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Перше, що роблять, створюючи новий 
програмний застосунок – ретельно проду-
мують його архітектуру. Від того, як спро-
ектований додаток, залежить те, скільки 
грошей, часу та зусиль буде витрачено на 
його розробку, скільки користувачів одно-
часно він зможе витримати, та скільки буде 
коштувати його подальша підтримка та 
розширення, якщо це взагалі буде можли-
во. Саме тому, значну частку бюджету про-
екту витрачають саме на розробку його ар-
хітектури, та на вибір людини, яка буде це 
робити.

Я розглядаю архітектуру, яку для себе в 
якості фундаменту вибрали такі гіганти IT 
індустрії та світові лідери, як Netflix, Uber, 
Amazon. Компанія Uber за 4 роки виросла 
в 38  разів, що, звичайно, тягло за собою 
ріст клієнтів та потребувало росту та про-
пускної здатності їх програми. Саме тому, 
на початку свого шляху, вони вирішили 
розбити свою систему на мікросервіси, які 
вправно справилися з поставленою зада-
чею та темпами росту користувачів. Зараз 
дана компанія вважається еталоном архі-
тектурного рішення, показуючи неймовір-
ні результати.

Для початку, щоб розглядати ту чи іншу 
архітектуру, треба визначитися з критерія-
ми її оцінки. На мою думку, першим крите-
рієм є ефективність системи. Тобто, в пер-
шу чергу, програма повинна виконувати 
поставлені перед нею задачі. Також сюди 
можна віднести надійність, безпечність та 
можливість системи витримувати ріст на-
вантаження. Другим критерієм є гнучкість 

системи. Тобто, система повинна вміти змі-
нюватися, відповідно до потреб користува-
чів, і робити вона це повинна якомога з 
меншими затратами часу, грошей та зу-
силь. Наступним критерієм є здатність 
системи до розширення; додавання нового 
функціоналу у систему повинно бути про-
стим і з мінімальними змінами в уже напи-
саному й протестованому коді. Також архі-
тектура має бути такою, щоб її можна було 
легко тестувати, а її окремі модулі можна 
було легко використовувати повторно. 
Останнім критерієм є здатність системи ін-
тегруватися з іншими системами. Також не 
треба забувати про простоту архітектури, 
адже чим складніша архітектура, тим біль-
ші витрати на її реалізацію, підтримку та 
складніше знайти спеціалістів, здатних з 
нею працювати [1].

Якщо коротко, то архітектурний стиль 
мікросервісів  – це підхід, при якому єди-
ний додаток будується як набір невеликих 
сервісів, кожен з яких працює у власному 
процесі і комунікує з іншими, використо-
вуючи легкі механізми, як правило HTTP. 
Ці сервіси побудовані навколо бізнес-
потреб і розгортаються незалежно з вико-
ристанням повністю автоматизованого 
середовища. Існує абсолютний мінімум 
централізованого управління цими серві-
сами. Самі по собі ці сервіси можуть бути 
написані на різних мовах і використовува-
ти різні технології зберігання даних [2, 4].

Мікросервісна архітектура зараз є трен-
дом, її популярність з кожним днем тільки 
росте, але вона має як переваги, так і недо-

МІКРОСЕРВІСНА АРХІТЕКТУРА. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Будянський О.О.
студент  
Харківський національний університет радіоелектроніки

Ключові слова: мікросервісна архітектура, монолітна архітектура, мікросервіси, 
архітектура програмного забезпечення, масштабованість

Keywords: microservices architecture, monolithic architecture, microservices, software 
architecture, scalability
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ліки. Щодо її переваг можна виділити на-
ступні:

• масштабованість  – за кожну логічну 
одиницю системи відповідальний окре-
мий сервіс, тому відповідно до заванта-
женості системи, можна розгортати но-
вий інстанс того чи іншого сервісу, або 
вимикати за непотреби;

• ізольованість системи – кожний сервіс 
максимально ізольований від інших, 
саме тому зміни в одному сервісі, по-
требують мінімум змін в інших, а інко-
ли зовсім не потребують.

• надійність – навіть якщо один з інстан-
сів сервісу вийшов з ладу, дана архітек-
тура передбачає розподіл навантажен-
ня між іншими інстансами сервісу, що 
підтримуватиме систему у працездат-
ному стані;

• багатоплатформеність – оскільки серві-
си ізольовані, кожен з них може вико-
ристати свої технології, мови та інше, 
створенні для вирішення конкретної 
задачі;

• незалежне еволюціонування  – кожен 
сервіс може обновлюватися та змінюва-
ти версії відповідно до потреб, не впли-
ваючи на інші сервіси.

До недоліків можна віднести наступні:
• складність системи – дана архітектура на 

рівень складніша в проектуванні та реа-
лізації ніж монолітна, саме тому, для її 
створення та підтримки повинні бути за-
лучені професіонали вищої кваліфікації;

• вартість  – оскільки система достатньо 
складна, відповідно це потребує біль-
ших коштів;

• час – створення рішення на мікросервісах 
займає набагато більше часу, ніж викорис-
товуючи монолітну архітектуру [3, 4].

Можна побачити, що переваг у мікросер-
вісів більше ніж недоліків, але це не зна-

чить, що усі системи треба створювати ви-
користовуючи цю архітектуру. Вона пови-
нна використовуватися лише тоді, коли це 
дійсно потрібно, коли система планується 
високонавантаженою та складною, коли до 
розробки долучаються великі команди і 
коли замовник має фінансову можливість 
підтримувати дороговартісну розробку та-
кого масштабу. В інших ситуація, потрібно 
починати з монолітної архітектури, підтри-
мувати її максимальну модульність, а вже 
коли недоліки даної архітектури стануть 
дійсно проблемою, починати розбивати 
свою систему на сервіси і переходити на мі-
кросервіси.

Чи є за мікросервісами майбутнє? Це 
складне питання, адже даний тип архітек-
тури ще дуже молодий, але результати, які 
ми бачимо уже зараз, дають великі споді-
вання. До цього моменту ми бачили чима-
ло прикладів мікросервісного стилю щоб 
усвідомлювати, що він є вартим шляхом 
розвитку. Не можна сказати з упевненістю 
до чого це призведе, але одна з особливос-
тей розробки програмного забезпечення 
полягає в тому, що нам доводиться при-
ймати рішення на основі тієї, часто непо-
вної, інформації, до якої ми маємо доступ в 
даний момент. [2, 4]

Література
1. Создание архитектуры программы или как спро-

ектировать табуретку  – Режим доступа:  https://
habrahabr.ru/post/276593/ (Дата обращения: 
02.09.2017).

2. Микросервисы (Microservices)  – Режим досту-
па:  https://habrahabr.ru/post/249183/ (Дата обра-
щения: 02.09.2017).

3. Архитектура микросервисов // Mail.Ru Group  – 
Режим доступа:  https://habrahabr.ru/company/
mailru/blog/320962/ (Дата обращения: 02.09.2017).

4. Sam Newman   Building Microservices: 
[Электронный ресурс]. 2015-2017.  – Режим до-
ступа:  https://www.nginx.com/wp-content/
uploads/2015/01/Building_Microservices_Nginx.
pdf (Дата обращения: 02.09.2017).
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SQL-ін’єкції є одним з найбільш пошире-
них загроз інформаційній безпеці завдяки 
своїй простоті. Атака типу SQL Injection – 
це атака, при якій проводиться вставка 
шкідливого коду в рядки, що передаються 
потім в екземпляр СУБД для синтаксично-
го аналізу і виконання.

Пропоноване програмне забезпечення 
«Моделювання атак типу SQl-ін’єкцій до 
баз даних»  – модель, що дозволяє наочно 
оцінити методи і способи захисту баз да-
них від найбільш поширеної загрози їх ін-
формаційній безпеці  – атак типу SQL 

Injection.
Програмне забезпечення наочно показує 

можливості злому бази даних за методом 
SQl-ін’єкцій (SQL-Injection), що реалізова-
не за допомогою валідаторів. У програмно-
му забезпеченні використовується БД, що 
складається з декількох таблиць, одна з 
яких є загальнодоступною, одна – приват-
ною, і третя, до якої користувач може отри-
мати доступ.

