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УРАХУВАННЯ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ 
ЛАНДАУЕРА – ДАТТА – ЛУНДСТРОМА

Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха*
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УРАХУВАННЯ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ 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 концепції «знизу – вгору» узагальненої транспортної моделі Ландауера – Датта 
– Лундстрома (ЛДЛ) показано: при описі транспорту електронів у провіднику в дифузійному 
режимі важливу роль відіграє середня довжина вільного пробігу λ , яка визначає коефіцієнт 
проходження T . На прикладі 1D провідника виводиться базове співвідношення між Т і λ . 
Встановлюється зв'язок між λ  і часом mτ  релаксації імпульсу для провідників різної вимірності. 
Наводиться методика оцінки усередненого значення довжини вільного пробігу з експеримен-

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

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

©  Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха, 2016
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тальних даних через коефіцієнт дифузії і встановлюється зв'язок довжини вільного пробігу 
з рухливістю. Як приклад аналізуються експериментальні дані для польового транзистора Si 
MOSFET в різних наближеннях. 

Ключові слова: нанофізика, наноелектроніка, розсіяння електронів, розсіяння фононів, ко-
ефіцієнт проходження, довжина вільного пробігу, коефіцієнт дифузії, рухливість, Si MOSFET

CONSIDERATION FOR ELECTRONS SCATTERING IN GENERALIZED 
LANDAUER – DATTA – LUNDSTROM MODEL 

Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha

Abstract. In a tutorial article directed to serve researchers, university teachers and students, from the 
positions of generalized Landauer – Datta – Lundstrom (LDL) model we demonstrate that the average 
mean free path λ , which determines the transmission coefficient T , plays an important role in descrip-
tion of transport of electrons through a conductor in a diffusion regime. The basic correlation between 
T and λ is obtained for 1D resistor as the most simple example. A connection is established between 
λ  and a time mτ  of momentum relaxation for conductors of different dimensions. We get estimation 
for the averaged values for the mean free path λ  from experimental measurements using the diffusion 
coefficient and the correlation between the mean free path and mobility is established. As an example, 
the experimental data for Si MOSFET in different approximations are analyzed. 

Keywords: nanophysics, nanoelectronics, electron scattering, phonon scattering, transmission coef-
ficient, mean free path, diffusion coefficient, mobility, Si MOSFET

УЧЕТ РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ 
ЛАНДАУЭРА – ДАТТА – ЛУНДСТРОМА 

Ю. А. Кругляк, М. В. Стриха

Аннотация. В методической статье, расчитанной на исследователей, преподавателей, сту-
дентов высшей школы с позиций концепции «снизу – вверх» транспортной модели Ландауэра 
– Датты – Лундстрома (ЛДЛ) показано, что при описании транспорта электронов по проводнику 
в диффузионном режиме важную роль играет средняя длина свободного обратного рассеяния λ , 
которая определяет коэффициент прохождения T . На примере 1D проводника выводится базовое 
соотношение между коэффициентом прохождения T  и средней длиной свободного пробега λ . 
Устанавливается связь между λ  и временем релаксации импульса mτ  для проводников разной 
размерности. Дается оценка усредненного значения длины свободного пробега из эксперимен-
тальных измерений через коэффициент диффузии и устанавливается связь длины свободного 
пробега с подвижностью. В качестве примера анализируются экспериментальные данные для 
полевого транзистора Si MOSFET в разных приближениях. 

Ключевые слова: нанофизика, наноэлектроника, рассеяние электронов, рассеяние фононов, 
коэффициент прохождения, длина свободного пробега, коэффициент диффузии, подвижность, 
Si MOSFET
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СТРУМ СПІНОВОГО МАГНІТНОГО МОМЕНТУ ДОНОРНОГО ЕЛЕКТРОНА У 
СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ СdS

В. І. Бойчук, Р. Я. Лешко, І. Б. Іванчишин

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, кафедра 
теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Срийська, 3
e-mail: ivan.ivanchyshyn@mail.ru 

СТРУМ СПІНОВОГО МАГНІТНОГО МОМЕНТУ ДОНОРНОГО ЕЛЕКТРОНА У 
СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ СdS

В. І. Бойчук, Р. Я. Лешко, І. Б. Іванчишин

Анотація. В рамках наближення ефективної маси досліджено електронні стани сферичної 
квантової точки, що поміщена у діелектричну матрицю. Потенціал електрона квантової точки 
апроксимовано скінченною прямокутною потенціальною ямою. Отримано залежності енергій 
станів  електрона  від розмірів  квантової  точки для гетеросистеми CdS/SiO2  за наявності та при 
відсутності домішки у квантовій точці. Для основного стану отримано залежності струму спіно-
вого магнітного моменту електрона від радіальної змінної для різних радіусів квантової точки. 
Обчислено напруженість магнітного поля, створеного цим струмом у центрі квантової точки.

Ключові слова: квантова точка, донорна домішка, струм спінового магнітного моменту
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SPIN MAGNETIC MOMENT CURRENT OF IMPURITY ELECTRON IN A СdS 
SPHERICAL QUANTUM DOT

V. I. Boichuk, R.Ya. Leshko, I. B. Ivanchyshyn

Abstract. In the effective mass approach electron states of a spherical quantum dot embedded in the 
dielectric matrix are investigated. The electron potential of a quantum dot is approximated by a finite 
rectangular potential well. The dependences of electron states energy on quntum dot size for the CdS/
SiO2 heterosystem are derived both in the presence and the absence of an impurity in the quantum dot. 
For the electron ground state the dependences of spin magnetic moment current on the radial coordinate 
for different quantum dot radii are obtained. The magnetic field intensity created by this current in the 
quantum dot centre is calculated. 

Keywords: quantum dot, donor impurity, spin magnetic moment current

ТОК СПИНОВОГО МАГНИТНОГО МОМЕНТА ДОНОРНОГО ЭЛЕКТРОНА В 
СФЕРИЧЕСКОЙ КВАНТОВОЙ ТОЧКЕ СDS

В. И. Бойчук, Р. Я. Лешко, И. Б. Иванчишин

Аннотация. В рамках приближения эффективной массы исследованы электронные состояния 
сферической квантовой точки, которая помещена в диэлектрическую матрицу. Потенциал 
электрона квантовой точки аппроксимирован конечной прямоугольной потенциальной 
ямой. Получены зависимости энергий состояний электрона от размеров квантовой точки 
для гетеросистемы CdS/SiO2 при наличии и при отсутствии примеси в квантовой точке. Для 
основного состояния получены зависимости тока спинового магнитного момента электрона 
от радиальной переменной для разных радиусов квантовой точки. Вычислена напряженность 
магнитного поля, созданного этим током в центре квантовой точки.

