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Еліптичні за Лавруком крайові задачі
для однорідних диференціальних рівнянь
Представлено членом-кореспондентом НАН України А.Н. Кочубеєм
У двобічній уточненій соболєвській шкалі досліджено еліптичні за Лавруком крайові задачі для однорідних
диференціальних рівнянь. Ці задачі містять додаткові невідомі функції у крайових умовах довільних порядків. Вказана шкала складається з гільбертових просторів Хермандера, для яких показниками регулярності служать будь-яке дійсне число і функція, повільно змінна на нескінченності за Караматою. Встановлено теореми про нетеровість досліджуваних задач в уточненій соболєвській шкалі, локальну регулярність і
локальні апріорні оцінки (аж до межі області) їх узагальнених розв’язків. Знайдено достатні умови, за яких
компоненти цих розв’язків є l 0 разів неперервно диференційовними функціями.
Ключові слова: еліптична крайова задача, уточнена соболєвська шкала, нетерів оператор, регулярність
розв’язку, апріорна оцінка.

У різних застосуваннях, зокрема в теорії пружності і гідродинаміці, виникають крайові задачі з додатковими невідомими функціями у крайових умовах. Широкий клас таких задач
еліптичного типу ввів Б. Лаврук [1]. На відміну від еліптичних за Я.Б. Лопатинським крайових задач, цей клас замкнений відносно переходу до формально спряженої задачі. Еліптичні за Лавруком крайові задачі є нетеровими на відповідних парах просторів Соболєва—
Ройтберга довільного дійсного порядку [2, 3]. Такі простори, крім розподілів у евклідовій
області, містять також вектори іншої природи, що ускладнює їх застосування.
Мета цієї роботи — встановити теореми про нетеровість еліптичних за Лавруком крайових задач і властивості їх узагальнених розв’язків у двобічній шкалі просторів, які складаються виключно з розподілів в області. У роботі розглянуто важливий випадок однорідних еліптичних рівнянь. Їх розв’язки досліджуємо в уточненій соболєвській шкалі, яка
складається з гільбертових ізотропних просторів Хермандера [4, п. 2.2; 5, п. 10.1], для яких
показниками регулярності розподілів служать довільні дійсне число і додатна функція, повільно змінна на нескінченності за Й. Караматою. Ця шкала була виділена і досліджена
© А.В. Аноп, 2019
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В.А. Михайлецем і О.О. Мурачем і застосована до дослідження еліптичних за Лопатинським
крайових задач [6—9]. Вона містить двобічну гільбертову шкалу соболєвських просторів.
У цій роботі, на відміну від [10], не накладаємо обмеження на порядки крайових операторів
і досліджуємо локальні (аж до межі області) властивості узагальнених розв’язків еліптичних за Лавруком крайових задач.
1. Постановка задачі. Нехай Ω — довільна обмежена область у евклідовому просторі R n,
де n 2 , з нескінченно гладкою межею Γ . Нехай задано цілі числа q 1 , p 1 , m1, …, mq + p
і r1, …, r p . Розглянемо в Ω крайову задачу, яка складається з однорідного еліптичного
рівняння
Au = 0 в Ω

(1)

порядку 2q і крайових умов
p

B j u + ∑C j , k vk = g j на Γ , j = 1, …, q + p.

(2)

k =1

У ній є невідомими функція u в області Ω і p функцій v1, …, v p на Γ (всі функції та
розподіли вважаємо комплекснозначними, а функціональні простори — комплексними).
Тут A := A ( x , D) — лінійний диференціальний оператор на Ω := Ω ∪ Γ порядку 2q , кожне
B j := B j ( x , D) є крайовим лінійним диференціальним оператором на Γ порядку ord B j  m j ,
а кожне C j , k = C j , k ( x , Dτ ) є дотичним лінійним диференціальним оператором на Γ порядку ord C j , k  m j + rk. Усі коефіцієнти цих диференціальних операторів є нескінченно гладкими функціями, заданими на Ω і Γ відповідно. (Звісно, диференціальні оператори від’ємних порядків вважаються нуль-операторами.)
Припускаємо (і це природно), що
m := max {m1, …, mq + p } = max {ord B1, …, ord Bq + p }
− rk для кожного k ∈{1, …, p} . Покладемо µ := max {m + 1, 2q} .
Припускаємо, що крайова задача (1), (2) є еліптичною в області Ω за Б. Лавруком [1],
тобто диференціальний оператор A правильно еліптичний на Ω , а система крайових умов
(2) задовольняє аналог умови Шапiро—Лопатинського щодо A на Γ (див., наприклад, [2,
п. 3.1.2]).
Позначимо через C ∞ (Ω, A) множину всіх функцій u ∈C ∞ (Ω) таких, що Au = 0 в області Ω . Пов’яжемо із задачею (1), (2) лінійне відображення
і m

p
p


L : (u, v1, …, v p ) →  B1u + ∑C1, k vk , …, Bq + p u + ∑Cq + p, k vk  ,


k =1
k =1

(3)

де u ∈C ∞ (Ω, A) , v1, …, v p ∈C ∞ (Γ ).
Досліджуємо властивості його продовження за неперервністю у парах гільбертових
функціональних просторів, які утворюють уточнену соболєвську шкалу [8, п. 1.3.3].
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Для опису області значень цього продовження потрібна така спеціальна формула Гріна [2, формула (4.1.10)]:
( Au, ω)Ω +

µ− 2q

q+ p 

p

j =1

j =1 

k =1



∑ (Dνj −1Au, w j )Γ + ∑  B j u + ∑C j, k vk , h j 

Γ

=

µ 
µ− 2q
q+ p
p 
q+ p


= (u, A+ ω)Ω + ∑  Dνk −1u, K k ω + ∑ R +j , k w j + ∑ Q +j , k h j  + ∑  vk , ∑ C +j , k h j  ,
 Γ k =1 
Γ
k =1 
j =1
j =1
j =1

для довільних функцій u, ω ∈C ∞ (Ω) і v1, …, v p , w1, …, wm − 2q +1, h1, …, hq + p ∈C ∞ (Γ ) . Тут і далі Dν := i∂ / ∂ν , де ν — поле ортів внутрішніх нормалей до межі Γ , а через (⋅, ⋅)Ω і (⋅, ⋅)Γ позначено відповідно скалярні добутки у гільбертових просторах L2 (Ω) і L2 (Γ ) функцій,
квадратично інтегровних на Ω і Γ відносно мір Лебега, а також продовження за неперервністю цих скалярних добутків. Окрім того, A+ — диференціальний оператор, формально
спряжений до A відносно (⋅, ⋅)Ω , усі C +j , k , R +j , k і Q +j , k — дотичні диференціальні оператори, формально спряжені відповідно до C j , k , R j , k і Q j , k відносно (⋅, ⋅)Γ . Тут дотичні лінійні
диференціальні оператори R j , k := R j , k ( x , Dτ ) і Q j , k := Q j , k ( x , Dτ ) узяті із зображення крайових диференціальних операторів Dνj −1 A і B j у вигляді
Dνj −1 A ( x , D) =

m +1

m +1

k =1

k =1

∑ R j, k ( x , Dτ )Dνk −1, B j ( x , D) =

∑Q j, k ( x , Dτ )Dνk −1.

Нарешті, кожне K k := K k ( x , D) – деякий крайовий лінійний диференціальний оператор на
Γ порядку ord K k  2q − k з коефіцієнтами класу C ∞ (Γ ) .
Спеціальна формула Гріна приводить до такої крайової задачі в області Ω :
A+ ω = 0 в Ω ,
Kkω +

(4)

µ− 2q

q+ p

j =1

j =1

∑ R +j, k w j +

∑Q +j, k h j = ψ k

на Γ , k = 1, …, µ ,

(5)

q+ p

∑C +j, k h j = ψ µ+ k на Γ , k = 1, …, p .

(6)

j =1

Ця задача містить, окрім невідомої функції ω в області Ω , ще µ − q + p додаткових невідомих функцій w1, …, wµ− 2q і h1, …, hq + p на межі Γ . Задачу (4) — (6) називають формально
спряженою до задачі (1), (2) відносно розглянутої спеціальної формули Гріна. Відомо [2,
теорема 4.1.1], що еліптичність за Лавруком задачі (1), (2) рівносильна еліптичності за
Лавруком формально спряженої задачі (4) — (6).
2. Уточнена соболєвська шкала складається з гільбертових просторів Хермандера, для
яких показником регулярності розподілів служить пара параметрів — числовий s ∈R і функISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2
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ціональний ϕ ∈ M . Тут M – множина всіх вимірних за Борелем функцій ϕ : [1, ∞) → (0, ∞), які
обмежені і відокремлені від нуля на кожному компакті і повільно змінюються на нескінченності за Й. Караматою, тобто ϕ (λt ) / ϕ (t ) → 1 при t → ∞ для кожного λ > 0 (див., наприклад, [11]). Цю шкалу ввели і дослідили В.А. Михайлець і О.О. Мурач [6] (див. також їх монографію [8] і огляд [9]).
Нехай s ∈R і ϕ ∈ M . Означимо простір H s , ϕ (⋅) спочатку на R n , а потім на Ω і Γ .
Будемо дотримуватися монографії [8, пп. 1.3, 2.1, 3.2].
За означенням, комплексний лінійний простір H s , ϕ (R n ) , де n ∈N , складається з усіх
ˆ (ξ) аргументу
повільно зростаючих розподілів w на R n таких, що функція 〈ξ〉 s ϕ (〈ξ〉) w
n
n
ξ ∈R квадратично інтегровна на R за Лебегом. Тут ŵ — перетворення Фур’є розподілу w, а
〈ξ〉 := (1+ | ξ |2 )1/2 . У просторі H s , ϕ (R n ) означено скалярний добуток і норму за формулами
(w1, w2 )s , ϕ, R n :=

∫ 〈ξ〉

2s

ˆ1 w
ˆ 2 (ξ) d ξ,
ϕ2 (〈ξ〉) w

Rn

w

s , ϕ, R n

:= (w, w)1/2

s , ϕ, R n

.

