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КІНЕМАТИКА ЦЕФЕЇД У НАШІЙ ГАЛАКТИЦІ 
 

Автор: Маслова Надія Олегівна,  учениця 11-го класу Одеської Маріїнської гімназії  

Керівник: Вірніна Наталя Альбертівна, вчитель математики ОСШ № 117, м. Одеса 

 

Мета роботи – вважаючи цефеїди нашої Галактики пробними тілами, 

дослідити обертання Галактики, обчислити значення параметрів компонент 
Галактики, зокрема оцінити кількість темної матерії. Цефеїди - це радіально 

пульсуючі гіганти або надгіганти. Головна особливість їх полягає у існуванні 
залежності між періодом та світністю, що дозволяє легко визначати відстані до зір. 

Доповнивши ці дані відомостями про власний рух цефеїд, після відповідної 
обробки, отримуємо вектори їх тангенціальних швидкостей відносно галактичного 

центру із врахуванням руху Сонця.  
У ході роботи виявилося, що знайдені швидкості узгоджуються із 

швидкостями газу у міжзоряних хмарах у нашій Галактиці. В той самий час вони 

не узгоджуються з кеплерівською моделлю руху. Для описання спостережних 

швидкостей, у практичній частині даної роботи була побудована більш досконала 
модель (Xin & Zheng, 2013), що враховує особливості розподілу маси у 
компонентах Галактики: балджу, диску та гало. Отримана теоретична крива має 
форму, схожу на форму спостережної кривої, однак не повністю повторює її. Для 
підбору відповідних параметрів була написана комп’ютерна програма 
«GalaxyRotation» мовою Python. Обчислені таким чином значення параметрів 
збігаються за порядком з визначеними у попередньому дослідженні, але між ними є 
деякі кількісні відхилення; маса темної матерії гало оцінюється у 8.0×10

10
 Мʘ. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ГІПОТЕЗ  

ПОХОДЖЕННЯ ВОДИ НА ЗЕМЛІ 

Автор: Басюк Костянтин Сергійович, учень 10-го класу ОЗОШ № 31, м.Одеса 

Науковий консультант: Марсакова Владислава Ігорівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 

астрономії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 

Мета роботи: озглянути можливі гіпотези походження води на землі, 
доцільно дослідити малі тіла сонячної системи – комети та астероїди. Ці пізнання 
нам потрібні не лише для розуміння розвитку нашої цивілізації, але й для пошуку 

схожих планет в нашій сонячній системі і за її межами.  

На даний час відомо декілька гіпотез: одна з них говорить, що вода з’явилася 
за допомогою комет, які знаходяться в сонячній системі в великому поясі 
астероїдів.  Інша гіпотеза говорить, що воду доставили астероїди при формуванні 
планети 4,5 млрд років тому при важкому бомбардуванні планети. Багато часу 

вважалось, що головним постачальником води є комети, в яких дуже багато води, 

але після дослідження  комети Чурюмова-Герасименка з поясу Койпера вчені були 

вражені, тому що вода на кометі так звана «важка» – в ній багато ізотопів водню. 

Після цього вчені доцільно почали вивчати астероїди. При дослідженні астероїдів 
виявилося, що в них багато корисних металів і в ядрах до 38 % води. Склад води у 

астероїдах виявився дуже схожим на склад води світового океану на Землі.  
Досить просто зробити розрахунки кількості астероїдів, необхідних для 

заповнення водою світового океану. Виявилося, що для заповнення світового 

океану потрібно не менш 400 астероїдів середнього розміру, щоб під час 
бомбардування Землі астероїди не зашкодили її екології. 

 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ПРИЛАДІВ СВОЇМИ РУКАМИ:  

ВОДНЕВИЙ ГЕНЕРАТОР ТА КОТУШКИ ТЕСЛА 

Автор: Бондар Богдан,  учень 10-го класу ОСШ №86, м. Одеса 

Керівник: Коваль Оксана Євгеніївна, вчитель фізики ОСШ № 86, м. Одеса 

Новітні технології все активніше проникають в наше повсякденне життя. 
Отримання «чистої» і дешевої енергії для побутових потреб – актуальне питання 
для тих, хто замислюється про екологію. Водень – найпоширеніший хімічний 

елемент, його використання економічно виправдано в хімічній промисловості, в 
наземному та повітряному транспорті, в металургії. Теплові насоси, засновані на  
генераторах водню, доцільно використовувати в енергетиці та в будівництві.       