Ключевые слова: квантовая точка, донорноя примесь, ток спинового магнитного момента
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ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ МІЖЗОННИХ 
КВАНТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У ДВОЯМНІЙ СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ

В. А. Головацький, І. Б. Бернік, М. Я. Яхневич 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
м.Чернівці, вул. Коцюбинського 2, тел.80372244816, e-mail: ktf@chnu.edu.ua

ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ МІЖЗОННИХ 
КВАНТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У ДВОЯМНІЙ СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ

В. А. Головацький, І. Б. Бернік, М. Я. Яхневич 

Анотація. У наближенні ефективних мас та моделі скінченних прямокутних потенціальних 
бар’єрів виконано розрахунки енергетичних спектрів та розподілів ймовірностей знаходження 
електрона та дірки в сферичній напівпровідниковій квантовій-точці-квантовій-ямі (КТКЯ), 
поміщеній в однорідне магнітне поле. Дослідження виконані методом розкладу хвильових 
функцій (ХФ) квазічастинок на базисі ХФ в КТКЯ без магнітного поля.

Досліджено вплив магнітного поля на енергетичний спектр і локалізацію електрона та дірки 
в наносистемі CdSe/ZnS/CdSe/ZnS. Побудовано залежності енергетичних спектрів квазічастинок 
від індукції магнітного поля. Показано, що під впливом магнітного поля квазічастинки в 
основному стані можуть тунелювати крізь малопотужний потенціальний бар’єр із зовнішньої 
потенціальної ями у внутрішню, при чому для електрона та дірки це відбувається при різних 
значеннях індукції магнітного поля, що відображається на силах осциляторів міжзонних 
квантових переходів. 

Розраховано залежності сил осциляторів міжзонного квантового переходу між основними 
станами електрона та дірки від індукції магнітного поля в наносистемах з різними розмірами 
внутрішньої потенціальної ями. Різний характер отриманих залежностей обумовлений різним 
розташуванням квазічастинок у шарах наносистеми.

Ключові слова: квантова точка-квантова яма, магнітне поле, енергетичний спектр, сили 
осцилятора
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MAGNETIC FIELD EFFECT ON OSCILLATOR STRENGTHS OF INTERBAND 
QUANTUM TRANSITIONS IN SPHERICAL QUANTUM DOT-QUANTUM WELL

V. A. Holovatsky, I. B. Bernik, M. Ya. Yakhnevych 

In the frame of effective masses and finite rectangular potential barriers there are calculated the 
energy spectra and densities of the electron and the hole in the semiconductor spherical quantum dot-
quantum well (QDQW) in magnetic field. The investigations are performed using the method of quasi-
particles wave functions (WFs) expansion on the basis of WFs in the QDQW without the magnetic field.

The effect of magnetic field on the energy spectra and the densities of electron and hole is studied 
for the nanosystem CdSe/ZnS/CdSe/ZnS. The dependences of quasi-particles energy spectra on the 
magnetic field induction are obtained. It is shown that under the influence of magnetic field the quasi-
particles in the ground state can tunnel through potential barrier from the outer potential well into the 
inner one. For the electron and hole that phenomenon takes place at different values of the induction 
of magnetic field which in turn depicts on the oscillator strengths of the interband quantum transitions.

The dependences of the oscillator strengths of interband quantum transition between the ground 
states of the electron and the hole in the QDQWs with different sizes of the inner potential well on 
magnetic field induction are calculated. Different character of obtained dependences are caused by 
various localization of the quasi-particles in the nanosystem layers.

Keywords: quantum dot-quantum well, magnetic field, energy spectrum, oscillator strength

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СИЛЫ ОСЦИЛЛЯТОРОВ МЕЖЗОННЫХ 
КВАНТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ДВУХЯМНОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ КВАНТОВОЙ ТОЧКЕ

В. А. Головацкий, И. Б. Берник, М. Я. Яхневич 

В приближении эффективных масс и модели конечных прямоугольных потенциальных барьеров 
выполнены расчеты энергетических спектров и распределений вероятностей нахождения электрона 
и дырки в сферической полупроводниковой квантовой-точке-квантовой-яме (КТКЯ), помещенной 
в однородное магнитное поле. Исследования выполнены методом разложения волновых функций 
квазичастиц на базисе волновых функций в КТКЯ без магнитного поля.

Исследовано влияние магнитного поля на энергетический спектр и локализацию электрона 
и дырки в наносистеме CdSe/ZnS/CdSe/ZnS. Построены зависимости энергетических спектров 
квазичастиц от индукции магнитного поля. Показано, что под влиянием магнитного поля 
квазичастицы в основном состоянии могут туннелировать через маломощный потенциальный 
барьер с внешней потенциальной ямы во внутреннюю, причем для электрона и дырки это 
происходит при различных значениях индукции магнитного поля, что отражается на силах 
осцилляторов междузонных квантовых переходов.

Рассчитано зависимости сил осцилляторов межзонного квантового перехода между 
основными состояниями электрона и дырки от индукции магнитного поля в наносистемах 
с различными размерами внутренней потенциальной ямы. Разный характер полученных 
зависимостей обусловлен различным расположениями квазичастиц в слоях наносистемы.

Ключевые слова: квантовая точка-квантовая яма, магнитное поле, энергетический спектр, 
силы осциллятора
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ВНЕСЕНИХ ВТРАТ СИГНАЛУ ВІД ЧАСТОТИ В 
ПРИСТРОЯХ НА ПАХ З П’ЄЗОКЕРАМІЧНИМ ЗВУКОПРОВОДОМ 

Я. І. Лепіх

Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр МОН і НАН України при 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова
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ЗАЛЕЖНОСТІ ВНЕСЕНИХ ВТРАТ СИГНАЛУ ВІД ЧАСТОТИ В ПРИСТРОЯХ НА 
ПАХ З П’ЄЗОКЕРАМІЧНИМ ЗВУКОПРОВОДОМ 

Я. І. Лепіх

Анотація. У роботі наведені результати досліджень залежності внесених втрат сигналу 
від частоти і ширини смуги пропускання у пристроях на поверхневих акустичних хвилях 
(ПАХ) з п‘єзокерамічними звукопроводами . Описано методику експерименту. Досліджена 
п’єзокераміка системи цирконат-титанат свинцю (ЦТС) різних марок у складі ліній затримки 
на ПАХ. Як перетворювачі ПАХ використані неаподизовані еквідистантні зустрічно-штирьові 
перетворювачі (ЗШП). Визначено діапазон частот із прийнятними для пасивних пристроїв на 
ПАХ внесеними втратами, а також з оптимальною відносною смугою пропускання. 