Простір H s , ϕ (R n ) є ізотропним гільбертовим випадком простору B p, µ , введеного і
дослідженого Л. Хермандером [4, п. 2.2] (див. також [5, п. 10.1). А саме: H s , ϕ (R n ) = B2, µ ,
якщо µ (ξ) = 〈ξ〉 s ϕ (〈ξ〉) для довільного ξ ∈R n . Простір B p, µ = H µ і його версії для евклідових областей ввели і дослідили також Л.Р. Волевич і Б. П. Панеях [12, § 2].
Якщо ϕ (⋅) ≡ 1, то H s , ϕ (R n ) стає гільбертовим простором Соболєва H s (R n ) порядку s.
У загальній ситуації виконуються неперервні та щільні вкладення H s +ε (R n ) ⊂ H s , ϕ (R n ) ⊂ H s −ε (R n )
) ⊂ H s ϕ (R n ) ⊂ H s −ε (R n ) для довільного ε > 0. З огляду на це клас функціональних просторів H s , ϕ (R n ),
де s ∈R і ϕ ∈ M , називають уточненою соболєвською шкалою на R n . Її аналоги для евклідової області Ω і замкненого компактного многовиду Γ вводяться у стандартний спосіб.
Наведемо відповідні означення.
Лінійний простір H s , ϕ (Ω) складається зі звужень в область Ω усіх розподілів w ∈ H s , ϕ (R n )
і наділений нормою
u

s , ϕ, Ω

:= inf { w

s , ϕ, R n

: w ∈ H s , ϕ (R n ), w = u в Ω},

де u ∈ H s , ϕ (Ω). Цей простір гільбертів і сепарабельний відносно вказаної норми. Множина C ∞ (Ω) щільна у ньому.
Лінійний простір H s , ϕ (Γ ) складається з усіх розподілів на многовиді Γ , які в локальних координатах дають елементи простору H s , ϕ (R n −1 ) . Дамо детальне означення. Довільно
виберемо скінченний атлас із C ∞ -структури на многовиді Γ , утворений локальними картами π j : R n −1 ↔ Γ j , де j = 1, …, λ . Тут відкриті множини Γ1, …, Γ λ складають скінченне покриття многовиду Γ . Нехай, крім того, функції χ j ∈C ∞ (Γ ) , де j = 1, …, λ , утворюють розбиття одиниці на Γ , що задовольняє умову supp χ j ⊂ Γ j . Тоді, за означенням, простір
H s , ϕ (Γ ) складається з усіх розподілів h на Γ таких, що (χ j h) o π j ∈ H s , ϕ (R n −1 ) для кожного номера j ∈{1, …, λ} , де (χ j h) o π j є зображенням розподілу h у локальній карті π j . У просторі H s , ϕ (Γ ) означено норму за формулою
h

6

s , ϕ, Γ

 λ
: =  ∑ ( χ j h) o π j
 j =1


n −1 
s , ϕ, R


2

1/2

.
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Він є гільбертовим і сепарабельним відносно цієї норми та з точністю до еквівалентності норм не залежить від вибору атласу і розбиття одиниці [8, теорема 2.3]. Множина C ∞ (Γ )
щільна у цьому просторі H s , ϕ (Γ ) .
Якщо ϕ (⋅) ≡ 1, то H s , ϕ (ϒ) =: H s (ϒ) є простір Соболєва порядку s ∈R на ϒ ∈{ Ω, Γ }. У загальній ситуації виконуються компактні та щільні вкладення H s +ε (ϒ) ⊂ H s , ϕ (ϒ) ⊂ H s −ε (ϒ)
для довільного ε > 0
3. Основні результати стосуються властивостей еліптичної крайової задачі (1), (2) в уточненій соболєвській шкалі. Позначимо через N лінійний простір усіх розв’язків (u, v1, …, v p ) ∈C (Ω) × (C
, v , …, v ) ∈C ∞ (Ω) × (C ∞ (Γ )) p цієї задачі у випадку, коли кожне g j = 0 на Γ . Аналогічно, позначимо
через N + лінійний простір усіх розв’язків
(ω, w1, …, wµ− 2q , h1, …, hq + p ) ∈C ∞ (Ω) × (C ∞ (Γ ))µ− 2q × (C ∞ (Γ ))q + p
формально спряженої крайової задачі (4)—(6) у випадку, коли всі ψ k = 0 і ψ m + k = 0 на Γ .
Також позначимо через N1+ простір усіх векторів (h1, …, hq + p ) ∈(C ∞ (Γ ))q + p , для яких існують функції ω ∈C ∞ (Ω) і w1, …, wµ− 2q ∈C ∞ (Γ ) такі, що (ω, w1, …, wµ− 2q , h1, …, hq + p ) ∈ N + .
Оскільки обидві задачі еліптичні за Лавруком в Ω , то простори N , N + та N1+ скінченновимірні [2, наслідок 4.1.1].
Для довільних s ∈R і ϕ ∈ M позначимо через H s ,φ (Ω, A) множину всіх розподілів u ∈ H s , ϕ (Ω)
u ∈ H s , ϕ (Ω, A) як (замкнений) підпростір гільбертового
таких, що Au = 0 в Ω. Розглядаємо
s, ϕ
∞
простору
u ∈ H (Ω). Множина C (Ω, A) щільнаu в∈ H s , ϕ (Ω, A) згідно з [8, теорема 3.11].
Теорема 1. Для довільних s ∈R і ϕ ∈ M відображення (3) продовжується єдиним чином
(за неперервністю) до обмеженого оператора
p

L : H s , ϕ (Ω, A) ⊕ ⊕H

s + rk −1/2, ϕ

k =1

(Γ ) →

q+ p

⊕H

s − m j −1/2, ϕ

(Γ ).

(7)

j =1

Цей оператор нетерів. Його ядро збігається з N , а область значень складається з усіх
q+ p

векторів ( g1, …, g q + p ) ∈⊕ j =1 H

s − m j −1/2, ϕ

(Γ ) таких, що

( g1, h1 )Γ + L +( g(1g,qh+1p)Γ, h+q + p )+Γ( =
g q0+ pдля
,(hhq1+,кожного
…
=+0p ) ∈
(hN
. , hq + p ) ∈ N1+ .
p ),Γhq
1 ,1…

(8)

Індекс оператора (7) дорівнює dim N − dim N1+ і не залежить від s та ϕ .
Нагадаємо, що лінійний обмежений оператор T : E1 → E 2 , який діє у парі банахових
просторів E1 і E 2 , називають нетеровим, якщо його ядро kerT і коядро E 2 / T (E1 ) скінченновимірні. Нетерів оператор має замкнену область значень T (E1 ) та скінченний індекс
ind T := dim ker T − dim(E 2 / T (E1 )) .
Перейдемо до локальних властивостей узагальнених розв’язків досліджуваної задачі
(1), (2). Наведемо спочатку їх означення. Позначимо через S ′ (Ω) лінійний топологічний
простір звужень в область Ω усіх повільно зростаючих розподілів на R n і покладемо
S ′ (Ω, A) := {u ∈ S ′ (Ω) : Au = 0 в Ω}. Позначимо також через D ′ (Γ ) лінійний топологічний
простір усіх розподілів на Γ . Нехай
(u, v) := (u, v1, …, v p ) ∈ S ′ (Ω, A) × (D ′ (Γ )) p .

(9)
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Вектор (u, v) називаємо узагальненим розв’язком цієї задачі, де g = ( g1,…, g q + p ) ∈(D ′(Γ ))q + p ,
якщо L (u, v) = g , де L — оператор (7) для деяких достатньо малого s і ϕ. У цьому випадку
u ∈C ∞ (Ω) , оскільки рівняння (1) еліптичне в Ω . У термінах уточненої соболєвської шкали
дамо достатні умови регулярності розв’язку u в області Ω впритул до куска Γ 0 її межі.
σ, ϕ
Нехай Γ 0 — довільна непорожня підмножина многовиду Γ. Позначимо через H loc
(Ω, Γ 0 ),

де σ ∈R і ϕ ∈ M , лінійний простір усіх розподілів u ∈ S ′ (Ω) таких, що χu ∈ H σ, ϕ (Ω) для
довільної функції χ ∈C ∞ (Ω) , носій якої лежить в Ω ∪ Γ 0 . Аналогічно, позначимо через
σ, ϕ
H loc
(Γ 0 ) лінійний простір усіх розподілів h ∈ D ′ (Γ ) таких, що χ1h ∈ H σ, ϕ (Γ ) для довільної функції χ1 ∈C ∞ (Ω) , носій якої лежить в Γ 0 .
Теорема 2. Нехай s ∈R і ϕ ∈ M , а вектор (9) є узагальненим розв’язком еліптичної краs − m j −1/2, ϕ

йової задачі (1), (2), праві частини якої задовольняють умову g j ∈ H loc
s, ϕ
u ∈ H loc
(Ω, Γ 0 )

s + r −1/2, ϕ
vk ∈ H loc k
(Γ 0 )

(Γ 0 ) для кож-

ного j ∈{1, …, q + p} . Тоді
і
для кожного k ∈{1, …, p} .
Цей розв’язок задовольняє таку апріорну оцінку:
Теорема 3. Нехай число λ > 0 , а функції χ, η ∈C ∞ (Ω) такі, що їх носії лежать в Ω ∪ Γ 0
і η = 1 в околі supp χ ; покладемо χ1 := χ |Γ і η1 := η |Γ . Тоді існує число c > 0 таке, що
χu

q+ p

p

+
χv
s , ϕ, Ω ∑ 1 k
k =1


+ c  ηu


s + rk

p

s −λ , ϕ, Ω

+∑

k =1

 c ∑ η1 g j
−1/2, ϕ, Γ
j =1


η1vk s + r −1/2−λ , ϕ, Γ 
k


s − m j −1/2, ϕ, Γ

+
(10)

для довільних векторів (9) і ( g1, …, g q + p ) з теореми 2 .
До цих теорем найбільш близькими є результати робіт [7, 10, 14], у яких досліджено
еліптичні крайові задачі для однорідного рівняння (1) у шкалах гільбертових просторів
Хермандера. В [7] (див. також монографію [8, п. 3.3]) досліджено регулярну еліптичну крайову задачу, а в [10] — еліптичну за Лавруком задачу (1), (2) за додаткового припущення,
що ord B j  2q − 1 . Для цих задач доведено теорему 1, а також теореми 2 і 3 у випадку, коли
Γ 0 = Γ (глобальна регулярність розв’язку) і χ = η = 1 на Ω (глобальна апріорна оцінка
розв’язку). В [14] встановлено версії теорем 1 і 2 для еліптичних за Лопатинським крайових
задач (без додаткових невідомих функцій у крайових умовах), які розглядаються в розширеній соболєвській шкалі. Якщо еліптичне рівняння (1) неоднорідне, то аналоги теорем 1—3
правильні за умови, що s > m + 1/ 2 [13].
4. Застосування. Одним із застосувань уточненої соболєвської шкали є достатні умови,
за яких компоненти узагальненого розв’язку (9) еліптичної задачі (1), (2) належать до просторів l разів неперервно диференційовних функцій на Ω ∪ Γ 0 і Γ 0 відповідно. Ці умови
випливають із теореми 2 і такої версії теореми вкладення Хермандера [4, теорема 2.2.7]:
кожне з вкладень H l + n /2, ϕ (Ω) ⊂ C l (Ω) і H l +(n −1)/2, ϕ (Γ ) ⊂ C l (Γ ) , де 0  l ∈Z і ϕ ∈ M , еквівалентне умові
∞

dt

∫ t ϕ2 (t ) < ∞;