У моделі реалізована можливість пере-
гляду результату ін’єкції при незахищеній 
базі даних. При цьому в разі реалізації од-

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОДЕЛЮВАННЯ АТАК ТИПУ SQL-ІН’ЄКЦІЙ  
ДО БАЗ ДАНИХ

Погромська Г.С.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної 
математики, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Ключові слова: база даних, SQL-ін’єкція, захист даних, програмне забезпечення
Keywords: database, SQL-injection, data protection, software

Рис. 3.2. Таблиці програмного забезпечення
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нієї і тієї ж ін’єкції можна бачити, як реагує 
на запит захищена і незахищена від SQL-
ін’єкцій база даних. Є можливість демон-
страції використання SQL-запитів з 
об’єднанням рядків публічної і прихованої 
таблиці, що дозволяє отримати список ко-
ристувачів з таблиці (user), який зазвичай є 
прихованим. У разі впровадження SQL-
ін’єкцій до захищеної системи у відповідь 
на запит видається помилка.

Як засіб розробки пропонованого ПЗ 
були обрані середовище розробки 
Embarcadero RAD Studio 10  Seattle та 
СУБД MySQL.

До головних функцій віднесено:
• можливість перегляду результату 

ін’єкції при незахищеній базі даних;
• реакція на запит захищеної і незахище-

на від SQL-ін’єкцій БД, разі реалізації 
однієї і тієї ж ін’єкції;

• демонстрація використовується SQL 
запит з об’єднанням рядків публічної і 
прихованої таблиці, що дозволяє отри-
мати список користувачів з таблиці 
user, який зазвичай є прихованим;

• демонстрація реакції захищеної систе-
ми у відповідь на запит з SQL-ін’єкцією 
(видається помилка), тощо.

Пропоноване ПЗ «Моделювання атак 
типу SQl-ін’єкцій до баз даних» впрова-
джено у навчальний процес МНУ ім. 
В.О.  Сухомлинського у 2016-2017  н.  р. 
Останнє дозволило збільшити продуктив-
ність використання навчального часу на 
40% під час вивчення теми «Методи та спо-
соби захисту даних баз даних» (дисципліна 
«Бази даних та інформаційні системи») та 
«Розробка програмного забезпечення з 
підключенням баз даних» (дисципліна 
«Програмування»).
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Conversations about how the industry of 
artificial intelligence will change the world in 
the future go constantly. Artificial intelligence 
(AI) is widely used in computer games to 
populate virtual worlds with characters, which 
have realistic and reasonable behavior. It 
means that the true purpose of using such 
techniques is to simulate reasonable behavior 
and to provide the player with a convincing, 
plausible task. At the same time, the AI   oper-
ates at the “black box” level. Of course, AIs are 
very different, but they always have a simple 
goal at the black box level: knowing the situa-
tion, make a decision. Knowing the positions 
of the pieces on the board, indicate the next 
move; knowing the coordinates of the Pack-
man, select the next rotation; knowing the lo-
cation of the player’s car on the road, choose 
direction and speed, and so on. The interior of 
the “brain” of AI can vary from one check to 
the immense systems of space complexity, but 
the “outside” picture is always the same – the 
main thing is that the player’s actions are re-
flected in the game world, and the AI   knows 
everything about this world that it is interested 
in. When it comes to AI, it is worth mention-
ing such a thing as “machine learning”. “Ma-
chine learning” explores the study and con-
struction of  algorithms  that can learn from 
and make predictions on data.

Such genre of computer games, as Survival 
horror that  is a  subgenre  of  video games  in-
spired by  horror fiction  that focuses on sur-
vival of the character as the game tries to 
frighten players with either horror graphics or 
scary ambience, always attracted the attention 
of fans to tickle their nerves. It is possible to 
trace here the use of artificial intelligence and 
the use of machine learning as nowhere else. 

After all, much more interesting for fans of 
this genre would be to play games where zom-
bies or monsters move not according to the 
planned scenario, but thanks to their artificial 
intelligence, or even more: the appearance of 
such evil spirits adapts based on the player’s 
personal phobias.

George Dolbyer, technical director of Inter-
active Media IBM in North America, describes 
machine learning as “a way of writing soft-
ware, not using code, but using data.” The 
program makes its choice, performs actions 
based on statistics, and changes behavior 
based on new data. Due to its flexibility, ma-
chine learning and AI technologies open up a 
whole world of new creative possibilities. Ma-
chine learning and AI can be applied in almost 
all aspects of gaming experience in the future, 
for example, in solutions where it is necessary 
to adjust the difficulty level and reward system 
for special players, analyzing large amounts of 
player data or creating fictional characters 
with which we can interact. Based on this, we 
can come to the conclusion, that it is not an 
easy task to create monsters that adapt their 
appearance depending on the player’s personal 
fears, but, thanks to these technologies, it is 
completely solvable.

However, the problem is how to get this set 
of data directly from the player.

Everyone who has ever played video games 
in his or her life knows that practically in all of 
them, regardless of the genre, there are contex-
tual dialogues with the player.

Contextual dialogues as a method of psy-
chological research is the elucidation, using a 
system of specially selected questions, of par-
ticular characteristics of psychic phenomena 
or mental qualities of a person. To overcome 

A SYSTEM OF MONSTERS’ CUSTOMIZATION IN COMPUTER 
GAMES BASED ON AN INDIRECT PLAYER POLL

Kozheshkurt I.V.
Kharkov national university of radio electronics

Keywords: Artificial intelligence; computer games; survival horror; machine learning.
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the psychological barrier, it is not recom-
mended to formulate questions as direct, that 
is directly related to the subject under investi-
gation (direct question: “Are you afraid of 
snakes?”). The necessary information about a 
person can be obtained using indirect or pro-
jective questions, which often become psycho-
logically more acceptable and do not cause 
negative reactions (the indirect question: 
“How often do you visit the terrarium?”). It 
should be noted, that by asking one indirect 
question there is no guarantee that the person 
will give the expected answer. To achieve some 
result it is necessary, at least three indirect 
questions.

The class of AI methods known as machine 
learning, that was mentioned earlier, will help 
to structure and analyze a set of data. There are 
observed and hidden variables in machine 
learning, roughly speaking, the facts that the 
machine can and cannot know, because to 
simulate learning it is necessary to limit the 
data. In our case, everything is simple: the 
observed data is the received characteristics 
from the player. The goal is to learn machine 
to recognize the phobias of players. [1]

From the existing methods of machine 
learning, the decision tree is the most suitable. 
(Figure 1)

This method has the ability to visually dem-
onstrate to others and understand the struc-
ture of the data, create a working model of 

data classification, no matter how “large” they 
are. [2]

For the sake of simplicity of understanding 
this method, let`s give examples of indirect ques-
tions that were mentioned earlier, to the form of 
the decision tree depicted above. (Figure 2)

Our task and the target attribute is to find 
out whether the players are afraid of snakes. 
(Table 1)

By this principle, it is possible to conduct re-
search on different input parameters, and to 
receive a phobia, store it in the database as a 
player’s characteristic and compare it with a ta-
ble where possible monster shapes are stored. 
Depending on the value of this characteristic, 
monsters and everything like that can meet in a 
computer game will take the image (based on 
the example above) of a snake or lizard.

To build the architecture of the game, you 
can use such generating design pattern as the 
Factory method. [3] This pattern solves such 
problems as:

The first problem of accessing too 
many new keyword can be resolved by using a 
Factory class.

The second problem can be solved by using 
an interface, which the concrete classes will 
implement, and the client will always point to 
the interface class rather than the concrete 
classes. In this way client will be completely 
unaware of various types of concrete classes, 
which will be required.

Figure 1- General structure of the decision tree
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Applicable to our case, we probably know at 
what period of time a monster should appear, 
but we do not know what its appearance 
should look like.

Superficially, without going into the specif-
ics of software implementation, the proposed 
system looks like this.