Ключові слова: пристрої на ПАХ, п’єзокераміка, частота, внесені втрати
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DEPENDENCE OF A SIGNAL BROUGHT LOSSES ON FREQUENCY IN DEVICES ON 
SAW WITH PIEZOCERAMICS ACOUSTIC DUCT

Ya. I. Lepikh

Abstract.  Researches of signal brought losses dependence of  devices on SAW  with piezoceramics 
acoustic duct  on frequency and width of a pass band are given. The technique of experiment is 
described. Piezoceramics of lead zirconate-titanate system of various marks in structure of delay line 
on SAW have been investigated. As SAW converters nonapodized equidistant interdigital converters 
have been used. The range of frequencies with acceptable for passive mechanisms on SAW brought 
losses, and with an optimum relative passband also is determined. 

Keywords: devices on SAW, рiezoceramics, frequency, brought losses

ЗАВИСИМОСТИ ВНОСИМЫХ ПОТЕРЬ СИГНАЛА ОТ ЧАСТОТЫ В 
УСТРОЙСТВАХ НА ПАВ С ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИМ ЗВУКОПРОВОДОМ 

Я. И. Лепих

Аннотация. В работе приведены результаты исследований зависимости вносимых потерь 
сигнала устройств на поверхностных акустических волнах (ПАВ) с пьезокерамическими 
звукопроводами от частоты и ширины полосы пропускания. Описана методика эксперимента. 
Исследована пьезокерамика системы цирконат-титанат свинца различных марок в составе 
линий задержки на ПАВ. В качестве преобразователей ПАВ использованы неаподизированные 
эквидистантные встречно-штыревые преобразователи. Определен диапазон частот с 
приемлемыми для пассивных устройтв на ПАВ вносимыми потерями, а также с оптимальной 
относительной полосой пропускания. 

Ключевые слова: устройства на ПАВ, пьезокерамика, частота, вносимые потери
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PIEZOPHOTOCONDUCTIVITY SPECTRA OF SEMICONDUCTOR LAYERED CRYSTAL

Y. Stakhira, R. Stakhira

Faculty of electronics and computer technology
Ivan Franko National University of Lviv

Lviv, Ukraine
e-mail: stakhira@electronics.lnu.edu.ua 

PIEZOPHOTOCONDUCTIVITY SPECTRA OF SEMICONDUCTOR LAYERED CRYSTAL

Y. Stakhira, R. Stakhira

Abstract. The results of investigations of piezophotoconductivity of layered crystals In4Se3, 
conductivity component which is proportional to the product of the intensity of light and the mechanical 
stress, are presented. We analyzed the structural changes which are caused by crystal deforming force 
that has harmonic component of low frequency. It is shown that deforming force leads to a relative 
shift of the layers and to change a component period grating which is normal to the plane of the layers, 
which is implemented discretely. We analyzed changes in the structure of the electron states which 
are caused by the diffraction of Bloch waves created on the Bragg planes, as well as the removal of 
degenerate energy states of mechanical stress. We clarified the reasons for the time shift between the 
phases of deforming force and the current of piezophotoconductivity. We estimated aspects of practical 
application of the effect.

Keywords: piezophotoconductivity, layered crystals, layers' shift
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СПЕКТРИ П'ЄЗОФОТОПРОВІДНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ 
ШАРУВАТОЇ СТРУКТУРИ

Й. М. Стахіра, Р. Й. Стахіра 

Анотація. Приведено результати досліджень спектрів п'єзофотопровідності шаруватих 
кристалів In4Se3, складової провідності пропорційної добутку інтенсивності світла на механічну 
напругу. Проаналізовано структурні зміни кристалу які зумовлені деформуючою силою яка має 
гармонічну складову низької частоти. Показано, що деформуюча сила призводить до відносного 
зсуву шарів і до зміни складової періоду ґратки нормальної до площини шарів, яка реалізується 
дискретно. Проаналізовано зміни у структурі електронних станів які зумовлені дифракцією 
Блохівських хвиль на створених Брегівських площинах, а також на знятті виродження енергетич-
них станів механічною напругою. З'ясовано причини часового зсуву між фазами деформуючої 
сили і струмом п'єзофотопровідності. Оцінені можливості практичного використання ефекту.

Ключові слова: п'єзофотопровідність, шаруваті кристали, зміщення шарів

СПЕКТРЫ ПЬЕЗОФОТОПРОВОДИМОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
КРИСТАЛЛОВ СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЫ

И. М. Стахира, Р. И. Стахира 

Аннотация. Приведены результаты исследований спектров пьезофотопроводимости сло-
истых кристаллов In4Se3, составляющей проводимости пропорциональной произведению ин-
тенсивности света на механическое напряжение. Проанализированы структурные изменения 
кристалла обусловленные деформирующей силой которая имеет гармоничную составляющую 
низкой частоты. Показано, что деформирующая сила приводит к относительному сдвигу слоев 
и к изменению составляющей периода решетки нормальной к плоскости слоев, который реали-
зован дискретно. Проанализированы изменения в структуре электронных состояний обуслов-
ленные дифракцией Блоховских волн на созданных Бреговских плоскостях, а также на снятии 
вырождения энергетических состояний механическим напряжением. Выяснены причины вре-
менного сдвига между фазами деформирующей силы и током пьезофотопроводимости. Оценены 
возможности практического использования эффекта.

Ключевые слова: пьезофотопроводимость, слоистые кристаллы, смещение слоев
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ОПТИМІЗАЦІЯ ХОЛІН-ЧУТЛИВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ РОБОТИ В БІОЛОГІЧНИХ 
РІДИНАХ

Д. Ю. Кучеренко,  Д. В. Сєдюко,  Д. В. Книжникова, І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, 
О. П. Солдаткін

Анотація. В роботі проведено оптимізацію роботи амперометричного біосенсора для 
визначення концентрацій холіну в біологічних рідинах. Для створення біоселективного елементу 
використовували холін оксидазу, іммобілізовану на поверхні амперометричного перетворювача. 
Досліджено вплив параметрів робочого буферного розчину (буферна ємність, іонна сила, рН) 
на характеристики біосенсора. Показано залежність активності іммобілізованого ферменту від 
рН розчину та визначено pH оптимум роботи біосенсора. Біосенсор характеризується гарною 
відтворюваністю сигналу та операційною стабільністю. В роботі перевірено можливість 
зберігання біосенсора за різних умов. Найкращі результати спостерігалися при зберіганні за 
температури -18 °С. Завдяки використанню мембрани з полі-m-фенілендіаміну було значно 
зменшено вплив інтерферуючих речовин на роботу біосенсора. Досліджено основні аналітичні 
характеристики біосенсора: чутливість, лінійний діапазон роботи, мінімальну межу визначення, 
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шум, дрейф, відтворюваність відгуків біосенсора. Розроблений біосенсор можна використовувати 
для визначення концентрацій холіну в біологічних зразках.