(11)

1

8
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ці вкладення компактні (див. [8, теореми 2.8 і 3.4]).
Теорема 4. Нехай цілі числа l 0 і k ∈{1, …, p} . Якщо вектор (9) задовольняє умову теореми 2 , де s = l + n 2 , а ϕ ∈ M — умову (11), то u ∈C l (Ω ∪ Γ 0 ) . Якщо вектор (9) задовольняє
умову теореми 2 , де s = l − rk + n 2 , а ϕ ∈ M — умову (11), то vk ∈C l (Γ 0 ) .
Важливо, що умова (11) є точною у цій теоремі.
Наведемо також застосування отриманих результатів до деякого узагальнення задачі
Пуанкаре—Стєклова [15]. Крім задачі (1), (2), розглянемо еліптичну за Лавруком задачу,
яка складається з того самого однорідного диференціального рівняння (1) і крайових умов
p

% Γj ,= j = 1,q…
B% j u +
B∑
u+
C% j , kC
vk =vg% j = gна
Γ
+ ,pq + p.

(12)

k =1

Тут, подібно до (2), кожне B% j є крайовим лінійним диференціальним оператором на Γ
порядку ord B% j  m% j , а кожне C% j , k є дотичним лінійним диференціальним оператором на
Γ порядку ord C% j , k  m% j + rk , де m% 1, …, m% q + p — цілі числа. Покладемо g := ( g1, …, g q + p ) і
g% := ( g%1, …, g% q + p ) .
Пов’яжемо з цими задачами відображення Ψ , яке вектору g ∈(D ′ (Γ ))q + p , підпорядкованому умові (8), ставить у відповідність вектор g% ∈(D ′ (Γ ))q + p такий, що g% задовольняє
крайові умови (12), де (u, v) є узагальненим розв’язком (9) крайової задачі (1), (2), підпорядкованим умові (u, uo )Ω + (v1, v1o )Γ + … + (v p , v op )Γ = 0 для кожного (uo , v1o , …, v op ) ∈ N .
За теоремою 1, це відображення однозначне. Воно є природним узагальненням оператора
задачі Пуанкаре—Стєклова на випадок, коли кількість функцій, заданих на межі області,
може перевищувати половину порядку еліптичного рівняння (1). Зокрема, якщо q = 1 ,
p = 0 , а (2) і (12) — крайові умови Діріхле і Неймана, відображення Ψ є оператором
Діріхле—Неймана.
З теореми 1 випливає, що для будь-яких s ∈R і ϕ ∈ M відображення Ψ : g a g% встаq+ p

новлює ізоморфізм підпростору усіх векторів g ∈⊕ j =1 H
q+ p
умову (8), на підпростір усіх векторів g% ∈⊕ j =1 H

s − m j −1/2, ϕ

s − m% j −1/2, ϕ

(Γ ) , які задовольняють

(Γ ) , які задовольняють умову

( g%1, h%1 )Γ +…+ ( g% q + p , h%q + p )Γ = 0 для кожного (h%1, …, h%q + p ) ∈ N% 1+ . Тут N% 1+ — аналог скінченновимірного простору N1+ для задачі (1), (12).
Публікація містить результати досліджень, виконаних за грантом Президента України
за конкурсним проектом Ф75/29007 Державного фонду фундаментальних досліджень.
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ЕЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПО ЛАВРУКУ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ОДНОРОДНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В двусторонней уточненной соболевской шкале исследованы эллиптические по Лавруку краевые задачи
для однородных дифференциальных уравнений. Эти задачи содержат дополнительные неизвестные функции в краевых условиях произвольных порядков. Указанная шкала состоит из гильбертовых пространств
Хермандера, для которых показателем регулярности служат произвольное действительное число и функция, медленно меняющаяся на бесконечности по Карамата. Установлены теоремы о нётеровости исследуемых задач в уточненной соболевской шкале, локальной регулярности и локальных априорных оценках
(вплоть до границы области) их обобщенных решений. Найдены достаточные условия, при которых компоненты обобщенных решений будут l 0 раз непрерывно дифференцируемыми функциями.
Ключевые слова: эллиптическая краевая задача, уточненная соболевская шкала, нётеров оператор, регулярность решения, априорная оценка.
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LAWRUK ELLIPTIC BOUNDARY-VALUE PROBLEMS
FOR HOMOGENEOUS DIFFERENTIAL EQUATIONS
We investigate Lawruk elliptic boundary-value problems for homogeneous differential equations in a two-sided
refined Sobolev scale. These problems contain additional unknown functions in the boundary conditions of arbitrary orders. The scale consists of inner-product H rmander spaces whose orders of regularity are given by any
real number and a function which varies slowly at infinity in the sense of Karamata. We establish theorems on
the Fredholm property for the problems in the refined Sobolev scale and on local regularity and local a priori
estimate (up to the boundary of the domain) of their generalized solutions. We find sufficient conditions under
which components of these solutions are functions continuously differentiable l 0 times.
Keywords: elliptic boundary-value problem, refined Sobolev scale, Fredholm operator, regularity of solution, a priori
estimate.
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Обмежені розв’язки різницевого рівняння
другого порядку зі стрибком операторного коефіцієнта
Представлено академіком НАН України М.О. Перестюком
Досліджується питання про існування єдиного обмеженого розв’язку лінійного різницевого рівняння другого порядку зі стрибком операторного коефіцієнта у скінченновимірному банаховому просторі. Для такого рівняння доведено критерій існування єдиного обмеженого розв’язку для довільної “вхідної” обмеженої
послідовності. Детально розглядається випадок, коли матриці операторних коефіцієнтів зводяться до
діагонального вигляду.
Ключові слова: різницеве рівняння, скінченновимірний простір, лінійний оператор, обмежений розв’язок.

Нехай X — m-вимірний комплексний банахів простір з нормою || · || і нульовим елементом 0;
A, B — лінійні оператори в X ; I , O — одиничний та нульовий оператори в X .
Розглянемо різницеве рівняння
x n +1 − 2 x n + x n −1 = Fn x n + yn , n ∈ Z ,

(1)

у якому { yn , n ∈ Z } — задана, а { x n , n ∈ Z } — шукана послідовність елементів простору X ,
Fn = A, n 1, Fn = B, n  0 .
Мета цієї роботи – отримати необхідні і достатні умови на оператори A, B , при виконанні яких справджується така умова.
Умова 1. Для довільної обмеженої в X послідовності { yn , n ∈ Z } рівняння (1) має
єдиний обмежений розв’язок { x n , n ∈ Z } у просторі X .
Аналогічне питання для різницевого рівняння першого порядку досліджувалося в [1],
а для різницевого рівняння другого порядку зі сталими операторними коефіцієнтами та
застосування таких рівнянь — у [2, c.17; 3] (див. також наведені у цих роботах посилання).


 x (1)  (1)
(2)
2
Допоміжні твердження. Покладемо X 2 =  x = 
x
,
x
∈
X
. Тоді X — 2m-ви(2) 
x 
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 x (1) 
мою || x ||∗ = || x (1) || + || x (2) ||, x = 
∈ X 2 . Якщо E , F , G, H — лінійні оператори в X , то,
(2) 
x 
E F 
задає лінійний оператор в X 2 за правилом
як і для випадку числових матриць, T = 
 G H 
 Ex (1) + Fx (2) 
 x (1) 
2
Tx = 
,
x
=
 (2)  ∈ X .
(1)
(2) 
 Gx + Hx 
x 
 A + 2I
Нехай TA = 
 I