We considered one of the options for 
solving such a problem as the implementa-
tion of the system for customizing mon-
sters in computer games based on an indi-
rect player poll.

It can be concluded that the AI plays an 

important role in the modern world of com-
puter industry and how vast this concept is.

Machine learning, as a class of AI meth-
ods, has many algorithms. In this example, 
we used a decision tree. Decision trees are a 
very typical example of the so-called induc-
tive learning algorithm “by use cases”, when 
a certain decision function is constructed 
based on the values of the attributes of the 
input data, model parameters, etc. The user 
does not design the predictive model; the 
algorithm (automatically based on the origi-
nal data) does it.

Figure 2 – The decision tree

Table 1- 
Table version of the decision tree

It is considered that 
many people are 
afraid of snakes, 
isn`t it?

How often do you go to 
the terrarium?

Would you like 
to have such 
a pet?

Is the player afraid 
of snakes, lizards?

The purest truth! Yes.
No, it isn`t Not on my life Yes.
No, it isn`t Very often, it is interesting No.
No, it isn`t Once was there No! Yes.
No, it isn`t Once was there Yeah, why not No.
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We can distinguish the following advantages 

of this algorithm:
Simplicity of interpretation and visibility;
The ability to work with both categories and 

quantitative values;
Universality in terms of problem solving 

and classification, and regression;
Ability to work with omissions in data 

(empty attribute values).
Moreover, decision trees can be used to fill 

the gaps with the most probable value, good 

performance in the process of classifying by 
the already constructed tree (since the tree 
search algorithm is very effective even for 
large data sets).
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В конвертерном цехе ПАО «Днепровский 
металлургический комбинат» для 260-т кон-
вертеров была разработана и в течение не-
скольких лет используется [1, 2] 6-ти сопло-
вая гарнисажная фурма с соплами Лаваля 
разного диаметра, сгруппированными по 3 
сопла в каждом секторе фурменной головки 
[3], которая позволяет организовать 
направленный брызговынос шлакового ра-
сплава на цапфенные зоны футеровки агре-
гата. Головки гарнисажной фурмы [3] имеет 
следующие параметры (рис.1): 2 симме-
трично расположенные в направлении 
цапф конвертера основные сопла Лаваля с 
критическим (dкр) и выходным (dвых) диаме-

трами 43 мм и 49 мм соответственно; 4 
дополнительные сопла Лаваля с dкр=37 мм и 
dвых=43 мм; углы накона всех сопел Лаваля к 
вертикальной оси фурмы a=17°, углы в пла-
не между осями сопел Лаваля каждого сек-
тора (т.е. между соплами Лаваля с dкр=37 мм 
и с dкр=43 мм) γ1=50° и между секторами со-
пел Лаваля (т.е. между соплами Лаваля с 
dкр=37 мм) γ2=80°.

С целью улучшения процесса 
ошлаковывания цапфенных зон футеров-
ки конвертера за счёт организации направ-
ленного брызговыноса в указанные зоны, 
учитывая данные, полученные в 
лабораторных условиях в ходе низкотемпе-

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОШЛАКОВЫВАНИЯ 
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУТЕРОВКИ 260-ТОННЫХ 
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ратурного моделирования [4-6], штатная 
верхняя гарнисажная фурма (рис.1) была 
модернизирована путём создания на ней 
второго (верхнего) яруса сопел (рис.2), рас-
положенного от торца наконечника на рас-
стоянии 2 м и имеющего 4 цилиндрических 
сопла, выполненных из жаропрочной ста-
ли, расположенных с наклонном вверх под 
углом 25° к горизонтали и сгруппированных 
по 2 сопла в направлении расположения 
цапф конвертера2. Реализация такой техно-
логии раздувки шлака (схема которой 
представлена на рис.3) с обеспечением на-
правленного брызговыноса на стенки фу-
теровки конвертера в области расположе-
ния цапф агрегата позволяла, кроме всего 

прочего, снизить вынос капель шлака из 
горловины конвертера и уменьшить сте-
пень зашлаковывания ствола верхней гар-
нисажной фурмы.

Время нанесения шлакового покрытия 
составляло 3-5 мин, в зависимости от жид-
коподвижности и количества оставленного 
шлака после выпуска плавки, процесс ошла-
кования футеровки верхней двухъярусной 
гарнисажной фурмой (рис.2) практически 
не отличался от технологии [1, 2] c примене-
нием штатной гарнисажной фурмы (рис.1).

С целью определения фактической 
толщины сформированного гарнисажного 
слоя проводилось сканирование профиля 
футеровки конвертера с использованием 
интерферометра (лазерного сканера) 
LaCam-M007 (фирмы Ferrotron Technologies 
GmbH, Германия). 

1 – патрубок подачи охлаждающей воды; 2 – патрубок подвода азота; 
3 – патрубок отвода охлаждающей воды; 4 – верхняя чаша; 5 – нижняя чаша; 

6, 7 – вкладыши с соплами Лаваля dкр=43 мм и dкр=37 мм соответственно.
Рисунок 1 – Конструкция (а-в) и внешний вид снаружи (г) 6-ти сопловой головки верхней гарнисажной 
фурмы с соплами Лаваля разного диаметра, сгруппированными по три сопла в каждом из секторов

2  Конструкция верхней гарнисажной 
двухъярусной фурмы патентуется.
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На рис.4 показан профиль футеровки 
260-т конвертера (вертикальный разрез в 
плоскости цапфенных зон) в конце 2382-
ой (1) и в начале 2469-ой (2) плавок. Уста-
новлено, что работа по технологии с при-
менением штатной гарнисажной фурмы 
(рис.1) привела к аварийному уменшению 
толщины рабочего слоя на 2382-ой плавке 
(рис.4, линия 1), что объясняется низкой 
эффективностью работы штатной кон-
струкции гарнисажной фурмы – форми-
руемый ею защитный гарнисаж в цапфен-
ных зонах не защищает рабочий слой фу-
теровки конвертера должным образом на 

протяжении всей плавки, в результате 
чего износ футеровки цапфенных зон опе-
режает восстановление их рабочего слоя 
за счёт набрызгивания на него капель раз-
брызгиваемого шлака штатной гарнисаж-
ной фурмой (рис.1). Проведение горячего 
ремонта футеровки путём раздувки шлака 
предложенной конструкцией двухъярус-
ной гарнисажной фурмы (рис.2), прове-
дённого сразу после 2382-ой плавки, а за-
тем – постоянно осуществляемого после 
всех последующих плавок, позволило к 
началу 2469-ой плавки практически пол-
ностью восстановить рабочий слой футе-

Рисунок 2 – Внешний вид сопел второго яруса двухъярусной верхней фурмы
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ровки конвертера в цапфенных зонах 
(рис.4, линия 2).

Дальнейшее постоянное использование 
предложенной конструкции двухъярусной 
гарнисажной фурмы (рис.2) для 
ошлаковывания футеровки конвертера на 
всех последующих плавках позволило к 
2956-ой плавке существенно нарастить ра-
бочий слой футеровки конвертера. На 
рис.5 показана динамика восстановления 
футеровки конвертера от 2469-ой плавки к 

2956-ой плавке (показаны начальная 2469-
я, промежуточные 2492-я, 2588-я, 2805-я и 
конечная 2956-я плавки).

Непосредственный контроль за проведе-
нием операций ошлаковывания футеровки 
260-т конвертера с помощью двухъярусной 
фурмы подтвердил возможность эффек-
тивного формирования гарнисажного слоя 
на поверхности футеровки в цапфенных 
зонах, оберегающего их от значительного 
износа.