Ключові слова: холін, холін оксидаза, амперометричний біосенсор, полі-m-фенілендіамін

OPTIMIZATION OF THE CHOLINE-SENSITIVE BIOSENSOR FOR WORK IN 
BIOLOGICAL LIQUIDS 

D. Yu. Kucherenko, D. V. Siediuko, D. V. Knyzhnykova, I. S. Kucherenko, О. О. Soldatkin, 
A. P. Soldatkin

Abstract. In this work, an amperometric biosensor for determination of choline concentration in 
biological liquids was optimized. The enzyme choline oxidase was used as a bioselective material 
and was immobilized by crosslinking with bovine serum albumin via glutaraldehyde on the surface 
of amperometric platinum disc electrode. Influence of working buffer parameters (buffer capacity, 
ionic strength and pH) and functional characteristics of the biosensor were investigated. Dependence 
of activity of the immobilized enzyme on solution pH was showed. Furthermore, biosensor storage 
stability during long period at different conditions was investigated. The storage at −18 °C showed 
better results. It was showed, that application of semipermeable membrane – poly-m-phenylenediamine, 
remarkably decreased of the biosensor response to the interfering substances. The main analytical 
characteristics of developed biosensor such as sensitivity, linear range, detection limit, noise, drift and 
reproducibility of responses were investigated. The results show that developed biosensor can be used 
for choline determination in real biological liquids.

Keywords: choline, choline oxidase, amperometric biosensor, poly-m-phenylenediamine

ОПТИМИЗАЦИЯ ХОЛИН-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО БИОСЕНСОРА ДЛЯ РАБОТЫ В 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ 

Д. Ю. Кучеренко, Д. В. Седюко, Д. В. Книжникова, И. С. Кучеренко, О. О. Солдаткин, 
А. П. Солдаткин

Аннотация. В работе проведено оптимизацию работы амперометрического биосенсора для 
определения концентраций холина в биологических жидкостях. Для создания биоселективного 
элемента использовали холин оксидазу, иммобилизованную на поверхности амперометрического 
преобразователя. Исследовано влияние параметров рабочего буферного раствора (буферная 
емкость, ионная сила и pH) на характеристики биосенсора. Показана зависимость активности 
иммобилизированного фермента от pH раствора и определен pH оптимум работы биосенсора. 
В работе проверена возможность хранения биосенсора при различных условиях. Благодаря 
использованию мембраны из поли-m-фенилендиамина было значительно уменьшено влияние 
интерферирующих веществ на работу биосенсора. Исследовано основные аналитические 
характеристики биосенсора, такие как чувствительность к холину, линейный диапазон работы, 
минимальная граница определения, шум, дрейф, воспроизводимость откликов биосенсора. 
Результаты свидетельствуют о том, что разработанный биосенсор можно использовать для 
определения концентраций холина в биологических образцах.

Ключевые слова: холин, холин оксидаза, амперометрический биосенсор, поли-m-
фенилендиамин
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ  РОЗДІЛЬНОГО БІОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ  РОЗДІЛЬНОГО БІОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
АФЛАТОКСИНІВ ТА  ПЕСТИЦИДІВ 

М. Ю. Коробко, К. В. Степурська, О. О. Солдаткін, В. М. Архипова, С. В. Дзядевич

Анотація. Розроблено та оптимізовано процедуру біосенсорного аналізу мультикомпонентного 
зразку, в складі якого є як афлатоксини, так і пестициди. Біосенсорне визначення афлатоксинів 
та пестицидів проводили з використанням інгібіторного ферментного аналізу. Для створення 
біоселективного елементу біосенсора використовували фермент ацетилхолінестеразу, 
коіммобілізовану з бичачим сироватковим альбуміном за допомогою ковалентної зшивки 
глутаровим альдегідом на поверхні потенціометричного перетворювача. Як перетворювачі 
виступали рН-чутливі польові транзистори. Підібрано робочу концентрацію ацетилхоліну 
як субстрату для подальшого інгібіторного аналізу, оптимальний час інгібування розчином 
токсинів, необхідну концентрацію реактиватора піридин-2-альдоксимметилйодиду та часу 
реактивації ферментної мембрани після її інгібування. Досліджено синергізм дії трихлорофону 
та афлатоксину В1 при інгібуванні ними іммобілізованої на поверхню рН-чутливих польових 
транзисторів ацетилхолінестерази. Запропоновано процедуру аналізу, яка дозволяє селективно 
визначати склад мультикомпонентного зразку, в складі якого є як афлатоксини, так і пестициди.

Ключові слова: афлатоксини, трихлорфон, біосенсор, іммобілізована ацетилхолінестераза, 
рН-чутливий польовий транзистор
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OPTIMIZATION OF PROCEDURE OF SEPARATE BIOSENSOR DETECTION OF 
AFLATOXINS AND PESTICIDES

М. Yu. Коrobko, К. V. Stepurska, О. О. Soldatkin, V. N. Arkhypova, S. V. Dzyadevych

Аbstract. A procedure of separate biosensor analysis of the multicomponent sample with aflatoxins 
and pesticides has been developed and optimized. Biosensor determination of aflatoxins and pesticides 
was performed using enzyme inhibition analysis. For creation of bioselective element we used enzyme 
acetylcholinesterase which is co-immobilized with bovine serum albumin on the surface of potentio-
metric transducer by glutaraldehyde covalent crosslinking. As transducers were pH-sensitive field effect 
transistors. The concentration of acetylcholine chloride as a substrate for subsequent inhibition analy-
sis was fit; optimal time of inhibition by toxins solution was determinate together with concentration 
of reactivator (pyridine-2-aldoxymmethyliodyd) and time of enzyme reactivation after inhibition. A 
synergism between trichlorfon and aflatoxin B1 in inhibition of immobilized on a surface pH-sensitive 
field-effect transistors acetylcholinesterase was investigated. The proposed procedure allows selective 
determination the composition of the multicomponent sample with aflatoxins and pesticides.