−I 
 B + 2I
, TB = 

O
 I

−I 
, σ (TA ) — набір власних чисел оператора TA,
O 

S = { z ∈C | | z |= 1} . У подальшому використовуються такі твердження.
I 
O
.
Лема 1. Для оператора TA існує обернений оператор TA−1 = 
 − I A + 2I 
 λv
Лема 2. Число λ ≠ 0 є власним числом TA , якому відповідає власний вектор   , тоді і
 v
1
тільки тоді, коли λ + − 2 є власним числом А, якому відповідає власний вектор v.
λ
 λv
1
Лема 3. Якщо λ ∈σ (TA ) і йому відповідає власний вектор   , то λ ≠ 0 , ∈σ (TA ) і
 v
λ
 v
йому відповідає власний вектор   .
 λv
Лема 4. σ (TA ) ∩ S = ∅ тоді і тільки тоді, коли σ ( A) ∩ [−4; 0] = ∅ .
1
Лема 5. Рівняння λ + − 2 = µ має при заданому µ ∈C два корені, один з яких лежить
λ
усередині кола S, а інший — зовні S, тоді і тільки тоді, коли µ ∉[−4; 0] .
Доведення лем 1 — 5 тривіальні і у даній статті не наводяться. Відзначимо, що доведення леми 5 зразу випливає із властивостей функції Жуковського (див., наприклад, [4, §4]).
Лема 6. Нехай в Х існує базис із власних векторів оператора А, а також σ (TA ) ∩ S = ∅ .
Тоді в X 2 існує базис із власних векторів оператора TA , причому m векторам базису відповідають власні числа оператора TA , що лежать всередині S, іншим m — зовні S.
Доведення. Нехай µ1, µ 2 , …, µ m — власні числа оператора А (з урахуванням кратності),
u1, u2 , …, um — відповідні їм власні вектори А. Оскільки σ (TA ) ∩ S = ∅, то внаслідок леми 4
маємо σ ( A) ∩ [−4; 0] = ∅ . Тому, скориставшись спочатку лемою 5, а потім лемами 2, 3, ро1
1
бимо висновок, що для кожного 1  k  m існує таке λ k , | λ k |< 1, що µ k = λ k +
—
− 2, λ k,
λk
λk
λ u 
 u 
власні числа оператора TA , яким відповідають власні вектори  k k  та  k  .
 uk 
 λ k uk 
Залишилося зауважити, що ці 2m векторів лінійно незалежні внаслідок лінійної незалежності векторів u1, u2 , …, um .
Лема 7. Для того щоб умова 1 виконувалася для рівняння (1), необхідно і достатньо,
щоб ця умова виконувалася для різницевого рівняння
x n +1 = Gn x n + yn , n ∈ Z ,
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в якому Gn = TA , n 1, Gn = TB , n  0.
Доведення леми 7 стандартне і тут не наводиться.
Нехай T — такий лінійний оператор в X 2, що σ (TA ) ∩ S = ∅. Визначимо простори
2
X − (T ), X +2 (T ) за таким правилом. Якщо σ (T ) лежить усередині кола S , то X −2 (T ) = X 2 ,
X +2 (T ) = {0} . Якщо σ (T ) лежить зовні S , то X −2 (T ) = {0}, X +2 (T ) = X 2 . Якщо ж σ (T ) має
непорожні перетини з множинами S − = { z ∈C | | z |< 1} і S + = { z ∈C | | z |> 1} , то зафіксуємо
такий базис e1, e2 , … ek , f k +1, f k + 2 , … f 2m у просторі X 2 , в якому матриця оператора T має
жорданову нормальну форму, причому e1, e2 , … ek відповідають клітини Жордана з власними числами із S − , а f k +1, f k + 2 , … f 2m — клітини Жордана з власними числами із S + . Тоді
X −2 (T ), X +2 (T ) — лінійні оболонки векторів e1, e2 , … ek та f k +1, f k + 2 , … f 2m відповідно.
Із теореми 1 роботи [1] випливає, що справджується таке твердження.
Теорема 1. Для різницевого рівняння (2) умова 1 виконується тоді і тільки тоді, коли виконуються такі умови:
(і) σ (TA ) ∩ S = ∅ , σ (TB ) ∩ S = ∅ ;
(іі) X 2 = X −2 (TA ) +& X +2 (TB ) , тобто X 2 є прямою сумою X −2 (TA ) та X +2 (TB ) .
Основні результати. Прямим наслідком леми 7 і теореми 1 є така теорема.
Теорема 2. Для того щоб для різницевого рівняння (1) виконувалась умова 1, необхідно і
достатньо, щоб виконувалися умови (і), (іі) теореми 1.
У загальному випадку перевірка умов (і), (іі) є нетривіальною задачею. Один з випадків, коли перевірка суттєво спрощується, описаний у нижченаведеній теоремі.
Теорема 3. Нехай оператори А, В в одному і тому ж базисі простору Х зводяться до діагонального вигляду (тобто мають один і той самий набір власних векторів u1, u2 , …, um , які
утворюють базис в Х). Тоді для різницевого рівняння (1) умова 1 виконується у тому і тільки
y тому випадку, коли
σ ( A) ∩ [−4; 0] = ∅ , σ (B) ∩ [−4; 0] = ∅ .

(3)

Доведення. Внаслідок леми 4 співвідношення (3) виконується тоді і тільки тоді, коли
виконується умова (і) теореми 1. Отже, досить переконатися, що за вказаних умов на оператори A, B із (3) випливає, що умова (іі) теореми 1 також виконується.
Нехай µ k , zk — власні числа операторів A, B відповідно, що відповідають спільному
власному вектору uk , 1  k  m . Послідовно застосувавши леми 5, 2, 3, 6, робимо висновок,
1
що для кожного 1  k  m знайдуться такі числа λ k , | λ k |< 1 , νk , | νk |< 1 , що µ k = λ k +
− 2,
λk
1
zk = νk +
− 2, а також X −2 (TA ) , X +2 (TB ) є відповідно лінійними оболонками векторів
νk
 λ k uk 
 uk 
 u  , 1  k  m ;  ν u  , 1  k  m .
k
k k

(4)

Перевіримо, що 2m векторів із (4) лінійно незалежні. Справді, якщо існують такі числа
α k , β k , 1  k  m , що
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 λ k uk  m
 u 
α
∑ k  u  = ∑ βk  ν uk  ,
k
k k
k =1
k =1
m

(5)

то, записавши (5) покоординатно і скориставшись лінійною незалежністю векторів uk,
u , 1  k  m , отримаємо, що для кожного 1  k  m числа α k , β k задовольняють систему
λ k α k − βk = 0
.

 α k − νk β k = 0
Оскільки | λ k |< 1, | νk |< 1, то звідси робимо висновок, що α k = β k = 0, 1  k  m.
Із лінійної незалежності векторів (4) випливає, що X 2 = X −2 (TA ) ⊕ X +2 (TB ) .
Нижченаведений приклад показує, що умова (іі) теореми 1 не обов’язково виконується
у випадку, коли справджується співвідношення (3), але оператори A, B зводяться до діагонального вигляду у різних базисах.
1
2
Приклад 1. Покладемо X = C 2 , A = 
0


 14 ⋅ 17 + 750



21
 , B=
4
 14 ⋅ 17 + 850


3

21

0

 14 ⋅ 15 + 750  
−
 

21
.
 14 ⋅ 15 + 850  
−

 
21

 1  0
1
4
4
100
Тоді µ1 = , µ 2 = — власні числа A, яким відповідають власні вектори   ,   ; z1 = , z2 = −
2
3
 0  1
3
21
1
15




4
100
1
1
1
z1 = , z2 = −
— власні числа B , яким відповідають власні вектори   ,   . Отже, λ1 = , λ 2 = , ν1 =
3
21
 1  17
2
3
3
1
1
1
3
λ1 = , λ 2 = , ν1 = , ν2 = − . Тому X −2 (TA ) , X +2 (TB ) є відповідно лінійними оболонками векторів
2
3
3
7
 1  0
 3  −7 ⋅ 15
 0  1
 3  −7 ⋅ 17
  ,   та   , 
 , але ці чотири вектори лінійно залежні.
 2  0
 1  3 ⋅ 15 
 0  3
 1  3 ⋅ 17 
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ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗНОСТНОГО УРАВНЕНИЯ
ВТОРОГО ПОРЯДКА СО СКАЧКОМ ОПЕРАТОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
Исследуется вопрос о существовании единственного ограниченного решения линейного разностного уравнения второго порядка со скачком операторного коэффициента в конечномерном банаховом пространстве. Для такого уравнения доказан критерий существования единственного ограниченного решения для
любой “входной” ограниченной последовательности. Детально рассматривается случай, когда матрицы
операторных коэффициентов сводятся к диагональному виду.
Ключевые слова: разностное уравнение, конечномерное пространство, линейный оператор, ограниченное
решение.
M.F. Gorodnii, V.P. Kravets
Taras Shevchenko National University of Kiev
E-mail: toriiawik@ukr.net
THE BOUNDED SOLUTIONS OF A SECOND-ORDER
DIFFERENCE EQUATION WITH A JUMP OF THE OPERATOR COEFFICIENT
We study the problem of existence of the unique bounded solution of a linear second-order difference equation
with a jump of the operator coefficient in a finite-dimensional Banach space. For such an equation, the criterion
for the existence and uniqueness of a bounded solution is proved for any “input” bounded sequence. The case
where the matrix of operator coefficients reduces to a diagonal form is investigated in detail.
Keywords: difference equation, finite-dimensional space, linear operator, bounded solution.
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Асимптотическое поведение решений
нелинейных уравнений Бельтрами
Представлено членом-корреспондентом НАН Украины В.Я. Гутлянским
Исследуются регулярные гомеоморфные решения нелинейного уравнения Бельтрами на степенной и логарифмический порядок роста. Построены решения, которые показывают точность порядка роста в найденных оценках.
Ключевые слова: уравнение Бельтрами, нелинейное уравнение Бельтрами, отображение класса Соболева,
регулярный гомеоморфизм.

Пусть G — область в комплексной плоскости £ и пусть µ : G → £ — измеримая функция с
| µ ( z ) | < 1 почти всюду (п. в.) в G .
Напомним, что уравнением Бельтрами называется уравнение вида

fz = µ ( z ) fz .

(1)

Здесь
1
1
fz = ( fx + ify ), fz = ( fx − ify ),
2
2
где z = x + iy , fx и fy — частные производные отображения f по x и y соответственно.
1+ | µ ( z ) |
Функция µ называется комплексным коэффициентом, а K µ ( z ) =
−— дилатацион1− | µ ( z ) |
ным отношением уравнения (1).
Уравнение Бельтрами (1) называется вырожденным, если K µ является существенно
неограниченной, т. е. K µ ∉ L∞ (G ) .
Пусть σ : G → £ — измеримая функция и m 0 . Рассмотрим в полярной системе координат (r , θ) следующее уравнение
fr = σ (re iθ ) | fθ |m fθ ,

(2)
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где fr и fθ — частные производные отображения f по r и θ соответственно (см. [1]).
Здесь
fr =

zfz + zfz
, fθ = i ( zfz − zfz ).
|z|

Уравнение (2) в прямоугольной системе координат можно переписать в комплексной
форме:
fz =

z σ ( z ) | z | i | zfz − zfz | m −1
⋅
f .
z σ ( z ) | z | i | zfz − zfz | m +1 z

(3)

Уравнение (3) представляет собой частный случай нелинейной системы уравнений в
частных производных (см. (1) в [2], [3], а также [4]).
Заметим, что при m = 0 уравнение (3) сводится к обычному уравнению Бельтрами (1) с
комплексным коэффициентом
z σ ( z) | z | i − 1
⋅
.
z σ ( z) | z | i + 1

µ ( z) =

Далее будем считать, что m > 0 .
Напомним, что отображение f : G → £ называется регулярным в точке z0 ∈G, если в
этой точке f имеет полный дифференциал и его якобиан J f ( z ) = | fz |2 − | fz |2 ≠ 0 (см.,
1, 1
называется регулярным, если
например, I. 1.6 в [5]). Гомеоморфизм f класса Соболева Wloc
J f ( z ) > 0 п. в.
Определение. Регулярным гомеоморфным решением уравнения (3) будем называть
регулярный гомеоморфизм f : G → £ , удовлетворяющий почти всюду уравнению (3).
Всюдy далее полагаем γ r = { z ∈£ : | z | = r }, B = { z ∈£ : | z | < 1}.
Теорема 1. Пусть f : B → B — регулярное гомеоморфное решение уравнения (3) класса
1, 2
Соболева Wloc
с нормировкой f (0) = 0 . Предположим, что для некоторых чисел c > 0 ,
0  α < m и ε0 ∈(0, 1) коэффициент σ : B → £ удовлетворяет условию

1

2
 πr


∫

γr


| dz |

1
m
+
1
| z | (Im σ) 

m +1

 cr −α

(4)