НФ – высота фурмы над 
шлаком;
НЯ – расстояние между 
ярусами сопел;
α1– угол наклона сопел в 
головке;
α2 – угол наклона сопел во 2-м 
ярусе;
Lл

нач – длина начального 
участка струи для сопел 
Лаваля;
Lcзв– длина сверхзвуковой 
струи;
Lдозв– длина дозвуковой струи;
Lmax– максимальная глубина 
внедрения струй в шлаковый 
расплав;
Dmax – максимальный диаметр 
зоны внедрения струй 
в шлаковый расплав;
Dобщ – общий диаметр зоны 
внедрения струй на 
поверхности шлаковой ванны;
1 – двухъярусная фурма; 
2 – шлак; 
3 – наконечник (нижний ярус 
сопел); 
4 – верхний ярус сопел

Рисунок 3 – Схема раздувки 
шлаковой ванны при 
использовании верхней 
двухъярусной гарнисажной 
фурмы
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В целом, разработанная и внедрённая в 
производство конструкция двухъярусной 
гарнисажной фурмы (рис.2) позволяет обе-
спечить в процессе её эксплуатации по ходу 

кампании ремонт цапфенных зон футеров-
ки за счёт формирования равномерного 
гарнисажного слоя в их областях, снизить 
вынос шлака из конвертера и степень за-

 а) б)
1 – зона аварийного уменьшения толщины рабочего слоя на 2382-ой плавке; 
2 – гарнисажный слой футеровки на 2469-ой плавке; 
область сканирования: 
а) 305° (по горизонтали ) и 125° (в вертикальном направленнии); 
б) 310° (по горизонтали ) и 130° (в вертикальном направлении)

Рисунок 4 – Профиль футеровки 260-т конвертера (вертикальный разрез в  плоскости цапфенных зон) 
на 2382-ой (1) и 2469-ой (2) плавках после горячего ремонта с использованием двухъярусной фурмы

 а) б)
Рисунок 5 – Динамика восстановления профиля рабочего пространства в середине кампании 
конвертера (с 2469-ой по 2956-ю плавки) с использованием двухъярусной фурмы (плоскости 
цапфенных зон)
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шлаковывания ствола верхней гарнисаж-
ной фурмы, обеспечивая в дальшем сниже-
ние расхода дорогостоящих огнеупоров.
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Вступ. Процес розвитку електричних 
машин автономних джерел живлення не-
розривно пов’язаний зі збільшенням вимог 
до них, що спричиняє ускладнення експлу-
атації.

В даний час ведуться розробки зі ство-
рення нових типів синхронних генераторів 
(СГ), а також удосконалення і впроваджен-
ня нових видів систем збудження і керуван-

ня. Можливість поєднання комплексу різ-
номанітних вимог в одній машині може 
бути досягнута шляхом створення і впрова-
дження нових типів синхронних електрич-
них машин і удосконалення відомих кон-
струкцій, які відповідають сучасним потре-
бам [1, 2]. Це, в свою чергу, обумовлює необ-
хідність розробки їх теорії, методів розра-
хунку і експериментального дослідження 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА  
В СКЛАДІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Хоменко В.І.
аспірант кафедри електротехніки та електромеханіки  
Дніпровський державний технічний університет.  
викладач Придніпровський державний металургійний коледж

Анотація: Досліджено техніко-економічні показники генераторів електричної енергії в 
складі електромеханічних комплексів. Здійснено порівняльну оцінку застосування син-
хронних та асинхронних генераторів великої потужності за масо-габаритними та 
вартісними показниками.

Ключові слова: електромеханічний комплекс, синхронний генератор, масо-габаритні 
показники.

Annotation: The technical and economic parameters of generators of electric energy in the 
structure of electromechanical complexes were investigated. A comparative estimation of the 
application of synchronous and asynchronous generators of high power by mass-dimensional and 
cost indicators has been carried out.

Key words: electromechanical complex, synchronous generator, mass-dimensional indices.

Таблиці 1  
 Основні параметри асинхронних машин серії АИР

Тип 
асинхронних 
машин

Потуж-
ність,
кВт

Напруга,
В

Струм,
А

Частота,
Гц

ККД Вартість, 
у.о. 

Маса,
кг

АИР 250 M4 90 380/660 170 50 93,3 1526 485
АИР 280 S4 110 380/660 207 50 93,8 2255 731
АИР 280 S4 132 380/660 244 50 93,8 2448 710
АИР 315 М4 160 380/660 297 50 94,8 3627 1053
АИР 315 М4 200 380/660 369 50 95,0 4247 1243
АИР 355 S4 250 380/660 440 50 95,5 5463 1720
АИР 355 М4 315 380/660 550 50 95,8 6199 1870
А 355 SМC4 355 380/660 652 50 95,9 7538 2060
4АН 355 М 400 380/660 734,65 50 96,0 8493 2376
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синхронних генераторів, зокрема, в складі 
електромеханічних комплексів для живлен-
ня споживачів великої потужності.

Як відомо, що асинхронні генератори 
(АГ) потужністю до 100  кВт мають кращі 
масо-габаритні та вартісні показники чим 
СГ. Однак, при потужності більше 100 кВт 
питання масо-габаритних та вартісних по-
казників АГ і СГ не висвітлені.

В генераторному режимі асинхронна ма-
шина великої потужності порівняно з 
синхронною застосовується рідше через 
ряд стримуючих факторів: круто падаючої 
зовнішньої характеристики і недоліків 
конденсаторного збудження [2, 3, 4].

На відміну від асинхронних синхронні 
генератори мають можливість глибокого 
незалежного регулювання струму збу-
дження при просіданні напруги на статорі 
та витримувати значні миттєві переванта-
ження за потужністю в результаті підклю-
чення споживачів співставної потужності.

Ціль та задачі дослідження. Мета робо-
ти полягає в аналізі техніко-економічних 
показників автономної системи електро-
живлення шляхом порівняння синхронних 
та асинхронних генераторів потужністю 
понад 100 кВт.

Результати роботи. Здійснено порівняль-
ну оцінку масо-габаритних та вартісних 

Таблиці 2  
 Основні параметри синхронних генераторів

Тип 
синхронного 
генератора

Потуж-
ність,
кВт/кВ·А

Напруга,
В

Струм,
А

Часто-
та,
Гц

ККД Вартість,
у.о.

Маса,
кг

ЕСС-92-4У2 60/75 230/400 188,5/108 50 90,5 1453 495
ЕСС-93-4У2 75/93,7 230/400 235/135 50 91 1454 544
ЕСС-91-4/М201 100 230/400 313/180 50 92 1938 725
ГС – 100 – 400 100 400 180 50 92,5 1938 542
ГС – 200 – 400 200 400 360 50 94 3878 890
ГС – 315 – 400 315 400 570 50 95 6105 1230
ГС – 400 – 400 400 400 723,6 50 95 7752 1562

Рисунок 1 – Залежність вартості електричних генераторів від потужності: 1 – для синхронних 
генераторів, 2 – для асинхронних генераторів



22 

Zbiór artykułów naukowych.

показників синхронних та асинхронних ге-
нераторів.

Як доведено асинхроннi генератори по-
тужністю до 100  кВт мають кращі масо-
габаритні та вартісні показники [5, 6]. В 
табл. 1 наведені вартість і характеристики 
трифазних асинхронних машин з коротко-
замкненим ротором загальнопромислово-

го призначення з синхронною швидкістю 
обертання 1500об./хв. [7].

В якості автономного джерела електрое-
нергії найбільш прийнятними є синхронні 
генератори з самозбудженням типів 
ЕСС5  та ГС [8]. Основні параметри синх-
ронних генераторів даної серії наведені в 
табл. 2 [7].

Рисунок 3 – Співвідношення кратності маси та потужності синхронних та асинхронних генераторів: 1 – 
для синхронних генераторів,  2 – для асинхронних генераторів

Рисунок 2 – Залежність маси синхронних та асинхронних генераторів від потужності:  
1 – для синхронних генераторів, 2 – для асинхронних генераторів
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Результати порівняння вартості синх-

ронних та асинхронних генераторів різних 
потужностей наведені на рис. 1. Залежність 
маси синхронних та асинхронних генера-
торів від потужності наведені на рис. 2, а 
співвідношення кратності маси та потуж-
ності на рис. 3.

Як показують графічні порівняння, маса 
синхронних генераторів в діапазоні потуж-
ностей понад 100  кВт приблизно в 
1,4…1,5  рази менша, чим в асинхронних. 
Синхронні генератори мають в 1,3…1,7 кра-
щі техніко-економічні показниками у по-
рівнянні з асинхронними на потужностях 
понад 100 кВт, що обґрунтовує їх перевагу 
у використанні в електромеханічних уста-
новках.