Keywords: aflatoxins, trichlorfon, biosensor, immobilized acetylcholinesterase, pH-sensitive field-
effect transistors

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАЗДЕЛЬНОГО БИОСЕНСОРНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АФЛАТОКСИНОВ И ПЕСТИЦИДОВ

М. Ю. Коробко, К. В. Степурская, А. А. Солдаткин, В. Н. Архипова, С. В. Дзядевич

Аннотация. Разработана и оптимизирована процедура биосенсорного анализа мультиком-
понентного образца, в составе которого есть как афлатоксины, так и пестициды. Биосенсорное 
определение афлатоксинов и пестицидов проводили с использованием ингибиторного фер-
ментного анализа. Для создания биоселективного элемента биосенсора использовали фермент 
ацетилхолинэстераза, коиммобилизованный с бычьим сывороточным альбумином с помощью 
ковалентной сшивки глутаровым альдегидом на поверхности потенциометрического преоб-
разователя. В качестве преобразователей выступали рН-чувствительные полевые транзисторы. 
Подобраны рабочая концентрация ацетилхолина как субстрата для дальнейшего ингибиторного 
анализа, оптимальное время ингибирования раствором токсинов, необходимая концентрация ре-
активатора пиридин-2-альдоксимметилйодид и время реактивации ферментной мембраны после 
ее ингибирования. Исследован синергизм действия трихлорофона и афлатоксина В1 при инги-
бировании ими иммобилизованной на поверхность рН-чувствительных полевых транзисторов 
ацетилхолинэстеразы. Предложенная процедура анализа позволяет селективно определять со-
став мультикомпонентного образца, в составе которого есть как афлатоксины, так и пестициды.

Ключевые слова: афлатоксины, трихлорфон, биосенсор, иммобилизованная ацетилхолине-
стераза, рН-чувствительный полевой транзистор
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КЕРАМИКИ ZnO С ДОБАВКОЙ 
СЕРЕБРА К МЕТАНУ

Е. Л. Повзло, А. Ю. Ляшков, А. C. Тонкошкур

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара 
49010, Украина, Днепр, пр. Гагарина, 72, каф. радиоэлектроники, 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КЕРАМИКИ ZnO С ДОБАВКОЙ 
СЕРЕБРА К МЕТАНУ

Е. Л. Повзло, А. Ю. Ляшков, А. C. Тонкошкур

Аннотация. Целью работы было экспериментальное исследование чувствительности 
электропроводности керамики ZnO с добавкой серебра к присутствию в воздушной среде метана.

Показано, что исследованная керамика обладает достаточно высокой чувствительностью 
электропроводности к метану, сравнимой со значениями для других газообразных углеводоро-
дов. Ее увеличение может быть достигнуто введением  в керамику добавки серебра, что приводит 
к уменьшению ее плотности.

Установлено, что чувствительность исследованной керамики имеет некоторую селек-тив-
ность. Это проявляется в смещении максимума температурной зависимости отклика в сторону 
высоких температур для углеводородов с большей молекулярной массой (пропан, бутан) в срав-
нении с метаном.

Ключевые слова: оксид цинка, серебро, сенсор, газочувствительность, электропроводность, 
метан, керамика, межкристаллитные барьеры
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ЧУТЛИВІСТЬ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КЕРАМІКИ ZnO З ДОМІШКОЮ СРІБЛА ДО 
МЕТАНУ

Є. Л. Повзло, О. Ю. Ляшков, О. C. Тонкошкур

Анотація. Метою роботи було експериментальне дослідження чутливості електропро-
відності кераміки ZnO з домішкою срібла до присутності в повітряному середовищі метану, а 
також зіставлення отриманих результатів з даними про газочутливість цієї кераміки до інших 
вуглеводнів.

Показано, що досліджена кераміка має досить високу чутливість електропровідності до 
метану, порівнянної зі значеннями для інших газоподібних вуглеводнів. Її збільшення може 
бути досягнуто введенням в кераміку домішки срібла, що призводить до зменшення її густини.

Встановлено, що чутливість дослідженої кераміки має деяку селективність. Це проявляється 
в зміщенні максимуму температурної залежності відгуку в сторону високих температур для 
вуглеводнів з більшою молекулярною масою (пропан, бутан) в порівнянні з метаном.

Ключові слова: оксид цинку, срібло, сенсор, газочутливість, електропровідність, метан, 
кераміка, міжкристалітні бар'єри

SENSITIVITY CONDUCTIVITY OF THE CERAMIC ZnO WITH ADDITION OF SILVER 
TO METHANE

E. L. Povzlo, A. Yu. Lyashkov, A. S. Tonkoshkur

Abstract. Purpose of the paper was the experimental research of sensitivity of the electrical 
conductivity of ZnO ceramics with the addition of silver to the presence of methane in the air envi-
ronment, and also obtained results were compared with data of gas sensitivity of ceramics to other 
hydrocarbons.

It is shown that the conductivity of the ceramic has a sufficiently high sensitivity to methane and 
is comparable with the values for other gaseous hydrocarbons. Its increase can be achieved by adding 
silver into the ceramic additive that reduces its density.

It found that the sensitivity of the leaned ceramics has a certain selectivity. This is detected by the 
displacement maximum of the temperature dependence of response to higher temperatures for the 
hydrocarbons with a higher molecular weight (propane, butane) in comparison with methane.

Keywords: Zinc oxide, silver, sensor, gas sensing, electrical conductivity, ceramics, methane, grain 
boundary 
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ФОРМУВАННЯ НАНОПОРИСТИХ ПЛІВОК Al2O3 

А. Ю. Кизяк, А. А. Євтух, О. В. Стеблова

Анотація. В даній роботі наведені результати отримання пористих плівок Al2O3 в розчинах 
щавлевої та ортофосфорної кислот. Були отримані експериментальні зразки пористих плівок 
Al2O3 з алюмінієвих шарів товщиною менше 2 мкм лише в певному розчині щавлевої кислоти. 
Отримані пористі плівки Al2O3 мають наступні геометричні параметри: діаметр пор від 20 до 
35 нм, відстань між порами від 70 до 150 нм в залежності від напруги анодування. Однак ма-
триця пор плівки Al2O3 є не повністю впорядкованою і області впорядкування спостерігаються 
лише на невеликих площах. 

Ключові слова: нанопористі плівки Al2O3, нанотехнологія, анодування, самоорганізація, 
щавелева та ортофосфорна кислоти

FORMATION OF NANOPOROUS Al2O3 FILMS

A. Yu. Kizjak, A. A. Evtukh, O. V. Steblova

Abstract. This paper presents the results on formation of the porous Al2O3 films in solutions of 
phosphoric and oxalic acids. Experimental samples with nanoporous Al2O3 films in case of aluminum 
layers thinner than 2 mm were obtained only in the  solution of oxalic acid. The resulting porous Al2O3 
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films have the following geometric parameters: pore diameter from 20 to 35 nm, the distance between 
the pores from 70 to 150 nm depending on anodizing voltage. However, the matrix of pores in Al2O3 
film is not quite ordered and ordering is observed only on small areas.