Отже власноруч я виготовив електролізер – установку, що генерує водень (або 

його модифікацію, газ Брауна), який і служить джерелом отримання енергії. Під 

дією електролізу молекули води діляться на кисень і водень. При змішуванні з 
атмосферним повітрям водень перетворюється на суміш, яка здатна вибухнути від 

найменшої іскри. Тому я суворо дотримувався правил безпеки.  
      Трансформатор Тесла (котушка Тесла) не дає спокою багатьом сучасним 

винахідникам. За допомогою цього приладу можна отримати потужний потік електричної 
енергії надзвичайно економічним способом: він дозволяє безконтактно світитися різним 

джерелам світла під дією наведеного електромагнітного поля і може використовуватися в 
якості економних систем електроосвітлення. Мною було створено дві котушки Тесла 
різної потужності. 
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ФОТОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АСТЕРОЇДА 2012 LC1 

Автор: Хадєєва Поліна Андріївна, учениця 8-го класу ОСШ № 11, м. Одеса 

Керівник: Вірніна Наталя Альбертівна, вчитель математики ОСШ № 117, м. Одеса 

Серед усіх тіл Сонячної системи виділяють численну групу об’єктів – 

астероїди. Астероїди – це невеликі тіла розміром від 30 м до 500 км. Більшість 
астероїдів входять до складу поясу астероїдів, розташованого між орбітами Марса 
та Юпітера. Особливу увагу вчених привертають астероїди, що зближуються з 
Землею, оскільки вони можуть являти собою реальну небезпеку для життя на 
Землі. Такі астероїди називають NEO – Near Earth Objects, їх відстежують за 
спеціальними дослідницькими програмами. 

Один з таких небезпечних для Землі об’єктів, астероїд 2012 LC1, є об’єктом 

даного дослідження. Мета роботи – визначити період обертання навколо своєї осі 
та приблизні розміри цього астероїда. Матеріалами дослідження слугували знімки, 

отримані за допомогою розташованого у с. Маяки телескопа ОМТ-800 (D = 800mm, 

Одеська астрономічна обсерваторія) науковим співробітником обсерваторії  
Кашубою В. І. 30 квітня та 9 травня 2015 року. У результаті обробки були отримані 
фотометричні дані, з яких визначено період Р = 0.2366 d (5год 40хв). У 

припущенні, що астероїд має еліпсоїдну форму, було визначено співвідношення 
його розмірів: мала вісь еліпса складає приблизно 73% від великої осі. Знаючи 

видимий блиск астероїда та його відносне положення, було визначено його 

абсолютну зоряну величину, а відтак було отримано оцінку його розмірів. Залежно 

від хімічного складу поверхні, приблизні розміри астероїда знаходяться у межах 1-

3 км.  

 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 5 НОВОВІДКРИТИХ ЗАТЕМНЮВАНО ПОДВІЙНИХ ЗІР 

Автор: Галунька Марина Ігорівна, учениця 10 класу Одеської Маріїнської гімназії 

Керівник: Вірніна Наталя Альбертівна, вчитель математики ОСШ №117, м Одеса 

 

Подвійні зорі – це системи з двох зір, що обертаються навколо спільного 

центра мас. Вони можуть мати змінний блиск внаслідок почергових затемнень. 
Метою мого проекту було визначити фотометричні та фізичних параметрів п'яти 

змінних зір, що виявилися затемнювано-подвійними зорями. 

Моє дослідження базується на 2-ох серіях спостережень, що були зібрані в 
2011 і 2012 роках Н. А. Вірніною та Т. Крайчі. Для оцінки параметрів 
досліджуваних зір використовувались стандартні фотометричні методи. Для 
побудови моделей  і визначення основних фізичних параметрів використовувався 
код Wilson-Devinney, вбудований у BinaryMaker3. 

