting in higher tensile strength and 
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Young’s modulus while elongation at break decreases. Nevertheless optimal 

processing conditions need to be defined for which thermal aggregation is maximized 

while the degradation mechanism is still negligible. Plasticizers, as well as natural 

fibres, may modify both the processing window and mechanical properties. 

The engineering of protein-based biodegradable polymers is therefore 

providing challenging alternatives for agricultural items, like mulching films, silage 

films, bags and plant pots. With a worldwide production of about 33 million metric 

tons, cottonseed cakes are now the most important source of plant proteins after 

soybeans. These products seem to be very attractive for non alimentary applications 

such as developing a biodegradable polymer. Nevertheless, in most cases, wet 

processes such as casting are used for these materials. The objective is to use the dry 

processing technologies (extrusion, thermo-moulding) currently used for synthetic 

polymers [2, c.423]. 

PLA is currently one of the most promising biopolymers. During the last 

decade PLA has been the subject of an abundant literature, with several reviews and 

book chapters. Processable by many techniques (blowing films, injection moulded 

pieces, calendared and thermoformed films) a wide range of PLA grades is now 

commercially available with companies such as Cargill (USA), Mitsui Chemical 

(Japan), Galactic (Belgium), Shimadzu Co (Japan), Purac (Netherland) and many 

others. 

Several biopolyesters can be obtained from petrochemical products, among the 

most commonly used is polycaprolactone (ring opening polymerization of 

caprolactone resulting from moderate oxidation of cyclohexanone). The other 

biopolyesters are produced through condensation reactions between diols and 

diacides, for example polybutylene succinate (PBS), polybutylene adipate 

terephthalate (PBAT). All these biodegradable polymers have interesting ductile 

properties, and are thus frequently combined with rigid PLA. 

PCL is widely used as a PVC solid plasticizer or for polyurethane applications. 

There are also some applications based on its biodegradable character in the 

controlled release of drugs and soft compostable packaging. 
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The progress made in the field of environmental-friendly biodegradable 

polymers and composites over the past ten years has been impressive. A large 

number of companies are now involved in this area, producing a wide range of 

products. There are also major ongoing advances in research and development, 

contributing to the increased attractiveness of chemical sciences and technology for a 

new generation of scientists and engineers. All in all, these developments have 

converted bio-based polymers and composites from a minor niche into a mainstream 

activity. However, the challenges that need to be successfully addressed in the years 

and decades to come are the lower material performance of some bio-based polymers, 

the control of the lifetime during in-service life regardless of their end-of–life 

biodegradation, their relatively high production and processing costs, and the need to 

minimize the use of agricultural land and forests, thereby also avoiding competition 

with food production and adverse effects on biodiversity and other environmental 

impacts. 
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Сучасні електроенергетичні системи(ЕЕС) є складними динамічними 

системами  з глибокими взаємними зв’язками. Для розв’язку задач керування і 

захисту в сучасних ЕЕС використовуються мікроелектронні пристрої, 

комп’ютери та високо швидкісні канали передачі даних. Але швидкодія 

силових керуючих в сучасних ЕЕС визначається інерційністю механічних 

перемикачів. Інтенсивний розвиток силової електроніки на базі IGBT(Insulated 

Gate Bipolar Transistor) дало можливість створювати транзистори здатні 

працювати в силових мережах, а на їх основі - технології керованих гнучких 

електропередач змінного струму або FATCS(Flexible alternating current 

transmission systems). 

Основне завдання технології FACTS полягає в підвищенні ефективності 

управління потоками потужності, регулювання напруги, забезпечення 

статичної або динамічної стійкості. Така можливість забезпечується завдяки 

здатності елементів FACTS управляти взаємопов'язаними параметрами, що 

визначають функціонування магістральних ЛЕП, такими, як повний опір, 

струм, напруга, кут фазового зсуву між напругою на кінцях ЛЕП, згасання 

коливань на різних частотах і т.д. 

Основні елементи пристроїв FACTS є сімейство автоматичних пристроїв 

(регуляторів) великої потужності, кожний з яких може застосовуватися як 

індивідуально, так і у взаємодії з іншими пристроями для керування одним або 

більшим числом взаємозалежних параметрів електроенергетичних систем. 

