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Від редакції

13 квітня 2016 р відбулись загальні збори Відділення фізики і астрономії (ВФА) НАН України. 
Зі звітною доповіддю за період з квітня 2015 р виступив академік-секретар ВФА академік НАН 
України Локтєв В.М.

У доповіді міститься, на нашу думку, важливий і цікавий аналітичний матеріал, який 
стосується стану справ у галузі вітчизняної фізики і науки за останній період часу.

Розглянуті проблеми реформування науки в Україні, її роль у розвитку економіки держави, 
її суспільне значення у ваємозв’язку з освітою для майбутнього України, ставлення до науки 
держави.

Обговорюються питання реформування самої академії наук.
На нашу думку, доповідь академіка Локтєва В.М. буде цікавою для читачів нашого журналу. 

Вадим Михайлович любязно погодився на публікацію доповіді у нашому журналі. Оскільки 
доповідь велика і різнопланова, ми подаєм лиш окремі її фрагменти.

From edition

At April, 13, 2016 general meeting Depertment of Physics and Astronomy (DPhA) of NAS of 
Ukraine was held. The report for the period since April, 2015 was made by DPhA Head, full member 
of NAS of Ukraine Loktev V.M.

In our opinion, the report contains the important and interesting analytical material which concerns 
the state of art in the field of Ukrainian physics and a science integrally, the analysis of achievements 
and tendencies of a global science development for the last period of time.

The problems of reforming of scientific area in Ukraine, its role in development of a national 
economy, its public value in interrelation with education for the future of Ukraine, the State attitude 
to a science are considered.  

The questions of the Academy of Sciences reforming are discussed.
In our opinion, the report of academician Loktev  V.M. will be interesting to readers of our Journal. 

Vadim Mikhajlovich has kindly agreed to the publication of the report in our Journal. As the report is 
enough large and multiplan we print its separate fragments only.

ФІЗИЧНІ, ХІМІЧНІ ТА ІНШІ ЯВИЩА, НА ОСНОВІ 
ЯКИХ МОЖУТЬ БУТИ СТВОРЕНІ СЕНСОРИ

PHYSICAL, CHEMICAL AND OTHER 
PHENOMENA, AS THE BASES OF SENSORS

© В. М. Локтєв, 2016
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СТАН СПРАВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІЗИЦІ І НАУЦІ ВЦІЛОМУ В КОНТЕКСТІ 
РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ НАУКИ

В. М. Локтєв

Відділення фізики і астрономії НАН України
e-mail: vfa@nas.gov.ua

СТАН СПРАВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІЗИЦІ І НАУЦІ ВЦІЛОМУ В КОНТЕКСТІ 
РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ НАУКИ

В. М. Локтєв 

Анотація. У статті міститься аналітичний матеріал, що стосується стану справ в галузі 
вітчизняної фізики і науки вцілому, аналіз досягнень і тенденцій розвитку світової науки за 
останній період часу.

Розглянуто проблеми реформування наукової галузі в Україні, її роль у розвитку економіки 
країни,  її суспільне значення у взаємозв’язку з освітою для майбутнього України, ставлення до 
науки держави.  

Обговорюються питання реформування самої Академії наук.
Ключеві слова: фізика, наноелектроніка, гравітаційні хвилі, графен, нейтріно, академія, 

наука і суспільство

STATE OF AFFAIRS IN DOMESTIC PHYSICS AND SCIENCE INTEGRALLY IN A 
CONTEXT OF A GLOBAL SCIENCE DEVELOPMENT

V. M. Loktev 

Abstract. The article contains analytical material, which concerns the state of art in the field of 
Ukrainian physics and a science integrally, the analysis of achievements and tendencies of a global 
science development for the last period.

The problems of reforming of scientific area in Ukraine, its role in development of a national 
economy, its public value in interrelation with education for the future of Ukraine, the State attitude 
to a science are considered.  

The questions of the Academy of Sciences reforming are discussed.
Keywords: physics, nanoelectronics, gravitational waves, graphen, neutrino, academy, science and 

society
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СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ФИЗИКЕ И В НАУКЕ  В ЦЕЛОМ В 
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ  НАУКИ

В. М. Локтев 

Аннотация. В докладе содержится аналитический материал, который касается состояния 
дел в области отечественной физики и науки вцелом, анализ достижений и тенденций развития 
мировой науки за последний период времени.

Рассмотрены проблемы реформирования научной области в Украине, ее роль в развитии 
экономики страны, ее общественное значение во взаимосвязи с образованием для будущего 
Украины, отношения к науке государства.  

Обсуждается вопрос реформирования самой академии наук.
Ключевые слова: физика, наноэлектроника, гравитационные волны, графен, нейтрино, 

академия, наука и общество
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ТРАНСПОРТ ТЕПЛА ФОНОНАМИ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ 
ЛАНДАУЕРА – ДАТТА –  ЛУНДСТРОМА

Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха

Анотація. У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої 
школи, з позицій транспортної моделі Ландауера – Датта – Лундстрома побудовано узагальнену 
модель переносу тепла фононами. Аналогічно до фермівського вікна електронної провідності 
введено поняття бозевського вікна фононної провідності, через яке виведено загальний вираз 
для ґраткової теплопровідності, до якого від самого початку входить квант теплопровідності. 
Підкреслено подібність і відмінності в побудові теорії електронної провідності і теорії фоно-
нної теплопровідності. Докладно розглянуто теплопровідність провідників, розкрито фізичний 
зміст пропорційності між питомою теплопровідністю і питомою теплоємністю при постійному 
об’ємі, виведено зв'язок між коефіцієнтом проходження і середньою довжиною вільного пробігу, 
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наведено алгоритм обчислення числа фононних мод і густини фононних станів, обговорено осо-
бливості дебаївської моделі теплопровідності і розсіювання фононів, температурну залежність 
ґраткової теплопровідності, відмінність між ґратковою  теплопровідністю і електронною про-
відністю, квантування теплопровідності.

Ключові слова:   фононний транспорт, квант теплопровідності, коефіцієнт проходження, 
фононні моди, дебаївська модель, розсіювання фононів

TRANSPORT OF HEAT BY PHONONS IN GENERALIZED 
LANDAUER – DATTA – LUNDSTROM MODEL

Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha

Abstract. On the basis of Landauer – Datta – Lundstrom transport model the generalized model of heat 
transfer by phonons is formulated in a tutorial article for the reseachers, university teachers and students. 
Similarly to the Fermi window for electron conductivity the concept of the Bose window for phonon 
conductivity is introduced and used to obtain the general expression for the lattice thermal conductivity 
with the quantum of thermoconductance appearing at the very beginning. The similarity and difference 
in the construction of the theory of electron conductivity and the theory of heat conduction is outlined. 
The thermal conductivity of the conductors, the physical sense of proportionality between the thermal 
conductivity and specific heat capacity at constant volume, the relationship between the transmission 
coefficient and the mean-free-path, the calculation of the number of phonon modes and density of phonon 
states, the Debye model of heat conductivity and scattering of phonons, the temperature dependence 
of the lattice thermal conductivity, the difference between the lattice thermal conductivity and electron 
conduction, and quantization of thermal conductivity are discussed.