За допомогою моделювання були визначені нахили орбіт, відношення мас, 
температури і конфігурація компонентів систем. Одна з подвійних зір виявилася 
розділеною системою, інші чотири зорі виявилися над контактними системами, 3 з 
них проявляють нестабільність фазової кривої – ефект О’Коннелла. Перша та третя 
зоря мають симетричну криву у 2011, та роком пізніше проявляється значна 
асиметрія, у моделі цих зір у 2012 було додано 2 холодні плями, у другої зорі 
асиметрія спостерігається в обидва роки.  
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСЕЛІ 

Автор: Філінюк Олексій Михайлович,  учень 8-го класу ОСШ №86, м. Одеса 

Керівник: Коваль Оксана Євгеніївна, вчитель фізики ОСШ № 86, м. Одеса 

Тема моєї роботи: спробувати з'ясувати, як справлялися з проблемами 

енергозбереження наші предки, які уроки можна отримати з інформації про минуле 
і як можна корисно використовувати цю інформацію у сьогоденні. Необхідно 

підкреслити, що в проблемі енергозбереження головним питанням є не вибір 

джерел енергії, які ми використовуємо (газ, вугілля, деревину, сонячну енергію і 
т.д.), а пошук методів найбільш ефективного використання енергії. 
        Звичайна українська хата є класичним зразком енергозберігаючих технологій. 

Завдяки своїй унікальній конструкції вона була найтеплішою взимку та 
найпрохолоднішою влітку. У роботі досліджується питання збереження тепла: 
використання очерету та застосування саманних блоків для зведення екологічного 

житла – ось випробувана часом ідея наших предків. Дешевий матеріал, що у нас під 

ногами, завдяки своїм чудовим механічним та теплоізоляційним властивостям 

може широко використовуватися у  сучасному екобудівництві. 
У роботі також досліджуються способи освітлення оселі. Мною проведений 

порівняльний аналіз переваг та недоліків різних джерел світла (скіпки, каганця, 
воскових та парафінових свічок).  

 

 

 

 

 

ВИВЧЕННЯ ГОРІННЯ КРАПЕЛЬ РІДКОГО ПАЛИВА 

НА ОСНОВІ ПАРАФІНУ 

Автор: Фучеджи Ілля Сергійович, учень 10-го класу ОЗОШ № 31, м. Одеса 

Науковий керівник: Шкоропадо Максим Сергійович,  канд. фіз.-мат. наук,  

наук.співроб. НДЛ Одеського національного  університету імені І.І.Мечникова  

Метою роботи було дослідження нового виду палива – парафіну. Його почали 

вивчати відносно нещодавно, але вже зараз можна казати про великі перспективи 

впровадження цього виду палива. Група вчених у США провела багато досліджень, 
які показали, що даний вид палива має високі характеристики горіння, що дає йому 

переваги над звичайними твердими і  рідкими видами палив: 
1. Парафін є дешевою сировиною.  

2. Вартість перевезення також дуже дешева. 
3. Парафінові ракети мають можливість зупинки після запуску ракети через те, 

що подача окислювача регулюється.  
4. Головною перевагою парафіну є те, що це екологічно чистий вид палива – в 

результаті його горіння утворюються тільки вода та вуглекислий газ.  
Розроблена методика дослідження кінетики випаровування і горіння крапель 

парафінового палива з використанням цифрової зйомки об’єкта дослідження з 
комп’ютерною обробкою зображень. Визначено сталі горіння поодиноких крапель 
октадекану при нормальних умовах.  
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МАЛОГЛИБИННА СЕЙСМОРОЗВІДКА 
 

Автор: Чернов Дмитро Андрійович, учень 10-го класу Одеського НВК “Гімназія 2”,  

вул. Гаванна 5А , м. Одеса, 65000 

Керівник: Удовиця Любов Григорівна, вчитель фізики Одеського НВК “Гімназія 2”, м. Одеса 

 

Метод сейсморозвідки на сьогоднішній день є одним з найінформативніших 

методів геофізики у пошуку корисних копалин і вуглеводнів. У нас, на півдні 
України, це має особливу важливість, тому що геологічні породи цього регіону 
піддаються карстованню, і від якості інженерно-геологічних вишукувань суттєво 

залежить надійність будівельних конструкцій, які споруджуються. 
У роботі показано можливість проведення сейсморозвідувальних досліджень 

методом із загальним пунктом прийому (ЗПП) у сильно неоднорідній зоні малих 

швидкостей. Для проведення експерименту була обрана зсувна зона поблизу 

Хаджибеївського лиману, у селищі Нерубайське, Одеської області. Також 

адаптовано стандартні методи сейсморозвідки на випадок використання невеликої 
кількості сейсмоприймачів, що дозволяють одночасно аналізувати дані методом 

відбитих хвиль і методом зустрічних годографів з перекриттям. Підібрано 

апаратуру і комплекс програм для отримання і обробки сейсморозвідувальних 

даних. Досліджено неоднорідність структури ґрунту в зсувній зоні. 
 