Keywords: nanoporous Al2O3 film, nanotechnology, anodization, self-organization, oxalic and 
phosphoric acids

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОПОРИСТЫХ ПЛЕНОК Al2O3 

А. Ю. Кизяк, А. А. Евтух, О. В. Стеблова

Аннотация. В данной работе приведены результаты получения пористых пленок Al2O3 в 
растворах щавелевой и ортофосфорной кислот. Были получены экспериментальные образцы 
пористых пленок Al2O3 из алюминиевых слоев толщиной менее 2 мкм лишь в определенном 
растворе щавелевой кислоты. Полученные пористые пленки Al2O3 имеют следующие геоме-
трические параметры: диаметр пор от 20 до 35 нм, расстояние между порами от 70 до 150 нм 
в зависимости от напряжения анодирования. Однако матрица пор пленки Al2O3 является не по-
лностью упорядоченной и области упорядочения наблюдаются лишь на небольших площадях. 

Ключевые слова: нанопористые пленки Al2O3, нанотехнология, анодирование, самооргани-
зация, щавелевая и ортофосфорная кислоты
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До 85-річчя члена-кореспондента НАН 
України 

Литовченка Володимира Григоровича

 
Доктору фізико-математичних наук, про-

фесору, члену-кореспонденту НАН України, 
лауреату двох Державних премій України у га-
лузі науки і техніки, заслуженому діячу науки 
і техніки України, керівнику відділення Інсти-
туту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашка-
рьова НАН України, Президенту Українського 
фізичного товариства (2004-2013 рр.) Литов-
ченку Володимиру Григоровичу 24 грудня 
2016 року виповнюється 85 років.

Володимир Григорович Литовченко у 1955 
році закінчив з відзнакою радіофізичний фа-
культет Київського національного університе-
ту ім. Т. Шевченка . Рік працював в НВЧ лабо-
раторії під керівництвом акад. В.Є. Лашкарьо-
ва. Після закінчення аспірантури в Інституті 
фізики НАН України, де навчався під керів-
ництвом професора В. І. Ляшенка (1957-1959 
рік), захистив кандидатську дисертацію (1960 
рік),  а  у  1970 р.  –  докторську,  у  1974 р.  

отримав звання професора. З 1968 р. – зав.
відділом, а з 1987 р. – керівник відділення „Фі-
зика поверхні та мікроелектроніка” Інституту 
фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 
НАН України. 

Керівник наукової школи “Фізика поверхні 
напівпровідників” в Україні та міського науко-
вого семінару цієї ж назви.

До числа основних наукових досягнень 
В. Г. Литовченка слід віднести такі: вперше 

були розпочаті і продовжуються теоретичні та 
експериментальні дослідження нерівноваж-
них квантово розмірних ефектів, що виника-
ють на наноструктурованій поверхні напів-
провідників та на їх границях поділу. 

Ним відкриті стійкі квантовані поверхневі 
екситони (GaAs, PbS) та спостережено кон-
денсацію електронно-діркових пар в новий 
фазовий стан рідкої e-д плазми на поверхні. 

Спостережено також низькопорогове лазер-
не випромінювання з квантованої поверхні. 

На базі багато долинних напівпровідників 
були розроблені квантові катоди високої ефек-
тивності.

Слід відзначити також суттєвий вклад 
В. Г. Литовченка в графенову тематику і фото-
вольтаїку.

У відділенні, яке очолює Володимир Гри-
горович, функціонують єдині в Україні науко-
во-технологічні служби: іонної імплантації 
різноманітних елементів з Оже та масспек-
трометричним пошаровим аналізом; створена 
плазмова PE-CVD формування високопродук-
тивна система формування вуглецевих алма-
зоподібних та графітових фаз; розроблена сер-
тифікована система паспортизації параметрів 
сонячних батарей; функціонує ІЧ спектроско-
пічна система реконструктивного аналізу кон-
фігурації нанорозмірної структури слабо упо-
рядкованих середовищ.

У даний час В. Г. Литовченко очолює де-
кілька проектів по вивченню поверхневих та 
тонкоплівкових наноструктурованих систем 
для цілей створення нового типу високое-
фективних сонячних перетворювачів, газових 
сенсорів контролю екологічно небезпечних га-
зових середовищ, створення масивів для над-
високоємкої нано-пам’яті (по програмах Пре-
зидії НАН України,   Українсько-Німецьких 
Міжнародних програм, STCU).

Прикладні розробки, які ведуться під керів-
ництвом члена-кореспондента НАН України 
В. Г. Литовченка включають: оригінальну кон-
струкцію мобільних геліотехнологічних комп-
лексів в рамках Державної програми «Со-
нячна енергетика», в т.ч. геліозварювальний 
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комплекс та розробку технологій формування 
ненапруженого мікроелектронного кремнію 
та ін. Низка розробок захищено патентами.

В. Г. Литовченком опубліковано понад 10 
монографій (2 – одноосібні), видані „Науко-
вою Думкою”, (Київ), у Вільнюсі, в Оксфорді, 
а також більш як  500 статей та 20 оглядів, бро-
шур та методичних посібників (зокрема запро-
шений огляд „Vacuum nanoelectronics” (120 
стор.), написано ряд статей в енциклопедич-
ному довіднику “Semiconductor Nanostructure 
and Nano-devices,  American Sci.Publishes, 
2005). Він має також персональні публіка-
ції в журналах Phys.Rev., SEMST, Condenced 
Metter, УФЖ.

Професор В. Г. Литовченко здійснює вели-
ку діяльність по підготовці наукових кадрів 
вищої кваліфікації. Він підготував 10 докто-
рів та 40 кандидатів фіз.-мат. наук, серед його 
учнів – 2 члени-кореспонденти НАН України.  

Наукові досягнення В. Г. Литовченка від-
значено високими державними та галузеви-
ми нагородами: орденом „За заслуги” ІІІ ст. 
(2011), він Лауреат Державних премій України 
в галузі науки і техніки (1971, 1997 р.р.); пре-
мії ім. Синельнікова (1988); Заслужений діяч 
науки і техніки України (1992), відзначений 
НАН України знаком „За наукові досягнення” 
(2006); знаком МОН України „За наукові до-
сягнення” (2006); „За підготовку наукової змі-
ни” (2008), орденом “Знак пошани” 3-го сту-
пеня та ін.