Keywords: phonon transport, quantum of thermoconductance, transmission coefficients, phonon 
modes, Debye model, phonon scattering

ТРАНСПОРТ ТЕПЛА ФОНОНАМИ В ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ 
ЛАНДАУЭРА – ДАТТА –  ЛУНДСТРОМА

Ю. А. Кругляк, М. В. Стриха 

Аннотация. В методической статье, рассчитанной на исследователей, преподавателей и 
студентов высшей школы, с позиций транспортной модели Ландауэра – Датты – Лундстрома 
построена обобщенная модель переноса тепла фононами. Аналогично фермиевскому окну 
электронной проводимости вводится понятие бозевского окна фононной проводимости, и через 
него выводится общее выражение для решеточной теплопроводности, в котором с самого на-
чала фигурирует квант теплопроводности. Подчеркиваются подобие и различия в построении 
теории электронной проводимости и теории теплопроводности. Подробно рассматривается 
теплопроводность проводников, вскрывается физический смысл пропорциональности между 
удельной теплопроводностью и удельной теплоемкостью при постоянном объеме, выводится 
связь между коэффициентом прохождения и средней длиной свободного пробега, обсуждаются 
вычисление числа фононных мод и плотности фононных состояний, особенности дебаевской 
модели теплопроводности и рассеяния фононов, температурная зависимость решеточной тепло-
проводности, различие между решеточной теплопроводностью и электронной проводимостью 
и квантование теплопроводности.

Ключевые слова: фононный транспорт, квант теплопроводности, коэффициент про-
хождения, фононные моды, дебаевская модель, рассеяние фононов
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PHYSICAI SENSORS

СЕНСОРИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

УДК 621.315.592

МАЛОГАБАРИТНИЙ СЕЙСМОДАТЧИК НА ОСНОВІ НИТКОПОДІБНИХ 
КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ

А. О. Дружинін, О. П. Кутраков, Р. М. Корецький 

Національний університет “Львівська політехніка”,
вул. Cтепана Бандери, 12, м. Львів, 79013, тел. (032)2582627,

e-mail: druzh@polynet.lviv.ua

МАЛОГАБАРИТНИЙ СЕЙСМОДАТЧИК НА ОСНОВІ НИТКОПОДІБНИХ 
КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ

А. О. Дружинін, О. П. Кутраков, Р. М. Корецький 

Анотація. Запропонована конструкція сейсмодатчика, принцип дії якого базується на тензо-
резистивному ефекті у напівпровідниках. Розглянуто можливості застосування ниткоподібних 
кристалів кремнію р-типу, легованих бором, в якості чутливих елементів. Розроблений датчик 
призначений для вимірювання як статичних, так і динамічних деформацій у діапазоні частот  
0 – 800 Гц. Серед переваг даного сейсмодатчика над аналогами є слабка залежність від 
магнітного поля, електронного опромінення і широка  смуга досліджуваних сигналів. 

Ключові слова: ниткоподібний кристал, кремній, сейсмічний датчик (геофон), вібрація, 
акселерометр

SPACE-SAVING SEISMIC SENSOR BASED ON SILICON WHISKER

A. A. Druzhinin, O. P. Kutrakov, R. M. Koretskyy 

Abstract. The design of the seismic sensor the principle of action of which is based on tensoresistive 
effect is proposed. The possibilities of the use of p-type boron doped silicon whiskers as sensitive 
elements were examined. The developed sensor is designed to measure both static and dynamic strain 
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in the frequency range 0–800 Hz. It was shown that the advantages of this seismic sensor over the 
counterparts are a weak dependence on the magnetic field, electron irradiation and broad band signals.

Keywords: whisker, silicon, seismic sensor, vibration, accelerometer

МАЛОГАБАРИТНЫЙ СЕЙСМОДАТЧИК НА ОСНОВЕ НИТЕВИДНЫХ 
КРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ

А. А. Дружинин, А. П. Кутраков, Р. М. Корецкий 

Анотация. Предложенная конструкция сейсмодатчика, принцип действия которого основан 
на тензорезистивном эффекте в полупроводниках. Рассмотрена возможность применения 
нитевидных кристаллов кремния р-типа, легированных бором, в качестве чувствительных 
элементов. Разработанный датчик предназначен для измерения как статических, так и 
динамических деформаций в диапазоне частот 0-800 Гц. Среди преимуществ данного 
сейсмодатчика над аналогами является слабая зависимость от магнитного поля, электронного 
облучения и широкая полоса исследуемых сигналов.

Ключевые слова: нитевидный кристалл, кремний, сейсмический датчик (геофон), вибрация, 
акселерометр
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НОВИЙ КРЕМНІЄВИЙ ДАТЧИК МАГНІТНОГО ПОЛЯ
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НОВИЙ КРЕМНІЄВИЙ ДАТЧИК МАГНІТНОГО ПОЛЯ

В. Г. Вербицький, К. В. Кривохижа, О. Г. Кухаренко, М. Г. Толмачов, О. В. Третяк

Анотація. Досліджувались структури у вигляді планарного кремнієвого p-n переходу, в 
область просторового заряду якого вводились парамагнітні центри шляхом опромінення ви-
сокоенергетичними іонами Не+. Експериментально підтверджено зміну провідності таких 
структур в умовах спінового резонансу. З’ясовано, що величина цієї зміни суттєво не за-
лежить від напруженості магнітного поля. Це явище може бути використано для створення 
широкодіапазонного безкалібровочного датчика магнітного поля.

Ключові слова: p-n перехід, радіаційні дефекти, парамагнітні центри, спін-залежний струм, 
датчик магнітного поля

NEW SILICON MAGNETIC FIELD SENSOR

V. G. Verbitskiy, K. V. Kryvokhyzha, O. G. Kukharenko, M. G. Tolmachov, O. V. Tretiak

Abstract. The structures in a form of planar silicon p-n junction were investigated. In their space 
charge region paramagnetic centers were induced by high energy He+ ions irradiation. These struc-
tures demonstrate a change of conductivity in the spin resonance conditions, which was confirmed 
experimentally. It was found that the magnitude of conductivity change is substantially independent of 



В. Г. Вербицький, К. В. Кривохижа, О. Г. Кухаренко, М. Г. Толмачов, О. В. Третяк Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2016 – T. 13, № 2

47

the magnetic field. This phenomenon can be used to create a wide-range magnetic field sensor, which 
requires no calibration.
Keywords: p-n junction, radiation defects, paramagnetic centers, spin-dependent current, magnetic 
field sensor

НОВЫЙ КРЕМНИЕВЫЙ ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ

В. Г. Вербицкий, К. В. Кривохижа, О. Г. Кухаренко, Н. Г. Толмачев, О. В. Третяк

Аннотация. Исследовались структуры в виде планарного кремниевого p-n перехода, в об-
ласть пространственного заряда которого вводились парамагнитные центры методом облучения 
высокоэнергетическими ионами Не+. Экспериментально подтверждено изменение проводимости 
таких структур в условиях спинового резонанса. Установлено, что величина этого изменения 
существенно не зависит от напряженности магнитного поля. Это явление может быть исполь-
зовано для создания широкодиапазонного безкалибровочного датчика магнитного поля.