 

ЭНЕРГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. МОЛНИЯ 

Автор: Масальский Руслан Александрович, ученик 9-го класса ОСШ № 50, г.Одесса 

Руководитель: Школьник Татьяна Викторовна, учитель физики ОСШ № 50, г.Одесса 

Молния – гигантский электрический искровой разряд в атмосфере. Обычно 

может происходить во время грозы, проявляется яркой вспышкой света и 

сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, 
Юпитере, Сатурне, Уране и других космических телах. Сила тока в разряде молнии 

на Земле достигает 10-500 тысяч ампер, напряжение – от десятков миллионов до 

миллиарда вольт. Мощность разряда – от 1 до 1000 ГВт. Количество электричества, 
расходуемого молнией при разряде – от 2 до 10 кулон. 

Наиболее часто молния возникает в кучево-дождевых облаках, тогда они 

называются грозовыми; иногда молния образуется в слоисто-дождевых облаках, а 
также при вулканических извержениях, торнадо и пылевых бурях. 

Молнии – серьезная угроза для жизни людей. Поражение человека или 

животного молнией часто происходит на открытых пространствах, так как 

электрический ток идёт по кратчайшему пути «грозовое облако – земля». 

 

  

 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ 3D-ТЕХНОЛОГІЙ 

Автор: Дацишина Катерина Володимирівна, учениця 11-го класу ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. 

Раухівка, Березівського району, Одеської області 

Керівник: Стукал Володимир Васильович, вчитель фізики  ЗОШ І-ІІІ ступенів  смт. Раухівка 

В роботі історично розглянуто важливість одержання об’ємного зображення 
для пізнання об’єктів оточуючої дійсності. На сьогодні існуюча комп’ютерна 
графіка, що використовується в усіх наукових дисциплінах, дозволяє вирішувати 

задачі наглядного зображення . 
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Даються систематизовані способи одержання об’ємного зображення на основі 
використання наглядного матеріалу. При цьому підкреслюється, що в основі 
тривимірного бачення зображення існує необхідність створення окремих картинок 
для кожного ока (окремих ракурсів для лівого та правого очей). Виходячи з цього, 

дається порівняльний аналіз способів різних технологій створення тривимірного 

зображення. Значне місце займає можливість створення 3D-зображень в програмі 
Power  Point (за рахунок гри світла та тіні, або особливим розміщенням елементів 
картини). Особливе місце займає використання 3D-графіки для демонстрації 
складних техновузлів та елементів конструкцій.  

 

 

 

ТАЙНЫ ДАЛЕКИХ ЗВЕЗД 

Автор: Носкова Виктория Владиславовна,  ученица 7-го класса ООШ № 86, г. Одесса 

Руководитель: Ефремова Галина Юрьевна, учитель физики ООШ № 86, г. Одесса 

 

В далекой, неизвестной вышине, 
В сиянии ночных светил 

Сверкает в необъятной темноте 
Таинственный и дивный мир... 

Он не похож на мир Земли, 

Он на границе наших снов, 
Там, где и грезы и мечты 

Избавятся от всех оков. 
Там вечно следует орбитам 

Ряд древних девяти планет, 
Что, подчиняясь древним ритмам, 

Веками делят Солнца свет! 
Меркурий- ближе всех к звезде 
Во власти солнечного ветра! 
Там россыпь золота везде, 
Где на просторах жизни нету! 

Где нет её и на Венере 
В плену миллионов облаков, 
Запрятана она навеки, 

Под темный, сумрачный покров. 
Там Cолнца света не увидишь, 
И полной грудью не вздохнешь. 
И только в знойное пространство 

Под блеском молний попадешь. 
Марс привлекает нас огнем, 

Надежды сеет и сомненья! 
Вдали Земли краснет он, 

И производит впечатленье! 
Здесь климат допускает жизнь: 
Есть ветер, облака и бури. 

Вода и лет рождают мысль 
О жизни, что когда-то будет... 