Член-кор. В. Г. Литовченко – перший за-
ступник голови Наукової Ради НАН України 
з проблеми „Фізика напівпровідників та на-
півпровідникові пристрої”, Президент Україн-
ського фізичного товариства (2004 – 2013рр.), 
член Українських та Міжнародних наукових 
товариств (Європейського Фізичного та Аме-
риканського Електрохімічного, SPIE, URSI 
(Голова Української секції), Українського Ва-
куумного та Оптичного товариств, Почесний 
член АН Вищої школи України, член науко-
вих вчених та експертних рад України (з фі-
зики напівпровідників, фізики твердого тіла, 
з фізичних та астрономічних наук), спецрад 
по захисту дисертацій при Інституті фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН 

України та при Львівському національному 
університеті, член редколегій українських 
та міжнародних наукових журналів (УФЖ, 
ФХТП, SPQO, «Світ фізики», «Материалы 
электронной техники» (М), «Сенсорна елек-
троніка та мікросистемні технології», член 
(або співголова) постійно діючих Програмних 
та Оргкомітетів Українських та Міжнародних 
наукових конференцій (Фізика напівпровід-
ників; Фізика і хімія тонких плівок; Сенсор-
на електроніка та мікросистемні технології; 
Актуальні проблеми фізики напівпровідників; 
Кремній – 2002-2008 (Росія); Gettering, Defect 
Engineering – GADEST (Germany); DERMT 
(Latvia)). 

Слід відзначити також велику громадську 
роботу, яку здійснює Володимир Григорович, 
зокрема, будучи на посаді Президента Україн-
ського фізичного товариства і члена Коорди-
наційної ради УФТ, послідовно і наполегливо 
відстоюючи позиції української фізики і укра-
їнської науки в цілому.

 Значну увагу Володимир Григорович при-
діляє впровадженню української наукової тер-
мінології.

Нам приємно відзначити багатолітню і 
плідну співпрацю з Володимиром Григорови-
чем, яка має місце, зокрема, у співпраці керо-
ваного ним відділенням ІФН ім. В. Є. Лашка-
рьова НАН України і Міжвідомчого науково-
навчального фізико-технічного центру МОН і 
НАН України при ОНУ імені І. І. Мечникова, 
у роботі науково-технічної ради МННФТЦ та 
Програмних комітетів Міжнародних науково-
технічних конференцій, що проводяться на 
базі нашого університету, а також у редколегії 
нашого журналу.

Тож вітаючи Вас, Володимире Григорови-
чу, зі славним Ювілеєм, щиро зичимо Вам до-
брого здоров’я, щастя, наснаги і подальших 
творчих успіхів!

Редколегія
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Нові книги

Вийшли з друку навчальні посібники і мо-
нографія

Якібчук П. М., Клим М. М.
«Молекулярна фізика». – Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка. 
2016. – 544 с.

«Молекулярна фізика» є тією частиною кур-
су загальної фізики, яка, на відміну від інших 
розділів, присвячена вивченню взаємзв’язку 
між макроскопічними властивостями і вну-
трішньою будовою речовини. Тому глибокі 
знання з молекулярної фізики є передумовою 
розуміння інших розділів загальної фізики, а 
також і спеціальних дисциплін із фізичних та 
інших спеціальностей.

У більшості опублікованих підручників та 
посібників розділ «Молекулярна фізика» пред-
ставлений лише як певна частина курсу, в якій 
відсутній повний і детальний опис явищ і про-
цесів, які описує цей розділ фізики. З цієї при-
чини особливої уваги заслуговують підручни-
ки, в яких молекулярна фізика викладена грун-
товно з використанням строгих математичних 
формулювань і глибоким аналізом фізичних 
явищ та процесів. До такого типу навчальної 
літератури відноситься даний посібник.   

Друге видання доповнене новими парагра-
фами у яких представлено найновіші наукові 
результати і дане їхнє детальне пояснення на 
доступному навчально-методичному рівні, піс-
ля кожного розділу наведені контрольні питан-
ня для самоконтролю засвоєння програмного 
матеріалу. Пропонований підручник ілюстро-
ваний портретами і короткими біографіями 
вчених, які внесли значний внесок у відповідні 
розділи фізизики. Посібник можна рекоменду-
вати як підручник для студентів-фізиків. Під-
ставою для цього є також доповнення у вигляді 
окремих положень та параграфів.

 
О. Я. Оліх
Дефекти у напівпровідникових та діелек-

тричних кристалах – Вінниця : ФОП Корзун 
Д. Ю., 2016. – 152 с.

У посібнику розглянуто основні типи точ-
кових дефектів, методи їх опису та термодина-
мічні підходи оцінки рівноважної концентра-
ції. Докладно викладено питання, які стосу-
ються механізмів дифузії точкових дефектів. 
Проаналізовано шляхи впливу на дефектну 
підсистему кристалів радіаційного опромі-
нення і термічної обробки. Наведено прикла-
ди найпоширеніших точкових комплексів у 
кремнії, а також розглянуто особливості мета-
стабільних та бістабільних дефектів і центрів 
з відємною кореляційною енергією. Посібник 
містить задачі для самостіиного розв’язання.

Для студентів фізичних факультетів універ-
ситетів.

Швець В. Т.
Екстремальний стан речовини. Металіза-

ція газів: монографія / В. Т. Швець – Херсон: 
Грінь Д. С., 2016. – 272 с.

Розглянуте широке коло питань, пов’язаних 
із застосуванням традиційних теоретичних 
методів до розрахунку термодинамічних і кі-
нетичних властивостей металічних водню, 
гелію, кисню і азоту. В основі викладу зна-
ходиться модель майже вільних електронів. 
Для числових розрахунків різних характерис-
тик металів використовуються теорії збурень 
за електрон-іонною взаємодією. Для вод-
ню, кисню і азоту які на теперішній час вже 
отриманий у металічному стані, проводить-
ся співставлення теоретичних і експеримен-
тальних результатів. Для гелію, спроби екс-
периментального отримання якого поки що є 
безуспішними, теоретичні результати мають 
евристичний характер. У монографії приділе-
на увага і астрофізичним аспектам існування 
металічних водню та гелію.

Дана монографія є першою у вітчизняній 
науковій літературі, присвяченою металізації 
таких елементів як водень, гелій, кисень та 
азот. Вона може бути цікавою і корисною всім 
науковцям, що вивчають конденсований стан 
речовини, зокрема, її екстремальний стан, ви-
сокотемпературну надпровідність, перспекти-
ву створення ракетних палив нового поколін-
ня, та всім бажаючим ознайомитись із сучас-
ним станом даної області знань.
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Шановні колеги, автори і читачі журналу
 “Сенсорна електроніка і мікросистемні 

технології”! 