Ключевые слова: p-n переход, радиационные дефекты, парамагнитные центры, спин-
зависимый ток, датчик магнитного поля

 де γ – відоме магнітомеханічне відношення. Очевидно, що резонансні датчики 

не потребують попередньої калібровки – достатньо лише вимірювати частоту ν з 

необхідною точністю. До того ж γ не залежить від температури, що усуває необхідність 

спеціальних систем температурної стабілізації або компенсації (на відміну від датчиків 

Хола).

В звичайних резонансних методах момент резонансу реєструється по збільшенню 

поглинання високочастотного поля зразком матеріалу з парамагнітними центрами. Для 

надійної реєстрації резонансу кількість парамагнітних центрів (а отже й об’єм матеріалу) 

має бути якомога більшим, а неоднорідність вимірюваного магнітного поля (яка впливає 

на ширину резонансної лінії) має бути якомога меншою. Ці умови накладають обмеження 

на точність методів ЕПР та ЯМР на рівні 10-4. [1, 2]

Метод електрично детектованого магнітного резонансу (ЕДМР) грунтується на зміні 

провідності зразка Δσ/σ (а отже й струму через нього Δi/i) в умовах спінового резонансу.

Така зміна провідності може спостерігатися на структурах, де працює механізм 

спінзалежного протікання струму. Докладніше результати досліджень спінзалежних 

електронних переходів в напівпровідниках та структурах на їх основі викладені в роботах 

[3,4]. При кімнатній температурі мінімальну зміну провідності зразка Δσ/σ можна 

зареєструвати на рівні 10-9 [4], а максимальна величина в досліджуваних зразках досягає 

рівня 10-3, і суттєво не змінюється в широкому діапазоні напруженості магнітного поля 

(10 – 3300 Е). Тому резонансний сигнал можна спостерігати з великим відношенням 

„сигнал/шум” в широкому діапазоні полів. Слід зазначити, що в методі ЕДМР значення 

напруженості магнітного поля визначається положенням резонансного піку, яке від 

температури не залежить. До того ж, амплітуда сигналу ЕДМР не залежить від розмірів 

зразка, що дозволяє створювати датчики магнітного поля з розмірами активної області 1 

мм3 і менше. Це відкриває перспективи виміру розподілу напруженості сильно 

неоднорідних магнітних полів.

Однак в досліджуваних раніше зразках парамагнітні центри вводилися слабо 

контрольованими методами (механічна обробка поверхні [3], пластична деформація [4],

введення дислокацій, та ін). В даній роботі розроблено та реалізовано спосіб введення 

парамагнітних центрів в p-n перехід кремнієвого діода контрольованим та відтворюваним 

методом бомбардування p-n переходу іонами водню або гелію.

ІДЕЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ



В. Г. Вербицький, К. В. Кривохижа, О. Г. Кухаренко, М. Г. Толмачов, О. В. Третяк Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2016 – T. 13, № 2

50

ACOUSTOELECTRONIC SENSORS 

АКУСТОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ

© В. П. Косоротов, Л. В. Щедріна,  С. К. Скляренко,  2016

PACS: 42.70.Ce; 42.55.Lt; 77.70.+a, 85.50.-n

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ СЕНСОР

В. Ф. Косоротов, Л. В. Щедрина, С. К. Скляренко

Институт физики НАН Украины
46, пр. Науки, 03028, Kиев, Украина
+38(044)5257942; +38(044)5251589

lshched@iop.kiev.ua, kosorot@iop.kiev.ua

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ СЕНСОР

В. Ф. Косоротов, Л. В. Щедрина, С. К. Скляренко

Аннотация. Представленное многофункциональное пироэлектрическое устройство – ватт-
джоульметр объединяет в себе функции измерителя мощности и измерителя энергии излучения. 
Разработанная технология создания пироэлектрических сенсоров, основанная на учете про-
странственного распределения электрического потенциала в неполярных пьезоэлектрических 
кристаллах в условиях неоднородного нагрева, обеспечивает необходимые требования для 
формирования двух независимых измерительных каналов на одном чувствительном элементе. 
Одновременное измерение мощности и энергии импульса излучения не требует дополнитель-
ной электронной обработки выходного сигнала и осуществляется без погрешностей измерения, 
связанных с наличием температуры перехода в сегнетоэлектриках.

Ключевые слова: третичный пироэлектрический эффект, пространственно неоднородный 
нагрев, индуцированная пироактивность, кварц, пироэлектрический сенсор

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КВАРЦОВИЙ СЕНСОР

В. П. Косоротов, Л. В. Щедріна, , С. К. Скляренко

Анотація. Представлений багатофункціональний піроелектричний пристрій — ват-
джоульметр поєднує в собі функції вимірювача потужності й вимірювача енергії випроміню-
вання. Розроблена технологія створення піроелектричниих сенсорів, що заснована на урахуванні 
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просторового розподілу електричного потенціалу в неполярних п'єзоелектричних кристалах в 
умовах неоднорідного нагрівання, забезпечує необхідні вимоги для формування двох незалежних 
вимірювальних каналів на одному чутливому елементі. Одночасний вимір потужності й енергії 
імпульсу випромінювання не потребує додаткової електронної обробки вихідного сигналу й 
здійснюється без похибок, пов'язаних з наявністю температури переходу в сегнетоелектриках.

Ключові слова: третинний піроелектричний ефект, просторово неоднорідне нагрівання, 
індукована піроактивність, кварц, піроелектричний сенсор

MULTIFUNCTIONAL QUARTZ SENSOR

V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina, S. K. Sklyarenko 

Abstract. Elaborated multifunctional pyroelectric device – watt/joule meter combines the functions 
of radiation power meter and radiation energy meter. Proposed techniques of pyroelectric sensors based 
on a consideration of the spatial electric potential distribution in nonpolar piezoelectric crystals under 
inhomogeneous heating conditions provides needed requirements for a formation of two independent 
measuring channels on common sensitive element. Simultaneous measuring pulse power and energy 
does not require additional electronic treatment of output signal and is carried out without measurement 
errors associated with the presence of transition temperature in ferroelectrics. 