Загадочная Красная планета: 
А вдруг таится там душа? 

Но, к сожаленью, нет ответа - 
На страже тайны небеса... 
Гигант Юпитер и Сатурн 

Так далеки и неприступны! 

Под рядом спутников, колец 

Для нас пока что не доступны. 

Их желтоватый, мягкий свет - 
Невиданная смесь материй, 

Веществ диковинных сплетений 

Неотделимый елемент! 
Еще один гигант - Уран 

Он так далек от нас и мал...  

Все дальше, дальше в темноту - 
Там бледно светится Нептун. 

Последним в этой череде, 
Вселенной дальней глубине 
Застыл лишь маленькой звездой 

Плутон - холодный и чужой. 

И в нашей Солнечной системе 
Останемся совсем одни, 

Жизнь продлевая на планете, 
Любить которую должны! 

И мир прекрасный охраняя, 
Наш долг - всегда его беречь! 
И, чудо жизни сохраняя, 
Волшебный свет в серцах зажечь! 
А Млечный путь на небе звездном -

Галактика, где мы живем, 

Пусть будет величайшим чудом, 

Которым каждый наделен! 
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Тези доповідей учасників конференції 

Засідання 12 березня 2016 р. 

 

 

 

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОСМОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ, 

 ВИГОТОВЛЕНИХ ПІД ДІЄЮ ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

Автор: Кокорєва Олена Олексіївна, учениця 11-го класу ЗОШ № 78, м.Одеса                                            

Керівник: Свистунова Оксана Валеріївна, вчитель фізики та астрономії ЗОШ № 78, м. Одеса 

Науковий керівник: Алтоїз Борис Анатолійович, професор кафедри фізики твердого тіла та 

твердотільної електроніки ОНУ імені Мечникова, доктор фізико-математичних наук, м. Одеса 

Полімерні композитні матеріали (ПКМ) широко використовуються у 
сучасному світі. Однією зі складних наукових та інженерних задач є створення 
матеріалів, властивості яких прогнозовані заздалегідь. В залежності від області 
застосування, такі матеріали можуть мати значну перевагу над традиційними 

полімерними матеріалами, що також доводиться в роботі.  
Мета роботи: експериментальне дослідження анізотропних властивостей 

металонаповнених ПКМ, виготовлених у постійних магнітних полях.  

Проведено дослідження пружних властивостей зразків ПКМ у повздовжньому 

та поперековому напрямах відносно зовнішнього магнітного поля. Виявлені умови, 

які дозволяють суттєво збільшити модуль Юнга зразка при згинальних 

деформаціях. Показано, що керування орієнтацією частинок наповнювача в ПКМ 

дозволяє контрольовано змінювати деякі з його механічних властивостей у 
достатньо широких межах, що є сильною стороною запропонованої методики і 
може мати широке практичне застосування. 

 

 

 

ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 

Автор: Крохмалюк Олег Вікторович, учень 11-го класу Сичавської ЗОШ I-III ст. с. Сичавка, 
Комінтернівського району, Одеської облості, 67082 

Керівник: Борсук Ніна Іванівна, вчитель фізики Сичавської ЗОШ I-III ст. 

Дія магнітного поля на організм людини вивчається багатьма вченими, які 
розглядають різні гіпотези щодо впливу магнітного поля Землі на генетичний 

апарат живих організмів (ДНК та РНК) та еволюційні процеси на Землі взагалі. 
Вченими встановлено, що в магнітному полі Землі виникають постійні коливання 
магнітного поля – резонансні коливання Шумана. Хвилі Шумана необхідні людині 
для синхронізації біологічних ритмів. Базисна частота коливань Шумана відповідає 
альфа-ритму головного мозгу людини, друга гармоніка в 14 Гц – прискореному 
альфа-ритму головного мозгу, третя гармоніка – бета-ритму головного мозгу. 