До Вашої уваги оновлена інформація про 
наш журнал

Інтердисциплінарний журнал “Сенсорна 
електроніка і мікросистемні технології” за-
реєстрований у Держкомітеті і видається ОНУ 
імені І. І. Мечникова з травня 2004 р. і є єдиним 
в Україні виданням у даній галузі. Журнал ви-
ходить регулярно 4 рази на рік і входить до 3-х 
переліків наукових фахових видань України, в 
яких можуть публікуватися результати дисер-
таційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора та кандидата наук: з фізико-матема-
тичних, технічних та біологічних наук. Жур-
нал має міжнародну реєстрацію друкованого 
видання – ISSN 1815-7459 і електронної версії 
– ISSN 2415-3508. У ньому публікувались стат-
ті авторів з понад 20 країн. При формуванні 
журналу редколегією проводиться авторитетне 
внутрішнє та зовнішнє анонімні рецензування 
матеріалів статей. До складу редколегії журна-
лу входить крім українських сім авторитетних 
закордонних учених і фахівців за тематикою 
журналу. 

 На веб-сторінці видання http://semst.onu.
edu.ua регулярно подається актуальна інфор-
мація для авторів та читачів журналу. Також 
представлена інформація про зміст номерів 
журналу та анотації статей, що опубліковані. 
Друковані версії журналу розсилаються у всі 
провідні бібліотеки України. Статті друкуються 
англійською і українською мовами  безкоштов-
но. Вимоги до оформлення статей вказані на 
сайті журналу.

Міжнародна агенція ISSN встановила ско-
рочену назву нашого журналу: “Sens. electron. 
microsist. technol”. Тому просимо Вас у своїх 
посиланнях і бібліографічних даних статей ви-
користовувати саме таку назву оскільки по ній 
здійснюється  цитування   Вашої статті.

Журнал реферується РЖ “Джерело” (Украї-
на) і ВІНІТІ (Росія).

Журнал індексується міжнародними архіва-
ми наукових публікацій (науковометричними 
базами): Іndex Copernicus, наукова електро-

нна бібліотека Cross Ref. Elibrary, Directory 
of Research Journal Indexing, General Impact 
Factor.

У співпраці з міжнародним консорціумом 
Cross Ref нами запроваджено маркування кож-
ної публікації за стандартом DOI (digital object 
identifier), тобто статтям присвоюється інди-
відуальний міжнародний номер DOI, що  за-
безпечить більшу доступність Ваших статей 
для  наукового обміну, видимість публікацій в 
нашому журналі для науковців та наукометрич-
них систем по всьому світу та сприятиме збіль-
шенню кількості цитувань статей журналу.

3 серпня 2015 р. SCOPUS згідно поданій 
заявці здійснює моніторинг нашого журналу 
щодо включення його у свою базу.

Подана заявка щодо включення журналу у 
базу Web of Science.

Запрошуємо Вас до співпраці!

З повагою і побажанням творчих успіхів
Редакція журналу 
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Dear colleagues, authors and readers of 
Journal

«Sensor electronics and microsystem 
technologies»!

To your attention the updated information 
on our Journal

Interdisciplinary Journal « Sensor electronics 
and microsystem technologies « is registered in 
the State Committee and issued by I. I. Mechnikov 
ONU  since May, 2004 and is the single edition 
in Ukraine in the given area. The Journal issues 
regularly 4 times per one year and enters into 3 
lists of scientific professional editions of Ukraine 
in which results of dissertational works on receiv-
ing of scientific degrees of doctor and candidate of 
sciences can be published: on physical and math-
ematical, technical and biological sciences. The 
Journal has the international registration of the 
printed edition - ISSN 1815-7459 and the electron-
ic version – ISSN 2415-3508.  Articles of authors 
from more than 20 countries have been published 
in it. At the Journal formation the authoritative in-
ternal and external anonymous reviewing of article 
materials by an editorial board is carried out. Into 
the structure of the Journal editorial board besides 
the Ukrainian enters seven authoritative foreign 
scientists and experts in Journal subjects. 

On the edition’s web-site http://semst.onu.edu.
ua the actual information for authors and readers 
of the Journal regularly is submitted. The infor-
mation on the Journal number contents and the 
summary of published articles, is submitted also. 
Journal printed versions are dispatched in all lead-
ing libraries of Ukraine.  Articles are printed in 
English and Ukrainian languages free-of-charge. 
Requirements to article arrangement are specified 
on the Journal site.

International agency ISSN has established the 
reduced name of our magazine: “ Sens. electron. 
microsist. technol “. Thus we ask you to use in the 
references and bibliographic dates of your articles 
such name because citation of your article is car-
ried out on its.

The Journal is reviewed by РЖ «Dzherelo» 
(Ukraine) and VINITI (Russia).

The Journal is indexed by the international ar-
chives of scientific publications (sciencemetric 

bases): Index Copernicus, scientific electronic li-
brary, Cross Ref. Elibrary, Directory of Research 
Journal Indexing, General Impact Factor.

In cooperation with international consortium 
Cross Ref we introduce markings of each publica-
tion on standard DOI (digital object identifier), so 
the individual international number DOI is setted 
to articles that provides more availability to your 
articles for a scientific exchange, visibility of pub-
lications in our Journal for science exchange and 
sciencemetric systems worldwide and will assist to 
increase the amount of the Journal articles citations.

Since August 2015 SCOPUS according to the 
submitted application carries out the monitoring of 
our Journal concerning its inclusion into its base.

The application concerning inclusion of the 
Journal into the  Web of Science base has been 
submitted.

We invite you to cooperation!

Yours faithfully and a wishing creative successes
Journal Editorial staff
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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, пер-
соналії, 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://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 додають-
ся реферати українською / російською (в за-
лежності від мови оригіналу статті), та англій-
ською мовами (кожен реферат на окремому 
аркуші). Особливу увагу слід приділяти напи-
санню резюме статті англійською мовою. Для 
цього доцільно користуватися послугами квалі-
фікованих спеціалістів-лінгвістів з подальшим 
науковим редагуванням тексту автором(-ами). 
Перед словом «реферат» необхідно написати 
повну назву статті відповідною мовою, УДК, 
прізвища та ініціали авторів, назви установ. 
Реферат обсягом 200-250 слів має бути струк-
турованим: мета (чітко сформульована), методи 
дослідження, результати дослідження (стисло), 

узагальнення або висновки. Після тексту ре-
ферату 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-
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ровані в порядку їх появи в тексті, з частина-
ми позначеними як (a), (б), і т.д. Розміщення 
номерів рисунків і напису усередині малюнків 
не дозволяються. Зі зворотної сторони, напи-
шіть 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.



100

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://semst.onu.edu.ua

Manuscripts of articles anonymous reviewing 
is carried out

INFORMATION FOR AUTHORS
THE REQUIREMENTS ON PAPERS 

PREPARATION
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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.
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