Keywords: tertiary pyroelectric effect, spatially nonuniform heating, induced pyroelectric response, 
quartz, pyroelectric sensor
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П’ЄЗОРЕЗИСТИВНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМ НА ОСНОВІ СІТЧАСТИХ 
ПОЛІУРЕТАНІВ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК

Е. А. Лисенков1, Є. В. Лобко2, З. О. Гаголкіна2, Д. А. Баклан1, В. В. Клепко2
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П’ЄЗОРЕЗИСТИВНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМ НА ОСНОВІ СІТЧАСТИХ 
ПОЛІУРЕТАНІВ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК

Е. А. Лисенков, Є. В. Лобко, З. О. Гаголкіна, Д. А. Баклан, В. В. Клепко

Анотація. Використовуючи метод імпедансної спектроскопії проведено дослідження особли-
востей електропровідності систем на основі сітчастих поліуретанів та вуглецевих нанотрубок в 
залежності від величини зовнішнього тиску. Встановлено, що залежність електропровідності від 
тиску проявляє перколяційну поведінку. Виявлено механізми нелінійної зміни електропровіднос-
ті зі зростанням тиску. Показано, що досліджувані системи є перспективними п’єзорезистивними 
матеріалами для створення сенсорів тиску. 

Ключові слова: полімерні нанокомпозити, вуглецеві нанотрубки, електропровідність, пер-
коляційна поведінка, зовнішній тиск

ACOUSTOELECTRONIC SENSORS 

АКУСТОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ
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PIEZORESISTIVE BEHAVIOR OF THE SYSTEMS BASED ON CROSS-LINKED 
POLYURETHANES AND CARBON NANOTUBES

E. А. Lysenkov, Е. V. Lobko, Z. O. Gagolkina, D. А. Baklan, V. V. Klepko

Abstract. The research of features of electrical conductivity of the systems based on cross-linked 
polyurethanes and carbon nanotubes depending on the value of external pressure is done using the 
method of impedance spectroscopy. It is set that dependence of electrical conductivity on pressure 
shows a percolation behavior. The mechanisms of nonlinear change of electrical conductivity with 
growth of pressure is described. It is rotined that the probed systems are perspective piezoresistive 
materials for creation of the sensors of pressure. 

Keywords: polymeric nanocomposites, carbon nanotubes, electrical conductivity, percolation be-
havior, external pressure

ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СЕТЧАТЫХ 
ПОЛИУРЕТАНОВ И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Э. А. Лысенков, Е. В. Лобко, З. А. Гаголкина, Д. А. Баклан, В. В. Клепко

Аннотация. Используя метод импедансной спектроскопии проведены исследования особен-
ностей электропроводимости систем на основе сетчатого полиуретана и углеродных нанотрубок 
в зависимости от величины внешнего давления. Установлено, что зависимость электропрово-
димости от давления проявляет перколяционное поведение. Обнаружены механизмы нелиней-
ного изменения электропроводимости с ростом давления. Показано, что исследуемые системы 
являются перспективными пьезорезистивными материалами для создания сенсоров давления. 

Ключевые слова: полимерные нанокомпозиты, углеродные нанотрубки, электропроводи-
мость, перколяционное поведение, внешнее давление
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНИХ 
МЕТАБОЛІТІВ ВІТАМІНУ D (ОГЛЯД)

О. С. Гойстер1,  В. Є. Кривенчук2 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНИХ 
МЕТАБОЛІТІВ ВІТАМІНУ D (ОГЛЯД)

О. С. Гойстер,  В. Є. Кривенчук

Анотація. В огляді здійснено критичний аналіз існуючих методів ідентифікації активних 
метаболітів вітаміну D, серед яких рідинна хроматографія, мас-спектрометрія та імунохімічні 
методи, в тому числі ELISA. Значну увагу приділено розвитку нових методів, основаних на 
біосенсорних технологіях. Здійснено стислий аналіз сучасного стану досліджень спрямованих 
на вивчення ефективності використання вітаміну D та його метаболітів для повноцінного за-
безпечення ними організму. 

Ключові слова: метаболіти вітаміну D, 25ОНD3, аналітичні методи, біосенсори,  автомати-
зація,  DEQAS
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АPPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR IDENTIFYING OF ACTIVE 
METABOLITES OF VITAMIN D (REVIEW)

Oksana S. Goister,  Vladimir Kriwenchuk 

Abstract. In the review the critical analysis of existing methods of identification active metabolites 
vitamin D, among which liquid chromatography, mass spectrometry, and also immunochemical 
methods, including ELISA is made. The considerable attention is given development of new methods, 
on basis biosensors technologies. The short analysis of a current state of researches directed on studying 
of efficiency of use of vitamin D and it metabolites for high-grade maintenance of an organism is 
carried out with them. 

Keywords: metabolites vitamin D, 25ОНD3, analytical methods, biosensor controls, automation, 
DEQAS

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНЫХ 
МЕТАБОЛИТОВ ВИТАМИНА D (ОБЗОР)

О. С. Гойстер,  В. Е. Кривенчук 

Аннотация. В обзоре сделан критический анализ существующих методов идентифика-
ции активных метаболитов витамина D, среди которых жидкостная хроматография, масс-
спектрометрия, а также иммунохимические методы, в том числе ELISA. Значительное вни-
мание уделено развитию новых методов, основаных на биосенсорных технологиях. Осу-
ществлен краткий анализ современного состояния исследований направленных на изучение 
эффективности использования витамина D и его метаболитов для полноценного обеспечения 
ими организма. 

Ключевые слова: метаболиты витамина D, 25ОНD3, аналитические методы, биосенсоры,  
автоматизация,  DEQAS
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SENSOR MATERIALS

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕНСОРІВ
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖФАЗОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СТРУКТУРАХ Si-SiO2

Б. П. Коман 

Львівський національний університет імені І.Франка, факультет електроніки, 79005, м. Львів, 
вул. Драгоманова, 50; е-mail: sonce_28@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ МІЖФАЗОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СТРУКТУРАХ Si-SiO2

Б. П. Коман 

Анотація. На основі базових рівнянь нерівноважної термодинаміки та фізики поверхні для 
твердотілих структур Si–SiO2 розраховані енергетичні параметри міжфазової взаємодії на гра-
ниці Si/SiO2: міжфазова енергія – γm, та міжфазовий натяг – σm. Досліджено вплив температури 
та Х – випромінювання на поведінку цих параметрів. З’ясовано, що у діапазоні поглинутих 
доз Х-опромінення (8·101–102 Гр) відбувається перехід структури у рівноважний стан, що ха-
рактеризується мінімумом міжфазової енергії. Встановлена кореляція між рівнем механічних 
напружень в структурі та міжфазовим натягом на межі Si/SiO2. 