У роботі досліджується вплив магнітних бур на здоров’я жителів нашого села. 
Було виявленно, що 13% жителів відчувають на собі зміни, які відбуваються в 
атмосфері завдяки магнітним бурям. Це підвищення кров’яного тиску, серцеві 
наподи, головні болі. 
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ЕФЕКТИ ПЕРЕТІКАННЯ РЕЧОВИНИ ТА НАЯВНОСТІ  
ТРЕТІХ КОМПОНЕНТІВ У ТІСНИХ ЗОРЯНИХ СИСТЕМАХ  

Автор: Твардовський Дмитро Євгенович, учень 9-го класу комунального закладу «Рішельєвський 

ліцей», м. Одеса  
Керівник: Віктор Павло Андрійович, вчитель фізики КЗ «Рішельєвський ліцей», м. Одеса 

Науковий консультант: Марсакова Владислава Ігорівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 

астрономії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 

Кратні зоряні системи, а також системи з планетами є важливими джерелами 

інформації про склад та еволюцію нашої Галактики. Мета роботи: пошук 

систематичних змін періодів тісних затемнювано-подвійних зір та розрахунок 
темпу перетікання речовини, а також маси третього компоненту в зоряних 

системах (у випадку циклічних змін періоду).  
Для досліджень були використані спостереження з баз даних аматорів 

астрономії, автоматичних оглядів неба, а також власні фотометричні 
спостереження. У роботі використовувались професійні програми для обробки та 
математичного аналізу фотометричних спостережень змінних зір, а були також 

створені свої програми для моделювання змін періоду та отримання за ними 

характеристик орбіт. Було досліджено 9 затемнювано-змінних зоряних систем, 

проаналізовані зміни періоду та уточнені ефемериди. Для 7 з цих систем були 

розраховані мінімально-можливі маси гіпотетичних третіх компонентів. Для 6 

систем був розрахований темп перетікання речовини. Для системи BF Vir були 

отримані елементи еліптичної орбіти третього компоненту системи. 

Отримані дані важливі для створення теорій будови та еволюції кратних 

зоряних систем. 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ 

Автор: Сивкова Татьяна Сергеевна, ученица 11 класса Белгород-Днестровского НВК 

«школа – лицей», г. Белгород-Днестровский Одесской обл. 

Руководитель: Зарейчук Светлана Ивановна учитель физики Белгород-Днестровского 

НВК «школа-лицей» 

Компьютерное зрение – это набор технологий и алгоритмов из уймы 

связанных областей объединенных одной целью – научить бездушный компьютер 

обозревать окружающую действительность с некоторой долей оразумения. Дело в 
том, что у человека, к примеру, зрение работает следующим образом: при помощи 

хрусталика изображение фокусируется на сетчатке, световые лучи возбуждают 
зрительные рецепторы, и от них по зрительному нерву информация передается в 
мозг. Благодаря этому процессу мы видим. Для человека воспринимаемая им 

картинка - нечто осмысленное, человек понимает, что он видит, а компьютер не 
понимает. Для него это всего лишь последовательность нулей и единиц, абсолютно 

лишенная какого-либо смысла. Под компьютерным зрением будем подразумевать 
некоторый набор алгоритмов, которые обрабатывают изображение и находят в нем 

информацию, на основании которой можно принимать решения. Поскольку 

множество задач компьютерного зрения требуют понимания и учета физических 

процессов формирования изображения, теория компьютерного зрения тесно 

переплетается с физикой (в частности, с оптикой). 

В работе исследуется понятие компьютерного зрения, история, достижения, 
задачи компьютерного зрения, процесс распознавания образов, анализ изображения 
и обработка изображения. Сравнивается компьютерное зрение с человеческим.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПАРЕНИЯ БИОТОПЛИВ  

Автор: Суханова Екатерина Юрьева,  ученица 11-го класса Одесского лицея «Приморский» 

Руководитель: Олифиренко Юлия Александровна, аспирант кафедры общей и химической 

физики Одесского национального университета имени И.И.Мечникова 

На сегодняшний день весьма заметно влияние антропогенного фактора на 
экологию нашей планеты. Одним из способов его ослабления является переход на 
альтернативные и возобновляемые виды топлив. Главная проблема, возникающая 
при попытке их применения в двигателях, разработанных для эксплуатации на 
бензине – это значительное отличие в теплофизических свойствах.  

Эффективность сгорания топлива в камере двигателя во многом зависит от 
того, как происходит испарение, в том числе и относительно крупных его капель. 
Из курса физики известно, что испарение – переход из жидкого агрегатного 

состояния в газообразное. Воспламеняются не жидкости, а газы. 