для почти всех r ∈(0, ε0 ) . Тогда

lim

z →0

| f ( z) |
1−

|z|

α
m

 ν0 < ∞,

(5)

где ν0 — положительная постоянная, зависящая только от чисел c , m и α .
Полагая α = 0 в теореме 1, получаем следующее заключение.
Следствие. Пусть f : B → B — регулярное гомеоморфное решение уравнения (3) класса
1, 2
Соболева Wloc
с нормировкой f (0) = 0 . Предположим, что для некоторых чисел c > 0 и
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ε0 ∈(0, 1) коэффициент σ : B → £ удовлетворяет условию

1

 2πr


∫

γr


| dz |

1

1
m
+
| z | (Im σ) 

m +1

(6)

c

для почти всех r ∈(0, ε0 ) . Тогда
| f ( z) |
 ν0 < ∞,
z →0 | z |

(7)

lim

где ν0 — положительная постоянная, зависящая только от чисел c и m .
Пример 1. Предположим, что m > 0 и 0  α < m . Рассмотрим уравнение
z (m − α)| z | α − m | zfz − zfz | m − m
fz = ⋅
f
z (m − α)| z | α − m | zfz − zfz | m + m z

(8)

в единичном круге.
Перепишем уравнение (8) в полярной системе координат
m − α α − m −1
ir
| fθ |m fθ .
m

fr = −

(9)

Легко проверить, что
iθ

f (re ) = r

1−

α
m

ei θ

является решением уравнения (9).
Заметим, что коэффициент σ = −

1

 2πr


∫

γr



1

1
m
+
| z | (Im σ) 
| dz |

m − α α− m −1
ir
удовлетворяет условию
m

m +1

=

m −α
r .
m−α

Таким образом, условие (4) теоремы 1 выполнено.
С другой стороны, легко видеть
lim

z →0

| f ( z) |
1−

|z|

α
m

= 1.

Теорема 2. Пусть f : B → B — регулярное гомеоморфное решение уравнения (3) класса
1, 2
Соболева Wloc
с нормировкой f (0) = 0 . Предположим, что для некоторых чисел c > 0 и
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2
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ε0 ∈(0, 1) коэффициент σ : B → £ удовлетворяет условию

1

 2πr


∫

γr


| dz |

1

1
m
+
| z | (Im σ) 

m +1

 cr − m

(10)

для почти всех r ∈(0, ε0 ) . Тогда
1

 1 m
lim f ( z ) |  ln   ν0 < ∞,
 | z |
z →0

(11)

где ν0 — положительная постоянная, зависящая только от чисел c и m .
Пример 2. Предположим, что m > 0 . Рассмотрим уравнение
fz =

z | zfz − zfz | m − m
⋅
f
z | zfz − zfz | m + m z

(12)

в единичном круге.
Перепишем уравнение (12) в полярной системе координат
fr = −

i
| f | m fθ .
mr θ

(13)

Легко проверить, что
 1
f (re i θ ) =  ln 
 r

−

1
m

eiθ

является решением уравнения (13).
Заметим, что коэффициент σ = −

1

 2πr


∫

γr


| dz |

1
m
+
1
| z | (Im σ) 

i
удовлетворяет условию
mr

m +1

= mr − m .

Таким образом, условие (10) теоремы 2 выполнено.
С другой стороны, легко видеть
1

 1 m
lim f ( z ) |  ln  = 1.
 | z |
z →0
Замечание. Примеры 1 и 2 показывают точность найденных порядков роста в теоремах.
Заметим, что наши исследования тесно переплетаются с недавними работами по полулинейным уравнениям (см. [6—9]).
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On the Hilbert problem for analytic functions
in quasihyperbolic domains
Presented by Corresponding Member of the NAS of Ukraine V.Ya. Gutlyanskii
We study the Hilbert boundary-value problem for analytic functions in the Jordan domains satisfying the quasihyperbolic boundary condition by Gehring—Martio. Assuming that the coefficients of the problem are functions of the
countably bounded variation and the boundary data are measurable with respect to the logarithmic capacity, we
prove the existence of solutions of the problem in terms of angular limits. As consequences, we derive the corresponding results concerning the Dirichlet, Neumann, and Poincaré boundary-value problems for harmonic functions.
Keywords: Hilbert, Dirichlet, Neumann, and Poincaré boundary-value problems, analytic and harmonic functions,
quasihyperbolic boundary condition, logarithmic capacity, angular limits.

1. Introduction. D. Hilbert studied the boundary-value problem formulated as follows: To find
an analytic function f ( z ) in a domain D bounded by a rectifiable Jordan contour C that satisfies the boundary condition

lim Re{λ (ζ)f ( z )} = ϕ (ζ) ∀ζ ∈C ,
z →ς

(1)

where both the coefficient λ and the boundary data ϕ of the problem are continuously differentiable with respect to the natural parameter s on C . Moreover, it was assumed by Hilbert that
λ ≠ 0 everywhere on C . The latter allows us, without loss of generality, to consider that | λ |≡ 1
on C . In this case, the quantity Re {λ f } from the left in (1) means a projection of f onto the
direction λ interpreted as vectors in ¡ 2 .
Historic surveys in the subject can be found in the recent papers [1-3]. Here, we substantially
weaken the regularity conditions on the functions λ and ϕ in the boundary condition (1) and on
the boundary C of the domain D . On the one hand, we will deal with the coefficients λ of countably bounded variation and the boundary data ϕ which are measurable with respect to the loga© V.Ya. Gutlyanskii, V.I. Ryazanov, E. Yakubov, A.S. Yefimushkin, 2019
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rithmic capacity. On the other hand, the fundamental Becker—Pommerenke result in [4] allows us
to study the Hilbert boundary-value problem in domains D with the quasihyperbolic boundary
condition introduced in [5].
Recall that the quasihyperbolic distance between points z and z0 in a domain D ⊂ £ is the

∫

quantity kD ( z, z0 ) := inf ds/d (ζ, ∂D) , where d (ζ, ∂D) denotes the Euclidean distance from
γ

γ

the point ζ ∈ D to ∂D , and the infimum is taken over all rectifiable curves γ joining the points z
and z0 in D , see [6]. Further, it is said that a domain D satisfies the quasihyperbolic boundary
condition if, for constants a and b and a point z0 ∈ D ,
kD ( z, z0 )  a + b ln

d ( z0 , ∂D)
∀z ∈ D .
d ( z, ∂D)

(2)

Let D be a Jordan domain in £ such that it has a tangent at a point ζ ∈ ∂D A path in D
terminating at ζ is called nontangential if its part in a neighborhood of ζ lies inside of an angle
in D with the vertex at ζ . The limit along all nontangential paths at ζ is called angular at the
point. The latter notion is a standard tool for the study of the boundary behavior of analytic and
harmonic functions, see, e.g., [7-9]. Further, the Hilbert boundary condition (1) will be understood precisely in the sense of angular limit.
The notion of the logarithmic capacity is the important tool for our research. Dealing with
measurable boundary data functions ϕ (ζ) with respect to the logarithmic capacity, see definitions in [3], we will use the abbreviation q.e. ( quasieverywhere) on a set E ⊂ £, if a property holds
for all ζ ∈ E except its subset of zero logarithmic capacity [10].
2. Some definitions and preliminary remarks. Later on, D denotes the unit disk { z ∈ £ :| z | < 1}.
Given a Jordan domain D in £ , we call λ : ∂D → £ a function of bounded variation, write
λ ∈ BV (∂D) , if
j =k

Vλ (∂D) := sup ∑ | λ (ζ j +1 ) − λ (ζ j ) | < ∞

(3)

j =1

where the supremum is taken over all finite collections of points ζ j ∈ ∂D , j = 1, …, k , with the
cyclic order meaning that ζ j lies between ζ j+1 and ζ j−1 for every j = 1, …, k . Here, we assume
that ζ k+1 = ζ1 = ζ 0 . The quantity Vλ (∂D) is called the variation of the function λ .
Now, we call λ : ∂D → £ a function of the countably bounded variation, write λ ∈ CBV (∂D) ,
if there is a countable collection of mutually disjoint arcs γ n of ∂D , n = 1, 2, … on each of which
the restriction of λ is of bounded variation Vn , supVn < ∞ , and the set ∂D \ ∪γ n has logan

rithmic capacity zero. In particular, the latter holds true if ∂D \ ∪γ n is countable. It is clear
that such functions can be singular enough.
The following statement was proved as Proposition 5.1 in paper [3], where the function α λ
has been called by a function of the argument of λ .
Proposition 1. For every function λ : ∂D → ∂D of the class BV (∂D), there is a function α λ : ∂D → ¡
of the class BV (∂D) with Vα  Vλ 3π / 2 such that λ (ζ) = exp{iα λ (ζ)} for all ζ ∈ ∂D .
λ

Given a Jordan curve Γ ⊂ £ , L∞c (Γ) denotes the class of all functions α : Γ → ¡ which are
measurable with respect to the logarithmic capacity and q.e. bounded.
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Proposition 2. For every function λ : ∂D → ∂D in the class CBV (∂D) , there is a function
α λ : ∂D → ¡ in the class L∞c (∂D) ∩ CBV (∂D) such that
λ (ζ) = exp{iα λ (ζ)} q.e. on ∂D .