Ключові слова: міжфазова, кремній–діоксид кремнію, енергетичні параметри, границя роз-
ділу, поверхнева енергія
 

FEATURES INTERFACIAL INTERACTION IN Si-SiO2 STRUCTURES

B. P. Koman 

Abstract. Based on the basic equations of nonequilibrium thermodynamics and physics of surfaces 
for solid-state structures of Si–SiO2 the mathematical model of interfacial interactions on the border 
of Si/SiO2, which allows to calculate the energy parameters: interfacial energy and tension. The 
influence of temperature and X-rays on the behavior of these parameters. Established that absorbed 
doses in the range defined by X-irradiation (8•101–102 Gray) is a transition structure in a equilibrium 
state, characterized by a minimum interfacial energy. The correlation between the level of mechanical 
stresses in the structure and interfacial tension at the Si / SiO2 are investigations.

Keywords: interphase, silicon, silicon dioxide, energy settings, the interface, surface energy
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖФАЗОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРАХ Si-SiO2

Б. П. Коман

Аннотация. На основании базовых уравнений неравновесной термодинамики и физики по-
верхности для твердотельных структур Si–SiO2 расчитаны энергетические параметры межфа-
зового взаимодействия на границе Si/SiO2: межфазовую энергию – γm, и межфазовое натяже-
ние  –  σm. Исследовано влияние температуры и Х-облучения на поведение этих параметров.
Установлено, что в диапазоне поглощенных доз Х-облучения (8·101–102 Гр ) происходит пе-
реход структуры в равновесное состояние, характеризуемое минимумом межфазной энергии. 
Установлена кореляция между уровнем механических напряжений в структуре и межфазным 
натяжением на границе Si/SiO2 . 

Ключевые слова: межфазовая, кремний–диоксид кремния, энергетические параметры, гра-
ница раздела, поверхностная энергия
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ГЕТЕРОШАРИ α-ZnSe ДЛЯ СЕНСОРІВ
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ГЕТЕРОШАРИ α-ZnSe ДЛЯ СЕНСОРІВ

М. М. Сльотов, О. М. Сльотов, О. С. Гавалешко

Анотація. Досліджено оптичні та люмінесцентні властивості гетерошарів гексагонального 
α-ZnSe, отриманих методом ізовалентного заміщення на α-CdSe. Вперше визначено величини 
параметрів зонної структури – Δcr = 0,07 еВ і Δso = 0,37 еВ. Встановлено, що люмінесценція 
α-ZnSe є високотемпературною до 550 К, визначається домінуючим випромінюванням зв’язаних 
на ізовалентній домішці Cd екситонів і міжзонною рекомбінацією вільних носіїв заряду. Висока 
квантова ефективність η = 8-10 % люмінесценції гетерошарів α-ZnSe дозволяє використовувати 
їх в якості джерел стабільного випромінювання, а також у сенсорах реєстрації зміни температури. 

Ключові слова: гетерошар, ізовалентне заміщення, оптичне відбивання, високотемпературна 
фотолюмінесценція

α-ZnSe HETEROLAYERS FOR SENSORS

M. M. Slyotov, A. M. Slyotov, О. S. Gavaleshko

Abstract. The optical and luminescent properties of hexagonal α-ZnSe heterolayers, obtained by 
isovalent substitution for α-CdSe have been investigated. For the first time defined the parameters 
of the band structure – Δcr = 0,07 еV і Δso = 0,37 еV. It was found that α-ZnSe luminescence is high 
temperature up to 550 K, determined by the dominant radiation of excitons bounded on Cd isovalent 
impurity and interband recombination of free charge carriers. The high quantum efficiency η=8-10 % 

SENSOR MATERIALS

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕНСОРІВ
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of heterolayers α-ZnSe luminescence allows to use them as a source of stable radiation, as well as 
sensors that registered the temperature changes.

Keywords: heterolayers, isovalent substitution, optical reflection, high temperature photo-
luminescence

ГЕТЕРОСЛОИ α-ZnSe ДЛЯ СЕНСОРОВ

М. М. Слётов, А. М. Слётов, А. С. Гавалешко

Аннотация. Исследованы оптические и люминесцентные свойства гетерошаров гексаго-
нального α-ZnSe, полученных методом изовалентного замещения на α-CdSe. Впервые опреде-
лены величины параметров зонной структуры – Δcr = 0,07 эВ і Δso = 0,37 эВ. Установлено, что 
люминесценция α-ZnSe есть высокотемпературной аж до 550 К, обусловлена доминирующим 
излучением связанных на изовлентной примеси Cd экситонов и межзонной рекомбинацией 
свободных носителей заряда. Высокая квантовая эффективность η = 8-10 %  люминесценции 
гетерослоев α-ZnSe позволяет использовать их в качестве источников стабильного излучения, а 
также в сенсорах регистрации изменения температуры.

Ключевые слова: гетерослои, изовалентное замещение, оптическое отражение, высокотем-
пературная фотолюминесценция

эффективность η = 8-10 %  люминесценции гетерослоев α-ZnSe позволяет использовать их 
в качестве источников стабильного излучения, а также в сенсорах регистрации изменения 
температуры. 
Ключевые слова: гетерослои, изовалентное замещение, оптическое отражение, 
высокотемпературная фотолюминесценция 
 

 

 

Важливою задачею сучасної сенсорної електроніки є розробка і виготовлення 

приладів з розширеними функціональними можливостями. Для них є необхідним 

забезпечення стабільності і повторюваності властивостей при екстремальних умовах 

експлуатації. Відповідні сенсорні структури можуть отримуватись як вдосконаленням 

існуючих і пошуком нових конструкцій, так і виявленням перспективних для 

використання матеріалів [1]. Для виготовлення оптоелектронних приладів (світлодіодів, 

фотоприймачів тощо) широко використовуються широкозонні II-VI напівпровідники. 

Серед них важливу роль відіграє селенід цинку, ширина забороненої зони якого становить 

Eg = 2,7 еВ при 300 К і охоплює мало опанований короткохвильовий діапазон. До того ж, 

його прямозонність сприяє високій ефективності випромінювальної рекомбінації. 

Монокристали ZnSe кристалізуються тільки в кубічну (сфалеритну) структуру. Разом з 

тим, перехід до α-модифікації може викликати не тільки зміну Eg, але й привести до появи 

нових властивостей, що притаманні матеріалам з гексагональною структурою. Широко 

використовувані методи отримання кристалів та шарів такої модифікації є складними і 

при певних екстремальних умовах не повністю забезпечують стабільність властивостей та 

параметрів, зокрема при високих температурах. Тому актуальним постає питання пошуку 

методу отримання селеніду цинку гексагональної модифікації, вивчення його основних 

властивостей та оптичних процесів і можливостей практичного використання. 

Гетерошари селеніду цинку гексагональної модифікації отримувалися методом 

ізовалентного заміщення [2]. За ним проводився ізотермічний відпал монокристалічних 

підкладинок α-CdSe у насиченій парі цинку. Процес відбувався в евакуйованих до  

10-4 Торр кварцових ампулах, у яких підкладки селеніду кадмію і наважка елементарного 

цинку знаходилися на протилежних її краях. Реакція утворення гетерошарів описується 

наступним рівнянням 

 (1) 

де індекси "Тв" і "Г" відповідають твердому і газоподібному станам реагентів. 