В данной работе выполнен расчет времени испарения и константы скорости 

испарения одиночных капель первых восьми членов гомологического ряда 
насыщенных одноатомных спиртов, а так же обнаружена нелинейная и 

немонотонная зависимость константы скорости испарения от количества атомов 
углерода в молекуле спиртов. Полученные данные являются статистическим 

дополнением к дальнейшим исследованиям и призваны помочь разработчикам 

биотоплив. 
 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПОБУДОВИ  

ТА ВИКОРИСТАННЯ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ ЗАПОРОЗЬКИМИ КОЗАКАМИ 

Автор: Єгоров Вадим Анатолійович,  учень 11-го класу ЗОШ № 105, м. Одеса 

Керівник:Вельможко Василь Іванович, вчитель фізики ЗОШ № 105, м. Одеса 

Минулого року відзначалася 420 річниця штурму запорозькими козаками 

турецької фортеці Синоп з застосуванням вперше в світовій практиці підводних 

човнів. Про цю подію залишив спогади французький монах-єзуїт Р.Фурньє після 
відвідання Константинополя у 1595 році. Метою нашої роботи було теоретично 

довести, що такі човни дійсно можна було виготовляти в ті часи та 
використовувати їх для виконання диверсійних завдань. 

На наш погляд найбільш вірогідною може бути модель човна з двох частин, 

що щільно накладаються одна на одну. В верхній частині є отвір для труби, що 

монтується перед зануренням, через неї поступає свіже повітря та подаються 
команди веслярам. Отвори для весел герметично закривають команду від води 

ззовні шкіряними манжетами. Отаман знаходиться на верхній частині, 
занурившись у воду і спостерігаючи за діями на поверхні.  Після спливання кришка 
легко знімається і екіпаж переходить до виконання поставлених завдань. 

Установлено, що для можливості плавання такого човна під водою екіпаж 

разом з човном повинен бути доставлений до потрібного місця на великому човні. 
Прибувши на місце, непомітно зануритися під воду з необхідним обладнанням, 

зброєю і баластом, який скидається з човна для сплиття на поверхню води. Для 
розрахунку виштовхувальної сили використано давно відомий закон Архімеда та 
геометричні відомості про обчислення об’ємів тіл овальної форми. Про дані 
дослідження зроблено повідомлення в журналі «Морська держава» № 68, 

31.08.2015р. в статті «КОЗАЦЬКІЙ СУБМАРИНІ – 420 РОКІВ». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЯРКОСТИ ЯДЕР  

СЕЙФЕРТОВСКИХ ГАЛАКТИК НА ПРИМЕРЕ NGC 5982 И NGC 5985  

ЗА ПЕРИОД 07-09 2015 ГОДА 

Автор: Юхимова София Борисовна, ученица 11-го класса ООШ № 10, г. Одесса 

Руководитель: Калугина Валентина Владимировна, учитель физики ООШ № 10. 

Научный руководитель: Калугин Владимир Витальевич, к.ф.-м.н. 

Часть наблюдаемых во Вселенной галактик проявляют аномально высокую 

активность в области своих ядер. В зависимости от наблюдаемого характера и 

масштабов активности в области ядра активные галактики классифицируют на 
такие основные типы: квазары, лацертиды, сейфертовские галактики, 

радиогалактики, а также, по всей видимости, как минимум часть LINER-галактик 

(в области их ядер наблюдаются регионы линий излучения низкоионизированных 

атомов, что является косвенным свидетельствам в пользу их активности). 

Активность ядер сейфертовских галактик может проявляться в видимом диапазоне, 
и характеризуется сравнительно быстрыми (в галактических масштабах) 

непериодическими колебаниями яркости с амплитудами, сопоставимыми со 

светимостью остальной галактики. Это обстоятельство позволяет зафиксировать 
изменение видимой яркости ядер ближних активных галактик доступными 

любительскими астрономическими средствами. Однако активные ядра находятся 
на фоне засветки остальной галактики, что может затруднить их исследование по 

сравнению с переменными звёздами. 

В работе исследуются ядра галактик NGC 5981, NGC 5982 и сейфертовской 

галактики NGC 5985 с помощью любительских инструментов (Celestron C9.25, 

HEQ-5 pro, Sony a6000). Показана возможность относительной фотометрии 

активных ядер в разных диапазонах видимого спектра, а также сравнения их 

колориметрических характеристик. 
 

 