Висновки
На підставі проведеного масо-

габаритного та цінового обґрунтування 
асинхронних та синхронних генераторів 
потужністю понад 100  кВт в складі елек-
тромеханічних комплексів, з’ясовано, що 
синхронні генератори в порівнянні з 
асинхронними мають значні переваги.
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Перебуваючи однією з фундаментальних 
наук, фізика завжди несла і буде нести екс-
периментальний характер. Її фундаментом, 
як і всіх інших природничих дисциплін, є 
навчальний експеримент. Якість підготов-
ки практичних здібностей та рівня знань 
майбутнього вчителя фізики напряму зале-
жить від рівня його експериментальної 
підготовки. Завдяки фізичному експери-
менту студенти ретельніше засвоюють но-
вітні фізичні методи дослідження, поліп-
шують свої практичні вміння і навички.

Особливо помітної ваги експеримент, при 
вивченні фізики в навчальних закладах різ-
них рівнів освіти, набув в наш час сучасних 
технологій. Систeма дeмонстраційних, 
фрoнтальних і дoмашніх дoслідів, 
експеримeнтальних зaдач, фрoнтальних 
лабoраторних рoбіт та фізичнoго 
прaктикуму сприяє глибшому й усебічному 
засвоєнню програмного матеріалу, надає 
змогу студентам ознайомитись з принципа-
ми вимірювання фізичних величин, оволо-
діти способами і технікою вимірювань, а та-
кож методами аналізу похибок. 

Ретельно спланований фізичний експе-
римент містить в собі такі педагогічні якос-
ті як розвиток у особистості самостійності 
в пошуку нових знань, залучення студентів 
до науково-дослідницької діяльності, ви-
ховання наполегливості при досягненні не-
обхідного результату, дбайливості, старан-

ності та акуратності під час виконання по-
ставленого завдання, активізує спостереж-
ливість та вміння відрізняти характерні 
ознаки і т. д.

Метою даної роботи є показати роль де-
монстраційного експерименту в розвитку 
пізнавальної діяльності студентів.

«Процес навчання фізики полягає в по-
слідовному формуванні нових для учнів 
фізичних понять і теорій на основі небага-
тьох фундаментальних положень, що опи-
раються на дослід. У ході цього процесу 
знаходить відображення індуктивний ха-
рактер встановлення основних фізичних 
закономірностей на базі експерименту і де-
дуктивний характер виведення наслідків із 
встановлених таким чином закономірнос-
тей з використанням доступного для учнів 
математичного апарату» [2].

Основною заслугою фізичного експери-
менту в навчальному процесі є відповідність 
наступним вимогам: створення необхідної 
експериментальної бази для явищ, що вивча-
ються; спрощення для розуміння змісту за-
конів та закономірностей, що демонструють-
ся в даній темі; підвищення наочності викла-
дання; знайомство студентів з експеримен-
тальним методом дослідження фізичних 
явищ; підвищення інтересу студентів до ви-
вчення фізики; підкреслення важливості фі-
зичних явищ прикладом застосування в про-
мисловості, техніці та побуті.

РОЛЬ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
В РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Скворцова Н.В.
асистент кафедри фізики
Сисоєв В.Р.
студент рівня вищої освіти магістр,  
фіз.-мат. факультет «Донбаський державний педагогічний університет»

Стаття присвячена розгляду особливостей професійних якостей педагога нового поко-
ління. Розкрита роль демонстраційного експерименту на заняттях з фізики. Показані 
окремі приклади формування у студентів інтересу до предмету та кращого засвоєння но-
вого матеріалу.

Ключові слова/key words: демонстраційний експеримент/demonstration experiment, 
пізнавальна діяльність/cognitive activity, актуалізація знання/ actualization of knowledge.
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Невід’ємною частиною при вивченні фі-

зики є демонстраційний експеримент. Як 
метод навчання він відноситься до ілюстра-
тивних методів. Виконавцем демонстрацій-
ного експерименту є викладач, який прово-
дить навчальну роботу та презентує демон-
страцію дослідів. Під час експерименту сту-
денти постають в ролі спостерігачів і не 
приймають роботи з приладами.

В педагогічному аспекті демонстрацій-
ний експеримент містить наступні задачі:

• Для наочності пояснень викладача. Як 
показує практика, навчальний матеріал за-
своюється більш ефективно, якщо пояс-
нення викладача проводяться паралельно з 
демонстраційним експериментом. Саме за-
вдяки демонстрації викладач має змогу 
управляти пізнавальною діяльністю сту-
дентів, робити увагу на найбільш важли-
вих аспектах нового матеріалу.

• Для наочності використання фізичних 
явищ та теорій, що вивчаються в промис-
ловості, техніці та побуті. Окрім 
взаємозв’язку фізики з іншими галузями 
науки, демонстрації подібного роду готу-
ють майбутніх вчителів фізики до життя в 
сучасному технологічному суспільстві. 
Знайомство студентів з новітніми техноло-
гічними об’єктами мотивує до якіснішого 
вивчення предмету, упорядковує та погли-
блює знання що вивчались раніше.

• Для виникнення та посилення пізна-
вального інтересу студентів до нового ма-
теріалу. В даному випадку до активної піз-
навальної діяльності студентів доцільно 
використовувати демонстраційний експе-
римент проблемного характеру (наприклад 
для демонстрації поверхневого натягу 
можна поставити задачу: скільки монеток 
поміститься в повній склянці води).

• Для перевірки припущень, висунутих 
студентами в ході обговорення навчальних 
проблем.

Для підвищення якості пізнавальної ді-
яльності студентів доречно виділити на-
ступну структуру проведення демонстра-
ційного експерименту: точно сформулюва-
ти мету демонстрації, пояснити обладнан-
ня та його принцип дії, розказати методику 

спостереження та указати на місце де по-
трібно зосередити увагу. Перед проведен-
ням експерименту, для розвитку інтуїтив-
ного мислення, варто обговорить зі сту-
дентами очікуваний результат та потім пе-
ревірити його під час демонстрації. Для 
кращого розуміння конкретного явища 
вдалим буде підібрати декілька коротких 
демонстраційних експериментів. Напри-
клад, при вивченні явища поверхневого 
натягу студенти з зацікавленістю спостері-
гають за дослідом Плато та за утворенням 
мильних плівок в фігурах різних форм. Для 
кращого засвоєння та запам’ятовування 
матеріалу дослід можна фотографувати або 
записати на відео. Зміст демонстраційних 
експериментів має містити в собі елементи 
цікавості пов’язані з певною несподіван-
кою результату. Все це дозволяє легко скон-
центрувати увагу студентів і з самого по-
чатку привернути увагу до досліджуваного 
явища.

Активну пізнавальну діяльність студен-
ти виявляють при вирішенні експеримен-
тальних завдань. Вони проводять міні-
експерименти і фіксують його результати у 
вигляді таблиць або графіків. Це сприяє 
формуванню умінь планувати свою діяль-
ність, логічно осмислювати умови задачі, 
формувати проблему, раціонально запису-
вати результати експерименту, здійснюва-
ти самоконтроль, робити висновки і само-
стійно аналізувати результати [1, с. 90].

Таким чином, проведення демонстрацій-
ного експерименту сприяє у студентів 
більш глибокому вивченню законів фізики, 
покращенню практичних умінь і навичок, 
запам’ятовуванню нового матеріалу. При 
цьому основне завдання викладача ефек-
тивно його використати для одержання 
найбільш позитивного результату у на-
вчанні.

Література.
1. Свентецька Г.Д. Фізичний експеримент як засіб 

активізації пізнавального інтересу на уроках фізи-
ки / Г.Д. Свентецька // Фізико-математична освіта: 
науковий журнал. – 2016. – Випуск 3(9). – С. 89-93.