(4)

Proof. Denote, by λ n, the function on ∂D that is equal to λ on γ n and to 1 outside of γ n . Let α n
correspond to λ n by Proposition 1. Then its variation Vn*  Vn 3π/2. With no loss of generality,
∞

we may assume that α n ≡ 0 outside of γ n . Set α = ∑α n . Then α ∈ CBV (∂D) and λ (ζ) = exp{iα (ζ)}
n =1

q.e. on ∂D Applying the corresponding shifts (divisible 2π ), we may change α n on γ n through
α∗n with α*n π at the middle point of γ n . Then it is clear that the new function α∗ ∈ CBV (∂D)
and λ (ζ) = exp{iα∗ (ζ)} q.e. on ∂D and, moreover, α∗ π + Vn 3π/2 on every γ n , i.e α∗ is
bounded outside of the set ∂D \ ∪γ n . In addition, by construction, the function α∗ is continuous q.e. on ∂D Hence, α∗ ∈ L∞c (∂D) .
We say that a Jordan curve Γ in £ is almost smooth if Γ has a tangent quasieverywhere.
Here, we say that a straight line L in £ is tangent to Γ at a point z0 ∈ Γ if

dist ( z, L)
=0.
lim sup
z → z0 , z∈Γ | z − z0 |

(5)

In particular, Γ is almost smooth if Γ has a tangent at all its points except a countable set.
The nature of such Jordan curves Γ is complicated enough because the countable set can be everywhere dense in Γ .
Remark 1. By Corollary of Theorem 1 in [4], a conformal mapping of a Jordan domain D in
£ with the quasihyperbolic boundary condition onto the unit disk D as well as its inverse are
Hölder continuous in the closure of D and D , respectively. Since the logarithmic capacity of a
set coincides with its transfinite diameter, these mappings keep the sets of the logarithmic capacity zero on the boundaries of D and D . Consequently, by Remark 2.1 in [3], such mappings
also keep boundary functions which are measurable with respect to the logarithmic capacity.
These facts are key for the research of the boundary-value problems in the given domains.
3. Correlation of conjugate harmonic functions. The following statement was first proven
for the case of bounded variation in [3] as Theorem 5.1. Here, we give an alternative proof of this
significant fact and extend it to the case of countably bounded variation.
Lemma 1. Let α : ∂D → ¡ be in the class L∞c (∂D) ∩ CBV (∂D) , let u : D → ¡ be a bounded harmonic function such that

lim u ( z ) = α (ζ)
z →ς

(6)

at every point of continuity of α , and let ν be its conjugate harmonic function. Then ν has the
angular limit

lim ν ( z ) = β (ζ) q.e. on ∂D ,
z →ς

(7)

where β : ∂D → ¡ is measurable with respect to the logarithmic capacity.
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Proof. Let us start from the case α ∈ BV (∂D) . In this case, α has at most a countable set S
of points of discontinuity and, consequently, S is of zero logarithmic capacity. Hence, by the generalized maximum principle, see the point 115 in [11], such a function u is unique and, thus, u
can be represented as the Poisson integral of the function α , see Theorem I.D.2.2 in [8],

u (re iϑ ) =

π

1
1− r 2
it
∫ 1 − 2r cos(ϑ − t ) + r 2 α (e ) dt.
2π −π

(8)

Here, the Poisson kernel is a real part of the analytic function (ζ + z ) / (ζ − z ), ζ = e it , z = re iϑ,
and, by the Weierstrass theorem, see Theorem 1.1.1 in [12], the Schwartz integral
f ( z ) :=

1
2πi

ζ + z dζ
ζ

∫ α (ζ) ζ − z

∂D

(9)

gives the analytic function f = u + iv in D with u = Re f , v = Im f , and

f ( z) =

π

π

it
1
z
F (t )
it e + z
α
(
e
)
dt = C + ∫
dt ,
∫
it
2π −π
π −π 1 − e − it z
e −z

where F (t ) = e

− it

(10)

π

1
it
α (e ) and C =
∫ α (e ) dt. By Theorem 2(c) in [13], the function f ( z) has
2π −π
it

angular limits f (ζ) as z → ζ q.e. on ∂D , because the function F is of bounded variation. It remains to note that f (ζ) = lim fn (ζ) , where fn (ζ) = f (rn ζ) , for an arbitrary sequence rn → 1 − 0
n→∞

as n → ∞ q.e. on ∂D . Thus, f (ζ) is measurable with respect to the logarithmic capacity, because the functions fn (ζ) are so as continuous functions on ∂D , see 2.3.10 in [14].
Now, let α ∈ CBV (∂D) . Then its set of points of discontinuity is at most of zero logarithmic
capacity. Hence, again by the generalized maximum principle, the bounded function u satisfying
(6) is unique. Moreover, α ∈ L∞c (∂D) and, consequently, u can be represented by the Poisson integral (8), and the Schwartz integral (9) gives the analytic function f = u + iv in D , where
π

1
2r sin(ϑ − t )
v (re ) =
α (e it ) dt .
∫
2π −π 1 − 2r cos(ϑ − t ) + r 2
iϑ

(11)

Let us apply the linearity of the integral operator (11). Namely, denote, by χ , the characteristic function of an arc γ∗ of ∂D , where α is of bounded variation from the definition of CBV .
Setting α∗ = αχ and α0 = α − α∗ , we have α = α∗ + α 0 . Then ν = ν∗ + ν0 where ν∗ and ν0 correspond to α∗ and α0 by formula (11). By the first item of the proof, there exists the angular limit
lim v* ( z ) = β* (ζ) q.e. on ∂D , where β∗ : ∂D → ¡ is a measurable function with respect to the
z →ζ

logarithmic capacity. Moreover, it is evident from formula (11) that v0 ( z ) → β0 (ζ) as z → ζ for
all ζ ∈ γ∗ , where β0 : γ∗ → ¡ is continuous on γ∗. Thus, setting β = β∗ + β0 on γ∗ , we obtain the
conclusion of Lemma 1 because the collection of such arcs γ∗ is countable, and the completion of
this collection on ∂D has zero logarithmic capacity.
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4. The Hilbert problem for analytic functions.
Theorem 1. Let λ : ∂D → ∂D be in the class CBV (∂D) and ϕ : ∂D → ¡ be measurable with respect to the logarithmic capacity. Then there is an analytic function f : D → £ with the angular limit

lim Re[λ (ζ)f ( z )] = ϕ (ζ) q.e. on ∂D .
z →ς

(12)

Proof. By Proposition 2, the function α λ ∈ L∞c (∂D) ∩ CBV (∂D) . Therefore,
g ( z ) :=

1
z + ζ dζ
α λ (ζ)
, z ∈D ,
2πi ∂∫D
z −ζ ζ

is an analytic function with u ( z ) = Re g ( z ) → α λ (ζ) as z → ζ for every ζ ∈ ∂D except a set of
the discontinuity points for the function α λ , which has zero logarithmic capacity, see Corollary IX.1.1 in [12] and Theorem I.D.2.2 in [8]. Note that the function A ( z ) = exp{ig ( z )} is also
analytic. By Lemma 1, there is a function β : ∂D → ¡ that has the angular limit ν ( z ) = Im g ( z ) → β (ζ)
) = Im g ( z ) → β (ζ) as z → ζ q.e. on ∂D and β is measurable with respect to the logarithmic capacity. Thus,
by Corollary 4.1 in [3], there exists an analytic function B : D → £ that has the angular limit
U ( z ) = Re B ( z ) → ϕ (ζ)exp{β (ζ)} as z → ζ q.e. on ∂D Finally, an elementary computation shows
that the desired function has the form f = AB .
Theorem 2. Let D be a Jordan domain with the quasihyperbolic boundary condition, let ∂D have
a tangent q.e., let λ : ∂D → £, | λ (ζ) | ≡ 1 , be in CBV (∂D) , and let ϕ : ∂D → ¡ be measurable with
respect to the logarithmic capacity. Then there is an analytic function f : D → £ with the angular limit

lim Re[λ (ζ)f ( z )] = ϕ (ζ) q.e. on ∂D
z →ς

(13)

Proof. Let g be a conformal mapping of D onto D that exists by the Riemann mapping
theorem, see Theorem II.2.1 in [12], and by the Caratheodory theorem, see Theorem II.3.4 in [12],
g be extended to a homeomorphism g% of D onto D . By Corollary of Theorem 1 in [4], g* := g% | ∂D
and its inverse function are Hölder continuous. Then Λ := λ o g*−1 ∈ CBV (∂D) and Φ := ϕ o g*−1 is
measurable with respect to the logarithmic capacity by Remark 1. Thus, by Theorem 1, there is an
analytic function A : D → £ that has the angular limit

lim Re{Λ (η) A (ω)} = Φ (η) q.e. on ∂D .

ω→η

(14)

Let us consider the analytic function f := A o g and show that f is desired. Indeed, by
the Lindelöf theorem, see Theorem II.C.2 in [8], if ∂D has a tangent at a point ζ , then
arg[ g (ζ) − g ( z )] − arg[ζ − z] → const as z → ζ . In other words, the images under the conformal
mapping g of sectors in D with a vertex at ζ is asymptotically the same as sectors in D with a
vertex at w = g (ζ) . Consequently, nontangential paths in D are transformed under g into nontangential paths in D and inversely q.e. on ∂D and ∂D respectively, because D is almost smooth
and g∗ and g∗−1 keep sets of logarithmic capacity zero. Thus, (14) implies the existence of the
angular limit (13) q.e. on ∂D .
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5. On Dirichlet, Neumann, and Poincaré problems. We reduce these boundary-value problems for harmonic functions to suitable Hilbert problems for analytic functions studied above.
Corollary 1. Let D be a Jordan domain with the quasihyperbolic boundary condition and let
∂D have a tangent q.e. Suppose ϕ : ∂D → ¡ is measurable with respect to the logarithmic capacity.
Then there exists a harmonic function u : D → £ that has the angular limit

lim u ( z ) = ϕ (ζ) q.e. on ∂D .
z →ς

(15)

It is well known that the Neumann problem, in general, has no classical solution. The necessary condition of solvability is that the integral of the function ϕ over ∂D is equal to zero [15].
Theorem 3. Let D be a Jordan domain with the quasihyperbolic boundary condition and let
∂D have a tangent q.e. Suppose that ν : ∂D → £, | ν (ζ) | ≡ 1 , is in the class CBV and ϕ : ∂D → ¡ is
measurable with respect to the logarithmic capacity. Then there exists a harmonic function u : D → ¡
with the angular limit

∂u
= ϕ (ζ) q.e. on ∂D .
z →ς ∂ν

lim

(16)