Досліджувалися оптичні та люмінесцентні властивості утворених гетерошарів. 

Оптичні процеси вивчалися на універсальній оптичній установці, яка дозволяла 
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SENSORS AND INFORMATION SYSTEM

СЕНСОРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

УДК 004.722

РЕКОНФІГУРАЦІЯ МУЛЬТИСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВИ ВПЛИВУ 
ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ

Д. П. Кучеров 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил 
України, пр. Повітрофлотський, 28б, Київ – 49, 03049, d_kucherov@ukr.net

РЕКОНФІГУРАЦІЯ МУЛЬТИСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВИ ВПЛИВУ 
ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ

Д. П. Кучеров 

Анотація. Розглядається мультисенсорна система, що складається з обмеженої кількості 
вимірювальних сенсорів, систем зв’язку та індикації результату вимірювання. На підставі 
подібності побудови мультисенсорної системи і комп’ютерних мереж подається аналіз 
відомих топологій передачі вимірювальної інформації на індикаторний пристрій. Маршрут 
передачі інформації від віддаленого сенсору до пункту контролю встановлюється за умовою 
мінімальності тривалості. Вимірювання в умовах природних та штучних перешкод вимагає 
певної реконфігурації початкової топології, адекватність якої аналізується за схемою «загибель-
розмноження». 

Ключові слова: мультисенсорна система, топологія, реконфігурація, схема «загибель-
розмноження»

RECONFIGURATION MULTISENSORY SYSTEM IN CONDITIONS OF IMPACT OF 
DESTABILIZING FACTORS 

D. P. Kucherov 

Abstract. In this paper considered the multi-sensor system that consist of a limited number of 
measurement sensors, communication system and system where displaying the measurement result. 
Based on the similarity of construction of multi-sensor system and computer network topologies is 
given analysis of known way transmission of measurement data to a display device. The route of 
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transmission of information from a remote sensor to the control point established for a minimum 
length of the data transmission path. The measurements under natural and artificial obstacles 
requires some reconfiguration of the starting topology that adequately analyzed by a "death-
reproduction" scheme.

Keywords: multisensory system, topology, reconfiguration, “death-reproduction” scheme

РЕКОНФИГУРАЦИЯ МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ

Д. П. Кучеров 

Аннотация. Рассматривается мультисенсорная система, состоящая из ограниченного коли-
чества измерительных сенсоров, систем связи и индикации результата измерения. На основании 
сходства построения мультисенсорной системы и компьютерных сетей даётся анализ известных 
топологий передачи измерительной информации на индикаторное устройство. Маршрут пере-
дачи информации от удаленного сенсора к пункту контроля устанавливается при условии ми-
нимальной продолжительности. Измерения в условиях естественных и искусственных помех 
требуют определенной реконфигурации начальной топологии, адекватность которой анализи-
руется по схеме «гибель-размножение».

Ключевые слова: мультисенсорная система, топология, реконфигурация, схема «гибель-
размножение»
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Журнал «Сенсорна електроніка і мікросис-
темні технології» публікує статті, короткі по-
відомлення, листи до Редакції, а також комен-
тарі, що містять результати фундаментальних 
і прикладних досліджень, за наступними на-
прямками:

1. Фізичні, хімічні та інші явища, на осно-
ві яких можуть бути створені сенсори

2. Проектування і математичне моделю-
вання сенсорів

3. Сенсори фізичних величин
4. Оптичні, оптоелектронні і радіаційні 

сенсори
5. Акустоелектронні сенсори
6. Хімічні сенсори
7. Біосенсори
8. Наносенсори (фізика, матеріали, техно-

логія)
9. Матеріали для сенсорів
10. Технологія виробництва сенсорів
11. Сенсори та інформаційні системи
12. Мікросистемні та нанотехнології (MST, 

LІGA-технологія та ін.)
13. Деградація, метрологія і сертифікація 

сенсорів
Журнал публікує також замовлені огляди з 

актуальних питань, що відповідають його те-
матиці, поточну інформацію – хроніку, персо-
налії, платні рекламні повідомлення, оголо-
шення щодо конференцій.

Основний текст статті повинен відповідати 
вимогам Постанови Президії ВАК України від 
15.01.2003 р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України 
1, 2003 р.) і бути структурованим. Матеріали, 
що надсилаються до Редакції, повинні бути 
написані з максимальною ясністю і чіткістю 
викладу тексту. У поданому рукописі повинна 
бути обґрунтована актуальність розв’язуваної 
задачі, сформульована мета дослідження, міс-
титися оригінальна частина і висновки, що 
забезпечують розуміння суті отриманих ре-
зультатів і їх новизну. Автори повинні уникати 
необґрунтованого введення нових термінів і 
вузькопрофільних жаргонних висловів.

Редакція журналу просить авторів при на-
правлені статей до друку керуватися наступ-
ними правилами:

1. Рукописи повинні надсилатися у двох 
примірниках українською, або російською, 
або англійською мовою і супроводжуватися 
файлами тексту і малюнків на CD. Рукописи, 
які пропонуються авторами з України або 
країн СНД до видання англійською мовою 
обов’язково доповнюються україномовною 
або російськомовною версією. Електронна 
копія може бути надіслана електронною по-
штою.

2. Прийнятні формати тексту: MS Word 
(rtf, doc).

3. Прийнятні графічні формати для ри-
сунків: EPS, TІFF, BMP, PCX, WMF, MS Word 
і MS Graf, JPEG. Рисунки створені за допо-
могою програмного забезпечення для мате-
матичних і статистичних обчислень, повинні 
бути перетворені до одного з цих форматів.

4. На статті авторів з України мають бути 
експертні висновки про можливість відкрито-
го друку.

Рукописи надсилати за адресою:
Лепіх Ярослав Ілліч, Заст. гол. редактора, 
Одеський національний університет іме-
ні І. І. Мечникова, МННФТЦ (НДЛ-3),
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна.
Телефон / факс +38(048) 723-34-61,
E-mail: semst-journal@onu.edu.ua, 
http://www.semst.onu.edu.ua
Здійснюється анонімне рецензування ру-
кописів статей.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛ
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Правила підготовки рукопису:
Рукописи повинні супроводжуватися офі-

ційним листом, підписаним керівником уста-
нови, де була виконана робота. Це правило не 
стосується робіт представлених авторами із 
закордону чи міжнародними групами авторів.

Авторське право переходить Видавцю.
Титульний аркуш:
1. PACS і Універсальний Десятковий Код 

Класифікації (УДК) (для авторів із країн СНД) 
— у верхньому лівому куті. Допускається де-
кілька відділених комами кодів. Якщо ніякі 
коди класифікації не позначені, код(и) буде(-
уть) визначено Редакційною Колегією.