2. [Електронний ресурс] // Режим доступу http://
bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=14804&cha
pter=1
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Нині суспільство потребує активних і 
творчих фахівців, які, по-перше, мали б 
ґрунтовну теоретичну і практичну підго-
товку за обраним фахом, по-друге, були б 
спроможні самостійно приймати рішення, 
пов’язані із професійною діяльністю, а 
отже, створювати власними силами нові 
цінності. Тому нині замовлення суспіль-
ства – висококваліфікований фахівець, 
здатний адаптуватися до змін, зумовлених 
розвитком науки та техніки [1]. 

Навчальна діяльність студента – це про-
цес, спрямований на оволодіння знаннями, 
вміннями та навичками, в якому важливе 
значення має вміння студента самостійно 
здобувати та опрацьовувати інформацію, 
здобувати та продукувати нові знання, не-
стандартно вирішувати проблеми, що ви-
никатимуть у майбутній професійній ді-
яльності [2]. Набуття таких вмінь та ефек-
тивність підготовки фахівців залежить від 
ряду факторів.

Висока розумова і психоемоційне наван-
таження, часті порушення режиму праці, 
відпочинку та харчування, криза мораль-
них цінностей, невпевненість у своєму 
майбутньому, зміна місця проживання і 
багато інших чинників вимагають від сту-
дентів мобілізації сил для адаптації до но-
вих умов проживання та навчання, форму-
вання міжособистісних відносин з учасни-
ками навчального процесу і подолання 
складних життєвих ситуацій.

Тому сучасна система вищої освіти акту-
алізує необхідність вирішення проблеми 
створення умов для позитивного розвитку 
студентів, здатних до самореалізації, твор-
чого підходу до сприйняття навколишньо-
го світу та ефективного виконання соці-
ально значимої професійної діяльності. За-
доволеність життям студентів визначає 
мотивацію до навчання та активність сту-
дентів, успішність їх самореалізації в освіт-
ній діяльності.

 Задоволеність життям – це комплексне 
поняття, що об’єднує багато чинників, вра-
ховує когнітивну та емоційну складові. 
Його також можна визначити як 
суб’єктивне судження  людини про якість 
свого життя як у своєму внутрішньому сві-
ті, так і середовищі, що його оточує [4].

 Для аналізу та моделювання даного яви-
ща було обрано когнітивний підхід. Нині 
когнітивний підхід все більш застосовуєть-
ся, особливо при вивченні слабо структу-
рованих систем та ситуацій, які характери-
зуються великим числом як кількісних, так 
і якісних факторів. В основі технології ког-
нітивного моделювання лежить когнітивна 
структуризація інформації  про складну 
систему або ситуацію. Метою такої струк-
туризації є виявлення найбільш суттєвих 
факторів, що характеризують взаємодію 
об’єкта та зовнішнього середовища, та 
встановлення якісних (причинно-
наслідкових) зв’язків  між ними [3].

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ 
СТУДЕНТА

Кучерук  Оксана Ярославівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики  
та соціальної інформатики Хмельницький національний університет
Кучерук Ростислав Ігорович
студент 2-го курсу спеціальності  «прикладна математика»  
Хмельницький національний університет

Ключові слова: задоволеність життям, когнітивна карта.
Key words:  life satisfaction, cognitive map.
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 Отже, на рівень задоволення життям 
студента впливає ряд факторів. Для визна-
чення найважливіших з них було проведе-
но опитування студентів 2-4 курсів, що на-
вчаються за спеціальністю «прикладна ма-
тематика» у Хмельницькому національно-
му університеті. В результаті було визначе-
но наступні фактори: матеріальне станови-
ще, навчальна завантаженість, успіхи у на-
вчанні, взаємовідносини з учасниками на-
вчального процесу, психологічний стан, 
наявність вільного часу, наявність хобі.

Наступним етапом дослідження було 
опитування експертів з метою визначення  
думки експертів щодо рівня впливу визна-
чених факторів один на одного. В ролі екс-
пертів виступили студенти 4 курсу.

За результатами дослідження побудова-
но когнітивну модель (когнітивну карту) 
задоволеності життям студента у вигляді 
орієнтованого графу (рис.1), в якому вер-
шинами є фактори, а дугами – причинно-
наслідкові зв’язки між факторами.

Застосування методу когнітивного моде-
лювання дозволяє адекватно врахувати 
взаємодію та взаємовплив визначених фак-
торів в умовах невизначеності, що дає 
можливість аналізувати можливі сценарії  
розвитку ситуації.
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підготовки майбутніх інженерів-програмістів // 
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МС – матеріальне становище, НЗ – навчальна завантаженість, НВЧ – наявність вільного часу, Хб – 
наявність хобі, ВзУНП – взаємовідносини з учасниками навчального процесу, ПС – психологічний стан, 
УН – успіхи у навчанні
Рисунок 1.  Когнітивна карта задоволеності життям студента
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The paper compares theory with experiment. Since the publication of the work by Blokh M.D. and 
Magarill L.I. [1], the phenomenon of combined resonance has remained in the sphere of solid-state 
physics interests. Thus, the phenomenon of interference of magnetic dipole and electric dipole 
resonances in the Vogt configuration in crystals without an inversion center has been found and 
studied. The re-search of the photo-galvanic effect (PGVE). The dependence on light polarization 
and crystal orientation helps to single it out among other photoelectric effects. The aim of the paper 
is to investigate the PGVE within spin resonance as well as construction of mathematical model for 
calculating zone parameters. The problems which are solved in the paper describe observed 
polarization relations in the considered magnetic field orientations related to crystal-graphic 
directions. The values of these parameters are in good agreement with their values calculated in 
Kane’s model. The theoretical value of the contribution that is odd in Δ is almost by three orders of 
magnitude greater than the experimentally observed one. Partially it may be due to the fact that the 
nonuniformity of the magnetic field in the volume, occupied by a sample leads to the suppression of 
alternating signal and has a slight effect on the value of constant sign contribution. Therefore free 
electrons emerge at the expense of auto ionization processes in such transitions.

The paper analyzes the components arising thanks to the oddness of the scattering probability 
in pulse at the availability of impurities. It was found that in the super-quantum limit, unlike the 
case of the absence of a magnetic field, these components do not result in a photovoltaic effect. 
Besides, there is no oddness of generation function in the parabolic approximation for the 
spectrum of electrons. Taking into account the nonparabolic spectrum character we have 
calculated the space distribution of the current density [2].

PHOTOVOLTAIC EFFECT IN SEMICONDUCTOR CRYSTALS

Chernyshov Nikolay Nikolaevich
Candidate of technical sciences, Senior researcher,  
Doctoral student of the department of EECS
Umyarov Kamil Tagirovich
Associate Professors of the Department of Foreign Languages
Slusarenko Alexander Andreevich, Vinokurov Alexander Olegovich
Student of the department of EECS  
Kharkov National University of Radio Electronics

Abstract 
The paper theoretically investigates the photogalvanic effect in optic transitions between spin 

subzones of Landau levels within an ultraquantum limit. A geometry is considered when 
polarization is perpendicular and the electric current is directed along the magnetic field. The effect 
is caused by cubic terms in the Hamiltonian function, which exist due to the absence of an inversion 
center. The considered magnetic field relation is of resonance character, the said relation having 
both odd and even field contributions. Such an effect character is related to the resonance in the 
intermediate state and interference of second order transition amplitudes in relativistic contributions 
in the Hamiltonian function.

Key words: photogalvanic effect, optic transitions, magnetic field, inversion center, polariza-
tion, relativistic contributions, Hamiltonian function, resonance.

Ключевые слова: фотогальванический эффект, оптические переходы, магнитное поле, 
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Besides the considered contribution to the current there may be components depending on 
the interaction of electrons and impurities, the spin of electrons changing.