Proof. Indeed, by Theorem 2, there exists an analytic function f : D → £ that has the angular limit

lim Re[ν (ζ) f ( z )] = ϕ (ζ)
z →ς

(17)

q.e. on ∂D . Note that an indefinite integral F of f in D is also an analytic function and, correspondingly, the harmonic functions u = Re F and v = Im F satisfy the Cauchy—Riemann system v x = − u y and v y = u x . Hence f = F ′ = Fx = u x + iv x = u x − iu y = ∇u where ∇u = u x + iu y is
the gradient of the function u in the complex form. Thus, (16) follows from (17), i.e. u is the
∂u
= Re ν∇u = Re ν∇u = 〈ν, ∇u〉 is
desired harmonic function, because its directional derivative
∂ν
the scalar product of ν and the gradient ∇u .
Corollary 2. Let D be a Jordan domain in C with the quasihyperbolic boundary condition and
let the unit interior normal n (ζ) to the boundary ∂D be in the class CBV . Suppose that ϕ : ∂D → ¡
is measurable with respect to the logarithmic capacity. Then one can find a harmonic function
u : D → £ such that q.e. on ∂D there exist:
1) the finite limit along the normal n (ζ)

u (ζ) := lim u ( z ) ,
z →ς

2) the normal derivative
∂u
u (ζ + t n) − u (ζ)
(ζ) := lim
= ϕ (ζ) ,
t →0
∂n
t

3) the angular limit

∂u
∂u
( z) =
= (ζ)
z →ς ∂n
∂n

lim
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Досліджено граничну задачу Гільберта для аналітичних функцій в жорданових областях, які задовольняють квазігіперболічну умову Герінга—Мартіо. З припущенням, що коефіцієнти задачі є функціями
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О ЗАДАЧЕ ГИЛЬБЕРТА ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В КВАЗИГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ
Исследована краевая задача Гильберта для аналитических функций в жордановых областях, удовлетворяющих квазигиперболическому условию Геринга—Мартио. С предположением, что коэффициенты
задачи являются функциями счетно-ограниченной вариации, а граничные данные измеримы относительно логарифмической емкости, доказано существование решений задачи в терминах угловых пределов.
В качестве следствий получены соответствующие результаты для краевых задач Дирихле, Неймана и
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О влиянии конечных начальных деформаций
на параметры волнового процесса в системе,
состоящей из слоя идеальной жидкости
и упругого полупространства
Представлено академиком НАН Украины А. Н. Гузем
Рассматривается задача о распространении нормальных волн в предварительно деформированном несжимаемом полупространстве, взаимодействующем со слоем идеальной сжимаемой жидкости. Исследование проводится на основе трехмерных линеаризованных уравнений теории упругости конечных деформаций для несжимаемого упругого полупространства и трехмерных линеаризованных уравнений Эйлера
для идеальной сжимаемой жидкости. Применяются постановка задачи и подход, основанные на использовании представлений общих решений линеаризованных уравнений для упругого тела и жидкости. Получено
дисперсионное уравнение, описывающее распространение гармонических волн в гидроупругой системе. Построены дисперсионные кривые нормальных волн в широком диапазоне частот. Проанализировано влияние
конечных начальных деформаций упругого полупространства и толщины слоя идеальной сжимаемой жидкости на фазовые скорости гармонических волн. Предложен критерий существования нормальных волн в
гидроупругих волноводах. Развитый подход и полученные результаты позволяют установить для волновых
процессов пределы применимости моделей, основанных на различных вариантах теории малых начальных
деформаций и классической теории упругости для твердого тела. Численные результаты представлены в
виде графиков и дан их анализ.
Ключевые слова: нормальные волны, фазовая скорость, несжимаемое упругое полупространство, слой идеальной сжимаемой жидкости, начальные деформации.

Значительное практическое использование поверхностных волн ставит задачу более полного учета свойств реальных упругих и жидких сред. К числу таких факторов принадлежат
начальные напряжения в твердом теле. Созданные целенаправленно или возникшие в результате технологических операций при изготовлении начальные напряжения оказывают
существенное влияние на волновые процессы. Рассмотренные задачи и результаты, полученные с учетом в упругих телах начальных напряжений, приведены в [1—10].
В настоящей работе для анализа дисперсионных характеристик нормальных мод в упруго-жидкостной системе применяются постановка задачи и метод, основанные на при© А.М. Багно, 2019
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менении представлений общих решений линеаризованных уравнений движения идеальной
сжимаемой жидкости и предварительно напряженного несжимаемого упругого тела, предложенные в работах [3, 5—8, 11, 12].
Постановка задачи. Рассмотрим задачу о распространении акустических волн в гидроупругой системе, состоящей из слоя идеальной сжимаемой жидкости и упругого несжимаемого полупространства, подверженного большим (конечным) начальным деформациям.
Решение получим с привлечением трехмерных линеаризованных уравнений теории упругости при конечных деформациях для твердого тела и линеаризованных уравнений Эйлера
для жидкости, находящейся в состоянии покоя [3, 5–8, 11, 12].
Далее рассматриваются такие динамические процессы в гидроупругой системе, при которых возникающие дополнительные деформации, т.е. возмущения деформаций значительно меньше начальных. Исследуются гармонические волновые процессы малой амплитуды.
При этом принимается, что упругое тело находится в начальном состоянии.
В рамках принятых моделей основные соотношения для системы предварительно напряженное несжимаемое упругое тело – идеальная сжимаемая жидкость принимают такой
вид [3, 5–8, 11, 12]:
1) несжимаемые упругие тела

∂2
∂2 
∂p
− δ jα ρ 2  uα + q%
= 0,
 κ% ijαβ
∂zi ∂zβ
∂z i
∂t 


zk ∈V1 ;

κ% ijαβ = λ i λ β κ ijαβ ; q% ij = λ i qij ; λ1λ 2 λ 3 = 1 ; q% ij

(1)
∂u j
∂z i



∂u
Q% j ≡ N i0  κ% ijαβ α + q% ij p , zk ∈ S ;
∂zβ



= 0 , zk ∈V1 ;

(2)
(3)

2) идеальная сжимаемая жидкость
∂v 1
+ ∇p = 0,
∂t ρ0

zk ∈V2 ;

(4)

∂p
1 ∂ρ∗
= a02 ; a0 = const,
+ ∇⋅ v = 0 ;
const zk ∈V2 ;
∗
ρ0 ∂t
∂ρ

(5)

P% j = pij N 0j , pij = −δ ij p .

(6)

При этом специфику взаимодействия упругих и жидких сред отражают динамические
∂u
Q% j = P% j , zk ∈ S и кинематические
= v, zk ∈ S граничные условия, задаваемые на поверх∂t
ности контакта упругих тел и жидкости.
Введенные здесь тензоры κ% ijαβ и q% ij зависят от вида начального состояния и типа упругого потенциала материала твердого тела. Выражения для вычисления составляющих этих
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тензоров приведены в работах [1, 6, 7, 10]. Там же предложены упрощения для различных вариантов теории малых начальных деформаций.
Выше приняты следующие обозначения: ui — компоненты вектора перемещений упругого тела u ; ρ — плотность материала упругого полупространства; vi — составляющие
вектора возмущений скорости жидкости v ; ρ* и p — возмущения плотности и давления в
жидкости; ρ0 и a0 — плотность и скорость звука в жидкости в состоянии покоя; λ і — удлинения упругого полупространства в направлениях координатных осей; V1 и V2 — объемы,
занимаемые, соответственно, упругим телом и жидкостью; S – поверхность контакта упругой и жидкой сред.
Равенства (1) — (3) описывают поведение несжимаемого упругого тела. Малые колебания идеальной сжимаемой жидкости относительно состояния покоя отражают соотношения (4) – (6).
Далее предположим, что изотропное нелинейно-упругое твердое тело, упругий потенциал которого является произвольной дважды непрерывно-дифференцируемой функцией
компонент тензора деформаций Грина, занимает объем: −∞ < z1 < ∞, −∞ < z2  0, −∞ < z3 < ∞
и контактирует со слоем идеальной сжимаемой жидкости, заполняющей объем: −∞ < z1 < ∞,
0  z2  h , −∞ < z3 < ∞. Примем, что внешние силы, действующие на указанные среды, распределены равномерно вдоль оси Oz3 . В этом случае задача является плоской и можно ограничиться изучением процесса распространения волн в плоскости Oz1 z2 . Следовательно,
указанная задача сводится к решению системы уравнений (1) — (6) при следующих граничных условиях:
Q%1

z2 = 0

= 0 ; Q% 2

z2 = 0

= P%2

z2 = 0

; P%2

z2 = h

= 0 ; v2

z2 = 0

=

∂u2
∂t

z2 = 0

.

(7)

Выше и здесь Q% j и P% j обозначают составляющие напряжений, соответственно, в упругом теле и жидкости.
Воспользуемся постановками задач гидроупругости для тел с начальными напряжениями и идеальной жидкости, а также представлениями общих решений, предложенными
в работах [3, 5–8, 11, 12]. В дальнейшем исследуются волновые процессы в предварительно деформированных несжимаемых упругих телах, взаимодействующих с идеальной жидкостью, начальное состояние которых является однородным. В случае однородного напряженно-деформированного состояния для плоского случая общие решения имеют вид
[3, 5–8, 11, 12]:
u1 = −

∂ 2 χ1
∂2
; u2 = λ1q1λ 2−1q2−1 2 χ1 ;
∂z1∂z2
∂z1


∂2
∂2
∂ 2  ∂
0
0
p = λ1−1q1−1 λ12 [λ12a11 + s11
− λ1λ 2q1q2−1 (a12 + µ12 )] 2 +
+λ 22 (λ12µ12 + s22
) 2 −ρ 2 
χ1 ;
∂z1
∂z2
∂t  ∂z2

v1 =

∂ 2 χ2
∂ 2 χ2
; v2 =
,
∂z1∂t
∂z2 ∂t
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где введенные функции χ i являются решениями следующих уравнений:
0
 ∂ 4 λ 42 q22 (λ12µ12 + s22
) ∂4
ρ
∂4
+
−
+
 4
4 2
2
0
4
2
2
0
2 2
 ∂z1 λ1 q1 (λ 2µ12 + s11 ) ∂z2 λ1 (λ 2µ12 + s11 ) ∂z1 ∂t

+

−

0
0
q1q2−1 (λ 22a22 + s22
) + q1−1q2 (λ12a11 + s11
) − 2λ1λ 2 (a12 + µ12 )
0
λ12 λ 2−2 (λ 22µ12 + s11
)q1q2−1

∂z12∂z22


χ = 0 ; qi = λ i−1 ; λ1λ 2 = 1 ;
4 2 2
0
2 2 1
λ1 q1 (λ 2µ12 + s11 ) ∂z2 ∂t 
λ 22q22ρ

∂4

∂4

−

 ∂2
∂2  1 ∂2 
 2 + 2  − 2 2  χ2 = 0 .
 ∂z1 ∂z2  a0 ∂t 

Здесь aij , µ ij — величины, определяемые из уравнений состояния и зависящие от вида
упругого потенциала [6, 7, 10]; sіі0 — начальные напряжения.
Для анализа распространения возмущений, гармонически изменяющихся во времени,
решения системы уравнений гидроупругости (1) — (7) определяем в классе бегущих волн
χ j = X j ( z2 )exp[i (kz1 − ωt )] ( j = 1, 2) ,
где k — волновое число; ω — круговая частота; i 2 = −1 .
Заметим, что выбранный в данной работе класс гармонических волн, являясь наиболее
простым и удобным в теоретических исследованиях, не ограничивает общности полученных результатов, поскольку линейная волна произвольной формы, как известно, может
быть представлена набором гармонических составляющих. Далее решаем две задачи
Штурма—Лиувилля на собственные значения для уравнений движения упругого тела и
жидкости, а также определяем соответствующие собственные функции. После подстановки
решений в граничные условия (7) получаем однородную систему линейных алгебраических
уравнений относительно произвольных постоянных. Исходя из условия существования нетривиального решения этой системы, получаем дисперсионное уравнение
det elm (c, λ i , aij , µ ij , sii0 , ρ0 , a0 , ωh cs ) = 0