2. Назва роботи (по центру, прописними лі-
терами, шрифт 14pt, жирно).

3. Прізвище (-а) автора(-ів) (по центру, 
шрифт 12pt).

4. Назва установи, повна адреса, телефони 
і факси, e-maіl для кожного автора, нижче, че-
рез один інтервал, окремим рядком (по центру, 
шрифт 12pt).

5. Анотація: до 1000 символів.
6. Ключові слова: їхня кількість не пови-

нна перевищувати восьми слів. В особливих 
випадках можна використовувати терміни з 
двома — чи трьома словами. Ці слова повинні 
бути розміщені під анотацією і написані тією 
самою мовою.

П.п. 2,3,4,5,6 послідовно викласти україн-
ською, англійською і російською мовами.

Для авторів з закордону, які не володіють 
українською або російською мовами, пп. 2-5   
викладаються англійською мовою.

7. До кожного примірника статті додаються 
реферати українською та англійською мовами 
(кожен реферат на окремому аркуші). Особливу 
увагу слід приділяти написанню резюме статті 
англійською мовою. Для цього доцільно ко-
ристуватися послугами кваліфікованих спеці-
алістів-лінгвістів з подальшим науковим реда-
гуванням тексту автором(-ами). Перед словом 
«реферат» необхідно написати повну назву 
статті відповідною мовою, УДК, прізвища та 
ініціали авторів, назви установ. Реферат об-
сягом 200-250 слів має бути структурованим: 
мета (чітко сформульована), методи досліджен-
ня, результати дослідження (стисло), узагаль-
нення або висновки. Після тексту реферату з 
абзацу розміщуються ключові слова.

8. Текст статті повинен бути надрукований 
через 1,5 інтервали, на білому папері формату 
A4. Поля: зліва - 3см, справа - 1,5см, вверху і 
знизу - 2,5см. Шрифт 12pt. Підзаголовки, якщо 
вони є, повинні бути надруковані прописними 
літерами, жирно.

Рівняння повинні бути введені, викорис-
товуючи MS Equatіon Edіtor або MathType. 
Роботи з рукописними вставками не прийма-
ються. Таблиці повинні бути представлені на 
окремих аркушах у форматі відповідних тек-
стових форматів (див. вище), чи у форматі 
тексту (з колонками, відділеними інтервалами, 
комами, крапкам з комою, чи знаками табулю-
вання).

9. У кінці тексту статті указати прізвища, 
імена та по батькові усіх авторів, поштову 
адресу, телефон, факс, e-mail (для кореспон-
денції).

10. Список літератури повинен бути над-
рукований через 1,5 інтервали, з літературою, 
пронумерованою в порядку її появи в тексті. 
Бібліографія друкується лише латиницею (ки-
рилиця подається в транслітерації). Порядок 
оформлення літератури повинен відповідати 
вимогам ВАК України, напри клад:

[1]. I.M. Cidilkov skii. Elektrony i dyrki v 
poluprovdnikah. Nauka, M. 450 s. (1972).

[2]. J.A. Hall. Imaging tubes. Chap. 14 in The 
Infrared Handbook, Eds. W.W. Wolfe, G.J. Zissis, 
pp. 132-176, ERIM, Ann Arbor, MI (1978).

[3]. N. Blutzer, A.S. Jensen. Current readout of 
infrared detectors // Opt. Eng., 26(3), pp. 241-248 
(1987).

11. Підписи до рисунків і таблиць повинні 
бути надруковані в рукописі з двома пробіла-
ми після списку літератури. Виносок, якщо 
можливо, бажано уникати.

Приймаються тільки високоякісні рисунки. 
Написи і символи повинні бути надруковані 
усередині рисунку. Негативи, слайди, і діапо-
зитиви не приймаються.

Кожен рисунок повинен бути надрукований 
на окремому аркуші і мати розмір, що не пере-
вищує 160х200 мм. Для тексту на рисунках ви-
користовуйте шрифт 10pt. Одиниці виміру по-
винні бути позначені після коми (не в круглих 
дужках). Усі рисунки повинні бути пронуме-
ровані в порядку їх появи в тексті, з частинами 
позначеними як (a), (б), і т.д. Розміщення 
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номерів рисунків і напису усередині ма-
люнків не дозволяються. Зі зворотної сторони, 
напишіть олівцем назву, прізвище(а) автора(-
ів), номер малюнка і позначте верх стрілкою.

Фотографії повинні бути оригінальними. 
Кольоровий друк можливий, якщо його вар-
тість сплачується авторами чи їх спонсорами.

12. Стаття має бути підписана автором (усі-
ма авторами) з зазначенням дати на останній 
сторінці.

Автори несуть повну відповідальність за 
бездоганне мовне оформлення тексту, особли-
во за правильну наукову термінологію (її слід 
звіряти за фаховими термінологічними слов-
никами).

13. Датою надходження статті вважається 
день, коли до редколегії надійшов остаточний 
варіант статті після рецензування.

Після одержання коректури статті автор по-
винен виправити лише помилки (чітко, синьою 
або чорною ручкою неправильне закреслити, 
а поряд з цим на полі написати правильний 
варіант) і терміново відіслати статтю на адресу 
редколегії електронною поштою.

Підпис автора у кінці статті означає, що ав-
тор передає права на видання своєї статті ре-
дакції. Автор гарантує, що стаття оригінальна; 
ні стаття, ні рисунки до неї не були опубліко-
вані в інших виданнях.

Відхилені статті не повертаються.

До уваги авторів
Міжнародна агенція ISSN встановила ско-

рочену назву нашого журналу «Sens. elektron. 
mikrosist. tehnol.» Просимо Вас у своїх поси-
ланнях і бібліографічних даних статей викори-
стовувати саме таку назву оскільки по ній буде 
здійснюватися посилання на Вашу статтю.
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Journal «Sensor Electronics and Microsystems 
Technologies» publishes articles, brief messages, 
letters to Editors, and comments containing re-
sults of fundamental and applied researches, on 
the following directions:

1. Physical, chemical and other phenomena, 
as the bases of sensors

2. Sensors design and mathematical model-
ing

3. Physical sensors
4. Optical, optoelectronic and radiation sen-

sors
5. Acoustoelectronic sensors
6. Chemical sensors
7. Biosensors
8. Nanosensors (physics, materials, technol-

ogy)
9. Sensor materials
10. Sensors production technologies
11. Sensors and information systems
12. Microsystems and nano- technologies 

(MST, LIGA-technologies et al.)
13. Sensor’s degradation, metrology and cer-

tification
The journal publishes the custom-made re-

views on actual questions appropriate to the men-
tioned subjects, current information – chronicle, 
special papers devoted to known scientists, paid 
advertising messages, conferences announce-
ments.