Загальна структура елементів FACTS зображена на рис. 1 [4, c. 82]. 

 

Рис. 1 – Структура елементів FACTS 
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Найбільш перспективними вважаються наступні типи пристроїв FATS: 

теристрно-керовані пристрої поздовжньої компенсації, пристрої поперечної 

компенсації STATCOM(Static synchronous compensator), об’єднані регулятори 

перетоку потужності, фазо-поворотні пристрої. 

Пропускна здатність є однією з найважливіших характеристик 

електропередачі, оскільки вона визначає економічні показники і роль ЛЕП в 

електроенергетичній системі. Чим вище пропускна здатність, тим кращі 

економічні характеристики ЛЕП і тим більший вплив вона може надати на 

режим всієї системи і надійність її роботи. Тому зусилля дослідників, 

проектувальників і інженерів, що працюють в області передачі електричної 

енергії, завжди були спрямовані на збільшення пропускної здатності 

електропередачі. 

При розгляді проблеми, пов'язаної з пропускною здатністю, необхідно 

розрізняти: пропускну здатність окремої ЛЕП, пропускну здатність всієї 

електропередачі в цілому і пропускну спроможність перетину стосовно 

міжсистемних зв'язків. Однак пропускна здатність електропередачі і перетину 

буде визначатися в кінцевому підсумку пропускною спроможністю окремих 

ЛЕП. 

Під пропускною здатністю ЛЕП розуміється максимальна передана по 

ЛЕП потужність, яка може бути передана без обмеження тривалості режиму 

передачі електроенергії і при дотриманні всіх вимог експлуатації: 

обмеження щільності струму в провідниках; 

обмеження коливань напруги; 

забезпечення стійкості режиму. 

Перша вимога задовольняється відповідним вибором перетину проводів 

при проектуванні ЛЕП. 

Друга вимога визначає необхідні параметри ЛЕП і склад компенсуючих 

пристроїв, що забезпечують баланс реактивної потужності. 

Третя умова визначає додаткові вимоги до параметрів ЛЕП і компенсує 

пристроїв, що задовольняє першим двом умовам. 
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Дослідження проведені на базі моделі розробленої в середовищі MatLab 

на базі бібліотеки Simulink зображеної на рис.2  

 

Рис. 2 – Схема досліджуваної моделі 

 

Потоко-розподіл в мережі з максимальними перетоками потужності при 

якому ще існує режим зображено на рис.3. 

 

Рис. 3 – Потоко-розподіл в мережі 

 

При подальшому обтяженні режиму, тобто збільшенні навнтаження  на 

віддалені п’яти кілометрів від шин другого генератора мережа втрачає 

стійкість. Осцилограма кута ротора другого генератора зображено на рис. 4. 
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Рис. 4 – Осцилограма кута ротора G2 

 

Базуючись на інформації про вплив реактивної потужності на мережу, та 

вимоги до місць встановлення компенсаторів реактивної потужності, в місцях 

найбільшого споживання реактивної потужності STATCOM було розміщено на 

шинах L4, як наслідок напруга в мережі зменшилась менше критичної і як 

наслідок режим мережі повернувся до початкового, отже збільшелася 

пропускна здатність ЕЕС. Осцилограма кута ротора другого генератора 

зображено на рис. 5. 

 

Рис. 5 – Осцилограма кута ротора G2 

 

Аналогічні досліди було проведено при підключенні STATCOM до інших 

шин, але найкращий ефект проявляється саме при підключенні компенсатора до 

шин L4. 
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В досліджуваній моделі STATCOM дозволив підвищити загальну 

пропускну здатність на 41,3 МВт при потужності STATCOM 20 Мвар та на      

101, 3 МВт при потужності STATCOM 100 Мвар. Результуючий потоко-

розподіл при потужності компенсатора STATCOM 100 Мвар зображено на рис. 

6. 

 

Рис. 6 – Потоко-розподіл в мережі 

 

 Отже можна зробити висновок, що пристрій STATCOM забезпечує 

підтримку рівнів напруги у вузлах мережі, як наслідок збільшуючи пропускну 

здатність окремих ЛЕП, що призводить до збільшення максимальних перетоків 

активної потужності в перерізах, а a р. 
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