CONCLUSION
The scientific novelty of the paper consists in modelling of PGVE shown on spin transitions 

in GaAs. The analysis of calculations has shown that the distribution of electric current density 
does not depend on the angle between the vector of linear polarization and crystallographic 
directions. A conclusion has been made in the paper that at the opposite directions of the light 
wave vector PGVE does not depend on the sign of the radiation wave vector. A symmetric com-
bination of signals at the opposite light distribution is considered. The practical significance of 
the work lies in the obtained parameters that are dependent on a circular polarization magnetic 
field. The change of the sign of the magnetic field does not influence the value of the parameters.
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1. Blokh M.D., Magarill L.I. “Theory of photogalvanic effect on free carriers” // PTG, vol. 22, №8, 1980, pp. 2279-
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В борновском приближении вероятность перехода обладает симметрией pp −→ . 
Асимметрия возникает из-за кристаллических волновых функций или потенциала взаи-
модействия между электроном и дыркой, который определяется зависимостью 
диэлектрической проницаемости )(kxij  от волнового вектора.

Причиной асимметрии вероятности перехода оказывается асимметрия волновых 
функций электрона ku и дырки kk uu −≠ , kk υυ −≠ . Для получения нечетных поправок к 
вероятности перехода между невырожденными центральными зонами воспользуемся 
разложением возбуждаемых электронов и дырок.

Их взаимодействие приводит к существенной зависимости тока от частоты, при энергиях 
отстоящих от края поглощения на величину 24 /kme . Рассмотренный ФГЭ в кристаллах без 
центра инверсии является частным случаем переноса заряда при отсутствии равновесия в 
нецентросимметричных средах. Для возникновения тока в таких средах необходимо суще-
ствование вектора обобщенной силы, описывающей отклонение от равновесия и тензоров 
физических свойств. Общее выражение для векторного отклика, разложенного по 
обобщенным силам sF (скаляр), i,sF (вектор), ijsF (тензор 2 ранга), имеет вид

ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ УЧЕТЕ 
ЭЛЕКТРОН-ДЫРОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Чернышов Николай Николаевич
кандидат технических наук, старший научный сотрудник,  
докторант кафедры ИВСУ
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Аннотация
В работе рассмотрен вопрос о возникновении фотогальванического эффекта (ФГЭ) 

при примесь-зонном возбуждении электронов. Целью работы является исследование 
линейного ФГЭ при межзонных центральных переходах в полупроводнике. Показано, 
что основным механизмом, приводящим к ФГЭ является электростатическое взаи-
модействие электрона и дырки. Рассмотрены явления переноса заряда в электриче-
ском поле и решена задача переноса электрического заряда на основании квантового 
кинетического уравнения (ККУ) по нечетному интегралу столкновений. Однако суще-
ствует еще одна возможность увеличения ФГЭ - учет взаимодействия между элек-
троном и дыркой.

Ключевые слова: фотогальванический эффект, центр инверсии, тензорные и скалярные 
силы, электрическое поле, векторный отклик.

Key words: photovoltaic effect, center of inversion, tensor and scalar forces, electric field, vec-
tor response.
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Первое слагаемое описывает отклик на скалярную силу, в качестве которой может 
выступать отклонение концентрации носителей заряда от равновесного значения. Дру-
гой пример скалярной обобщенной силы - скорость изменения температуры. Третье сла-
гаемое описывает векторный отклик на тензорные силы. Качественно силу тока можно 
оценить исходя из того, что изменение температуры происходит медленнее, чем релакси-
рует энергия. При рассеянии неравновесных электронов может возникнуть векторная 
анизотропия функции распределения, приводящая к току.

Для тока, вызванного Tи n, получим статистическое уравнение Больцмана
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Это уравнение используется для исследования ФГЭ в n-InSb при оптических переходах 
между спиновыми подзонами уровней Ландау в ультраквантовом пределе [1]. Зависи-
мость тока от поля при этом будет иметь резонансный характер.

Вывод
В научной статье сделан вывод, что была установлена возможность существования 

стационарного фототока в однородной среде без центра инверсии под действием 
электромагнитного поля в отсутствие дополнительных стационарных полей. Показано, 
что объемный ФГЭ возможен во всех кристаллах без центра инверсии. Исследованы мо-
дели линейного ФГЭ в области примесь-зонных и зона-зонных переходов. Показано, что 
эффект возникает при учете влияния взаимодействия элктронов с примесями или 
дыркой в процессе оптического перехода.
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В работе большой интерес представляет приложение результатов исследований к ФГЭ, 
который является частным случаем нелинейных электромагнитных эффектов. Предпо-
ложим, что ВЧ поляризация ωD и плотность стационарного тока 

0j  в среде может быть 
описана уравнениями

 .,.)(;)( 000 cckjijkiiii ++== −ωωωωω ασε EEErjErD  (1)

где .)( *ωω
kk EE =−  Первый член описывает ВЧ часть поляризации среды на оптических 

частотах −ω  второй описывает НЧ электрический ток ФГЭ. Обе величины удовлетворя-
ют уравнениям Максвелла
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ВЧ диэлектрическая проницаемость )(rωε  и проводимость на нулевой частоте )(0 rσ  
предполагается случайными функциями координат. По аналогии с 

eff
σ  можно ввести 

эффективный фотогальванический коэффициент .eff

ijkα  Тогда

 
.eff ∗∗ == ωωωω αε kjijkkjijki EEEEj  (3)

Усреднение в уравнении (3) проводится по пространству. Средний ток дает вклад не 
только в фотогальванический ток, но и статический отклик, связанный с перераспреде-
лением статического поля. Статический отклик описывается первым членом в уравнении 
для .0ij  Однако среднее значение от этого члена обращается в нуль, если )(),(),(0 rErr ωωεσ  
являются независимыми случайными величинами, либо )(rσ  не зависит от координат. В 
этом случае уравнение для эффективной фотогальванической константы eff

ijkα  определя-
ется усреднением второго слагаемого в уравнениях (1) и сводится к среднему значению 

.∗ωω
kj EE  Предположим, что электромагнитная волна падает на образец перпендикуляр-

но его плоскости, среда изотропна и имеет 2D неоднородность: ),,()( yxωω εε =r  а стати-
ческая проводимость не зависит от координат. Тогда в плоскости отсутствует выделение 
направления и для компонент ),(),( yxji =  тензор средних значений выражается через 
среднее от квадрата модуля поля .5.0

2ωωω δ EEE ijkj =∗  В качестве модели ВЧ ε  выберем 
среду Дыхне в модели Друде-Лоренца
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В рассматриваемом пределе НЧ σ  слабо зависит от координат, в то время как ВЧ ε  в 

разных точках имеет разные знаки. К рассматриваем объектам относятся композиты 
полупроводник-полупроводник, металл-диэлектрик, металл-металл. Они состоят из 
компонент с близкими свойствами в определенной области частот. Тогда мнимая часть ε  
меньше действительной части, а локальные 

2;1
ε  имеют разные знаки. Это возможно в по-

лупроводниках:
• в окрестности плазменного резонанса на свободных носителях;
• в области поляризованного резонанса;
• в области, частот существенно превышающих край
• оптического поглощения.
В частном случае ,iiyyixx ααα ==  совпадающих в обеих средах, получаем для среднего 

фотогальванического тока
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Из уравнения видно, что в области слабого локального поглощения )0(
2;1
→ε  знамена-

тель стремится к нулю, в то время как числитель при 0
21
<εε  остается конечным, то есть 

происходит усиление фотогальванического тензора. Именно при этих условиях в слабо по-
глощающей среде остается конечной мнимая часть .

eff
ε  Причина этого эффекта заключа-

ется в раскачке локального поля, а величина квадрата модуля Е определяется балансом ма-
кроскопического поглощения и скорости локальных потерь, определяемых .ε  В области 
прозрачности среды 0

21
>εε  эффективный фотогальванический тензор имеет такой же 

порядок, как и локальный. В качестве примера материала рассмотрим нецентросимметричный 
кристалл GaAs, в котором симметрия разрешает объемный фотогальванический эффект. 
Будем предполагать, что объемный образец построен из чередующихся сильно- и слабо- 
легированных “столбиков” вдоль оси 0z = (111), совпадающей с нормально к поверхности 
образца, со статическими свойствами. Это может быть распределение свойств типа “шах-
матной доски”. ФГЭ будет усилен в области частот между плазменными частотами 
свободных электронов. В массивном GaAs фотогальванический тензор имеет только 
равные друг другу компоненты .