The basic article text should meet the SAC 
Ukraine Presidium Decree requirements from 
15.01.2003 № 7-05/1 (SAC Bulletin № 1, 2003) 
and be structured. The materials sent to Editors, 
should be written with the maximal text presen-
tation clearness and accuracy. In the submitted 
manuscript the actuality of problem should be re-
flected, the purpose of the work should be formu-
lated. It must contain an original part and conclu-

sions providing the received results essence and 
their novelty  understanding. The authors should 
avoid the new terms and narrowprofile jargon 
phrase unreasonable introduction. 

Journal Edition  asks authors at a direction of  
articles  in a print to be guided by the following 
rules:

1.Manuscripts should be submitted in dupli-
cate in Ukrainian, English, or Russian, a hard 
copy and supplemented with a text file and fig-
ures on a CD. Manuscripts which are offered by 
authors from Ukraine or CIS countries to the edi-
tion in English are necessarily supplemented by 
Ukrainian or Russian version. An electronic copy 
may be submitted by e-mail.

2. Acceptable text formats: MS Word (rtf, 
doc).

3. Acceptable graphic formats for figures: 
EPS, TIFF, BMP, PCX, CDR, WMF, MS Word 
and MS Graf, JPEG. Figures created using soft-
ware for mathematical and statistical calculations 
should be converted to one of these formats.

4. For articles of authors from Ukraine there 
should be expert conclusions about an opportunity 
of an open print.

Manuscripts should be sent to:
Lepikh Yaroslav Illich, The Vice Editor, Odessa 

National I.I. Mechnikov University, ISEPTC (RL-
3), str. Dvoryanskaya, 2, Odessa, 65082, Ukraine.

Phone/fax +38(048) 723-34-61,
E-mail: semst-journal@onu.edu.ua, 
http://www.semst.onu.edu.ua

Manuscripts of articles anonymous reviewing 
is carried out
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The manuscript preparation rules:
The manuscripts should be supplemented with 

the Official letter signed by a chief manager of 
the institution where the work was performed. 
This rule does not apply to papers submitted by 
authors from abroad or international groups of 
authors.

Сopyright transfer to the Publisher. 
Title Page: 
1. PACS and Universal Decimal Classification 

code (for authors from СIS)  in the top left corner. 
Several comma-separated codes are allowed. If no 
classification codes are indicated, the code(s) will 
be assigned by the Editorial Board.

2. Title of the paper (central, capital, bold, 
14pt).

3. Name (-s) of the author(-s) below, in one 
space (central, normal face, 12pt).

4. Name of affiliated institution, full address, 
phone and fax numbers, e-mail addresses (if avail-
able) for each author below, in one space (central, 
normal face, 12pt).

5. Abstract: up to 1000 characters.
6. Keywords: its amount must not exceed eight 

words. In the specific cases it is acceptable to use 
two-  or three-word terms. These words must be 
placed under the abstract and written in the same 
language.

Items 2,3,4,5,6 must be presented in series in 
Ukrainian, English and Russian languages.

For authors from abroad which do not know 
Ukrainian or Russian languages, items 2-5 may 
be presentd only in English.

7. To each copy of the article abstracts in 
Ukrainian and the English language are applied 
(each abstract on a separate sheet). The special at-
tention should be given to the writing of the article 
summary in English. For this purpose it is expedi-
ent to use the qualified experts - linguists with the 
further scientific editing the text by the author (-s). 
Before the word “abstract” it is necessary to write 
the full article name by the appropriate language, 
UDC, surnames and the initials of the authors, 
names of affiliated institutions. The abstract in 
volume of 200-250 words must be structured: the 
purpose (precisely formulated), research methods 
and results (shortly), generalizations or conclu-

sions. After the text of the abstract from the item 
key words are placed.

8. Article text should be printed 1,5-spaced 
on white paper A4 format with a 12pt, margins: 
left — 3sm, right — 1,5, upper and lower — 
2,5sm. Titles of the sections if it is present should 
be typed bold, capitals.

Equations should be entered using MS 
Equation Editor or MathType. Papers with hand-
written equations are not accepted. Notations 
should be defined when the first appearing in the 
text.

Tables should be submitted on separate pag-
es in the format of appropriate text formats (see 
above), or in the text format (with columns sepa-
rated by interval, commas, or tabulation charac-
ters).

9. At the article text end one must indicate 
surnames, names and patronymics of all authors, 
the mail address, the phone, a fax, e-mail (for the 
correspondence).

10. List of references should be 1,5-spaced, 
with references numbered in order of their ap-
pearance in the text. The bibliography is printed 
only by the roman type (cyrillics represents in 
transliteration).

  The literature registration order should con-
form to DAS of Ukraine requirements, for ex-
ample:

[1]. I.M. Cidilkov skii. Elektrony i dyrki v po-
luprovdnikah. Nauka, M. 450 s. (1972).

[2]. J.A. Hall. Imaging tubes. Chap. 14 in The 
Infrared Handbook, Eds. W.W. Wolfe, G.J. Zissis, 
pp. 132-176, ERIM, Ann Arbor, MI (1978).

[3]. N. Blutzer, A.S. Jensen. Current readout of 
infrared detectors // Opt. Eng., 26(3), pp. 241-248 
(1987).

11. Figures and tables captions should be 
printed in the manuscript double-spaced after the 
list of references. Footnotes should be avoided if 
possible.

Only high-quality pictures can be accepted. 
Inscriptions and symbols should be printed inside 
picture. Negatives, and slides are not accepted.

Each figure should be printed on a separate 
page and have a size not exceeding 160x200 mm. 
For text inside figures, use 10pt. Measurement 



units should be indicated after a comma (not in 
blankets). All figures are to be numbered in or-
der of its appearance in the text, with sections de-
noted as (a), (b), etc. Placing the figure numbers 
and captions inside figures is not allowed. On 
the backside, write with a pencil the paper title, 
author(s) name(s) and figure number, and mark 
the topside with an arrow.

Photographs should be submitted as original 
prints. Color printing is possible if its cost is cov-
ered by the authors or their sponsors.

12. The article must be signed by author (all 
authors) with the date indication on the last page.

Authors bear full responsibility for irreproach-
able language make out of the text, especially for a 
correct scientific terminology (it should be verified 
under terminological dictionaries of the appropri-
ate speciality).

13. The date of article acceptance is that one 
when the final variant comes to the publisher after 
a prepublication review.

After obtaining the proof sheet the author 
should correct mistakes (clearly cancel incorrect 
variant with blue or black ink and put the correct 
variant on border) and send urgently the revised 
variant to the editor by e-mail.

Author’s signature at the article end vouches 
that author grants a copyright to the publisher. 
Author vouches that the work has not been pub-
lished elsewhere, either completely, or in part and 
has not been submitted to another journal.

Not accepted manuscripts will not be returned.

To author attention
International agency ISSN has established our 

Journal shortcut – «Sens. elektron. mikrosist. 
tehnol.» We ask you in your references and 
article bibliographic dates use such name as on 
it the reference to your article will be carried out.
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