123
α  Используя ориентацию осей ),112(0);101(0 == yx  на-

ходим значения 0=xj  и .32
2

eff

ωα Ej =y  Отметим, что использованное приближение мало-
сти флуктуаций статической σ  не влияет на порядок величины ответа, пока эти флуктуа-
ции не превышают среднюю величину проводимости: ( ) .1ln ≤σσ  В перколяционной сис-
теме с проводимостями 

21
и σσ средний квадрат поля расходится

 

.
2

21

212 EE
σσ
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=  (6)

Вывод
Практическое значение статьи заключается в том, что для нахождения ij  недостаточно 

усреднять его величину, а необходимо решать уравнение на статическое Е во втором поряд-
ке. Расходимость эффективного фотогальванического коэффициента определить сложно.
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С момента открытия квантового эффекта Холла, задача 2D электронной систе-
мы в электромагнитном поле привлекает внимание. Самым интересным вопросом 
является предел низкой температуры, когда все переходные процессы отсутству-
ют, и систему можно рассматривать как электронный газ. Здесь концентрируется 
внимание на полупроводнике с сосуществующими электронами и дырками. Спец-
ифика полупроводника заключается в присутствии рассеивания электронного 
пространства. Из-за большой плотности второй компоненты этот процесс сопо-
ставим с рассеиванием примеси. В системе Ферми при T=0 рассеивание между ча-
стицами исчезает, и разница между компонентами определяются температурным 
дополнением T2 транспортного коэффициента. В системе с квантованием уровней 
Ландау частицы распределяются в пространстве, которое не требует передачи 
энергии.

1. Расчет проводимости рассеивания
Передача импульса между электронами и дырками определяется процессами 

рассеивания. Понятие столкновения в кинетическом уравнении для дырок имеет 
вид

ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК В НЕРАВНОВЕСНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКАХ БЕЗ ЦЕНТРА ИНВЕРСИИ

Чернышов Николай Николаевич
кандидат технических наук, старший научный сотрудник,  
докторант кафедры ИВСУ
Умяров Камиль Тагирович
доцент кафедры иностранных языков
Винокуров Александр Олегович, Небрат Вячеслав Валерьевич
студенты гр. ТРРЕАу-16-2 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аннотация
В работе изучается двумерный полупроводник, состоящий из тяжелых дырок и лег-

ких электронов. Основное условие состоит в том, что электроны квантуются элек-
тромагнитным полем, а отверстия классические. Предполагается, что взаимодей-
ствие между компонентами является слабым или отсутствует. В работе использует-
ся кинетическое уравнение для дырок, встречающихся с квантованными электронами. 
Обнаружено, что сопротивление и соответствующая поправка к проводимости рассе-
яния σxx не исчезают при нулевой температуре из-за влияния уровней Ландау. Эта по-
правка возникает, когда уровень Ферми пересекает уровень Ландау. Практическое зна-
чение научной статьи заключается в том, что найдены пределы применения кинети-
ческого уравнения и рассмотрен феномен не-кинетической памяти, когда частицы не-
однократно возвращаются.

Ключевые слова: электронная система, электромагнитное поле, кинетическое уравне-
ние, функция генератора, уровень Ландау.

Key words: electronic system, electromagnetic field, kinetic equation, generator function, 
Landau level.
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Здесь uq  – преобразование Фурье потенциала взаимодействия между электроном и 
дыркой, S – системная область.
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где mh – эффективная масса дырки.
Из-за однородности пространства количество �ϕ  не зависит от вектора волны и со-

впадает с функцией распределения равновесия.

 ,010 n = Ne,)(T nn =−→= ′ ϕϕ  (3)

где Ne – число последнего частично заполненного уровня Ландау.
Мы рассматриваем столкновения относительно слабого равновесия, предполагая
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Здесь pδf линейно в поправке E к функции распределения дырки.

 .2 2222
2 22 /aq

nqn )e/a(qLu(q)R −=  (5)

У функции Rn (q) есть характерный размер в q-пространстве 1/с. Параметр S определен 
самым большим из размеров потенциала L и функций волны электронов 2(n+1). В коор-
динационном пространстве S соответствует типичному параметру рассеивания. Рассма-
тривая движение дырок, кинетическое уравнение равновесия с учетом функции распре-
деления pδf имеет вид [2]
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2. Ширина уровня Ландау
Следствием критического момента для независимого от температуры вклада e-h с уче-

том влияния рассеивания на проводимость является присутствие уровней Ландау. Есть 
различные источники расширения этих уровней. Один источник – рассеивание электро-
нов на дырках. Скорость этого рассеивания γeh может быть рассчитана, суммируя веро-
ятность рассеивания 

γ
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 по конечным состояниям
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Демпфирование дырок ehγ  зависит от eD  и достигает результата при температуре 
.T 0→  Уменьшение ширины уровня Ландау в зависимости от T, является достаточным 

условием для его пренебрежения. В проведенных исследованиях была дана оценка пара-
метра )χE/(e/T~mγ F,hheh

24   и определено, что если дырки слабо взаимодействуют, он 
имеет маленькое значение. В частности условие 1224 <<)Eχ/(em F,hh   не разрешает ис-
пользовать предел ∞→hm , когда дырки становятся эквивалентными неподвижным 
примесям. В другом исследуемом случае, параметр ehγ  может быть получен при достаточ-
но низкой температуре, по сравнению с температурой, вызванной потенциальной и не-
зависящей от ширины уровня Ландау iγ  энергией. Это наблюдается потому, что произво-
дная потенциала iγ  пропорциональна амплитуде этого потенциала. Появление колеба-
ний потенциала носит последовательный характер. Появившееся приближение опреде-
ляет ширину уровней Ландау. Исключение составляют примеси малых размеров с �- по-
тенциалом, для которых часть зон уровня ina/π −21  появляются при условии – ,na/π i>21  
в то время как в пространстве in  формируется группа ограниченных зон с конечной ши-
риной. Для уровня Ландау с конечной шириной iγ  рассеивание между частицами зависит 
от Т. Если −<< iγT  рассеивание e-h не выявлено, то −>> iγT  рассеивание не зависит от 
ширины уровня. Рассеивание e-h остается действительным для промежуточной темпера-
туры при условии T.ω >  В рассеянном пространстве эффект проводимости зависит от 
квантовавших электронов. Электронная проводимость 

XX� , вызванная рассеиванием 
примеси и процессами электронной дырки [3]
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Расстояние между уровнем Ферми и уровнем Ландау с числом Ne связано количеством v
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При концентрациях примесей ,απ/ni
21<<  стабильность Т приводит к достоверным 

результатам. В более широком диапазоне 21 α/πni <  уровень рассеивания he/τ1  должен 
быть подправлен фактором ,1 2�αni−  отражающим функцию появившегося простран-
ства. Если случай потенциальных колебаний исследован, рассеивание исчезает. При от-
сутствии рассеивания e-h модель адиабатного транспорта действительна, если электрон-
ные центры циклотрона фланируют линии постоянного потенциала. С учетом внутрен-
ней области существует одна бесконечная рекурсивная линия колеблющегося потенциа-
ла. При наличии электромагнитного поля линия уровня распадается до бесконечных за-
путанных линий. Дрейф частиц не зависит от скорости, динамики центров циклотрона 
квантовавших электронов и классических дырок. Проводимость электронов исчезает, а 
проводимость Холла изменяется.

Вывод
В научной статье сделан вывод, что влияние электрон-дырочного взаимодействия на 

динамику частиц в системе, где электроны квантуются, а дырки нет второй тип носите-
лей электрического заряда играет важную роль дополнительного канала рассеивания. 
В зависимости от концентрации примеси наблюдается слабое взаимодействие частиц с 
учетом квантовых уровней. Рассеивание дырок на квантующих электронах происходит, 
если уровень Ландау частично заполнен. Распределение напряженности Е зависит от слу-
чайного распределения электронов в поле импульса, а соответствующая энтропия при 
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нулевой Т остается конечной. Рассеивание дырок рассчитывается через поправки кине-
тического уравнения, когда уровень Ферми находится около центра уровней Ландау.
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