(l , m = 1, 4) ,

(8)

где с — фазовая скорость мод в гидроупругой системе; h — толщина слоя жидкости; cs
( cs2 = µ ρ ) — скорость волны сдвига в материале упругого тела, µ – модуль сдвига материала упругого тела.
Отметим, что полученное дисперсионное уравнение (8) не зависит от формы упругого потенциала. Оно является наиболее общим и из него можно получить соотношения
для ряда частных случаев, которые рассмотрены в работах [1, 2, 4, 9].
Заметим, что модели, основанные на различных вариантах теории малых начальных деформаций, на уравнениях приближенных прикладных двумерных теорий как для предварительно напряженных, так и для тел без начальных деформаций, на линейных соотношениях классической теории упругости, являются частными случаями, рассматриваемого в
настоящей работе, и следуют из него при введении дополнительных упрощающих предположений. Задачи, которые были рассмотрены в рамках модели, учитывающей начальные
напряжения, приведены в [1, 2, 4, 9]. Если принять sіі0 = 0 , λ i = 1 , то получим равенства
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Рис. 1

для основательно исследованных в рамках классической теории упругости волн Рэлея и
Стоунли—Шольте [13].
Числовые результаты. В дальнейшем дисперсионное уравнение (8) решаем численно.
Расчеты проводим для гидроупругой системы, состоящей из реального упругого тела и
жидкости, а также для системы с гипотетической жидкостью. Первый волновод состоит из
несжимаемого упругого полупространства и слоя воды. В качестве материала для упругого
полупространства выбираем высокоэластичную резину, упругие свойства которой описываются упругим потенциалом Трелоара. Механические параметры для этой гидроупругой
системы принимаем следующими: упругое полупространство — ρ = 1200 кг/м3, µ = 1,2 ⋅106
Па; слой жидкости — ρ0 = 1000 кг/м3, а0 = 1459,5 м/с, a0 = a0 cs = 46,153442. У этого волновода материал упругого тела (резина) является податливым и мягким. Гипотетическую
жидкость для второй системы принимаем со скоростью распространения звука в ней, равной a0 = 0,85 . При решении предполагаем, что начальное напряженно-деформированное
0
0
≠ 0 , s22
= 0 . Как покасостояние является однородным и удовлетворяет соотношениям s11
зано в работах [6, 7], при такой загрузке нет аналогии между задачами в линеаризованной и
линейной постановках. Поэтому результаты для тел с начальными напряжениями не могут
быть получены из решений соответствующих линейных задач.
Заметим, что уравнение (8) выведено без каких-либо дополнительных требований к
виду функции упругого потенциала, поэтому оно имеет место для упругих потенциалов
произвольной формы.
Далее дисперсионное уравнение (8) решаем численно. Результаты вычислений в виде
графиков представлены на рис. 1 и 2. При этом на рис. 1, а приведены графики для упругого
полупространства из высокоэластичной резины и воды ( a0 = a0 cs = 46,153442 ).
Графики для гидроупругой системы с гипотетической жидкостью ( a0 = 0,85 ) представлены на рис. 1, б — 2, б.
На рис. 1—2 изображены дисперсионные кривые для гидроупругих волноводов, отражающие зависимости безразмерных величин фазовых скоростей мод c ( c = c cs ) от безразмерной величины толщины слоя жидкости h ( h = ωh cs ). Приведенные на рис. 1, а
и 2, а графики, обозначенные толстыми штриховыми линиями, получены для упруго-жидкостных систем, упругие полупространства которых не подвержены начальным деформациям ( λ1 = 1 ).
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Рис. 2

Характер влияния предварительного сжатия ( λ1 = 0,8 ) на скорости нормальных волн в
гидроупругих системах иллюстрируют графики на рис. 1, а и 2, б, обозначенные толстыми
сплошными линиями.
На всех рисунках для наглядности тонкими штриховыми линиями отмечены асимптотики, к которым стремятся фазовые скорости мод при возрастании толщины жидкого слоя h.
Анализ числовых результатов. Из графиков, представленных на рис. 1, а, следует, что в
гидроупругой системе, компонентами которой является слой воды ( a0 = 46,153442 ) и упругое полупространство из резины (податливый материал), распространяется лишь одна поверхностная волна. Величина ее фазовой скорости изменяется от скорости волны Рэлея cR
(cR = cR cs = 0,955312 для λ1 = 1 и cR = 0,709557 для λ1 = 0,8) при h → 0 до скорости волны
Стоунли cst ( cst = cst cs = 0,859257 для λ1 = 1 и cst = 0,650184 для λ1 = 0,8 ) при h → ∞ . В
рассматриваемом случае механические параметры гидроупругой системы резина — вода таковы, что скорость распространения звуковой волны в жидкости a0 ( a0 = 46,153442 ) больше скорости рэлеевской волны cR ( cR = 0,955312 для λ1 = 1 и cR = 0,709557 для λ1 = 0,8 ).
Учитывая результаты, полученные в работе [14], в данной гидроупругой системе это приводит к тому, что в коротковолновой части спектра поверхностная мода, распространяясь
вдоль границы раздела сред, локализуется в приконтактных областях как жидкости, так и
упругого полупространства. При этом глубина проникания этой поверхностной волны (волна типа Стоунли) в упругое тело больше глубины проникания в жидкость.
На рис. 1, б — 2, б приведены дисперсионные кривые для гидроупругой системы, жидкостной составляющей которой является гипотетическая жидкость со скоростью звука
a0 = 0,85 . Как видно из графиков, фазовая скорость первой моды изменяется от скорости
волны Рэлея cR ( cR = 0,955313 для λ1 = 1 и cR = 0,709557 для λ1 = 0,8) при h → 0 до скорости
волны Стоунли cst ( cst = 0,75318 для λ1 = 1 и cst = 0,623644 для λ1 = 0,8 ) при h → ∞.
Скорости мод высокого порядка c изменяются (см. рис. 2, а) от скорости волны сдвига
cs ( cs = 1 для λ1 = 1 ) при частотах зарождения до скорости волны звука в жидкости a0
( a0 = 0,85 ) при h → ∞ .
Из графиков, приведенных на рис. 1, а и 2, б, следует, что начальное сжатие ( λ1 = 0,8 )
приводит к понижению фазовых скоростей поверхностных волн.
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Критерий существования квазилэмбовских мод в гидроупругих волноводах. Анализ
дисперсионного уравнения, проведенные дополнительные расчеты и полученные в настоящей работе числовые результаты позволяют установить критерии существования квазилэмбовских мод в упруго-жидкостных волноводах.
В системе, компонентами которой является упругое полупространство и слой жидкости, таким критерием может служить соотношение между скоростью волны звука в
жидком слое a0 и скоростью волны сдвига в материале упругого тела cs . При a0 > cs , как
видно из графиков, представленных на рис. 1, а и 2, б ( a0 = 46,153442 > cs = 1 для λ1 = 1 и
a0 = 0,85 > cs = 0,8 для λ1 = 0,8 ), в гидроупругих системах распространяется лишь одна поверхностная волна, скорость которой изменяется от скорости волны Рэлея cR (при h → 0 )
до скорости волны Стоунли cst (при h → ∞ ). В случае выполнения условия a0 < cs в упругожидкостном волноводе распространяется множество квазилэмбовских мод высокого порядка. При этом, как следует из графиков на рис. 1, б и 2, а в системе с гипотетической жидкостью при a0 = 0,85 < cs = 1 для λ1 = 1 на частотном интервале изменения h от 0 до 20 генерируется и распространяется 5 мод. При этом скорость первой моды изменяется от
скорости волны Рэлея cR при h → 0 до скорости волны Стоунли cst при h → ∞ . Скорости
мод высокого порядка изменяются от скорости волны сдвига в упругом теле cs до скорости
звуковой волны в жидкости a0 .
Влияние конечных начальных деформаций на параметры волновых процессов в гидроупругих системах. Различия в закономерностях воздействия предварительных деформаций
на скорости волн в гидроупругих системах при a0 > cR и a0 < cR связаны с локализацией этих
волн в разных средах [14]. Как показано в работе [14], при a0 > cR поверхностная волна 1
распространяется как в жидкости, так и в упругом теле. Этим обусловлено влияние начальных напряжений на эту волну во всем частотном спектре. Начальное сжатие ( λ1 = 0,8 ), как
следует из графиков на рис. 1, а и 2, б, приводит к понижению фазовых скоростей поверхностных волн во всем интервале частот. Наибольшее влияние предварительные деформации оказывают на скорости этих волн в окрестности частоты их зарождения (запирания).
Влияние больших (конечных) начальных деформаций упругого полупространства на
характеристики волнового процесса в упруго-жидкостной системе проявляется не только
количественно, но и качественно. Анализ графиков, приведенных на рис. 1, б — 2, б, показывает, что большие (конечные) предварительные деформации могут обусловить не только
изменение фазовых скоростей и дисперсионной картины мод, но и более значительное качественное изменение характера волнового процесса в гидроупругой системе в целом. Как
видно из рис. 1, б — 2, б, начальное сжатие ( λ1 = 0,8 ) изменило соотношение между механическими параметрами системы с a0 < cs ( a0 = 0,85 < cs = 1 при λ1 = 1 ) (рис. 1, б; 2, а) на
a0 > cs ( a0 = 0,85 > cs = 0,8 при λ1 = 0,8 ) (рис. 2, б), что привело к преобразованию многомодового волновода в одномодовый. Нетрудно предположить, что в отличие от сжатия начальное растяжение может способствовать обратной трансформации свойств волноводов.
Таким образом, анализ полученных числовых результатов показал, что влияние больших начальных деформаций упругого полупространства на характеристики волнового процесса в гидроупругой системе проявляется не только количественно, но и качественно.
Конечные предварительные деформации могут привести не только к изменению фазовых
скоростей и дисперсионных свойств мод, но и к более существенному изменению параISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2
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метров волнового процесса в гидроупругой системе в целом. В результате их действия многомодовый волновод может трансформироваться в одномодовый и наоборот.
Предложенный подход и полученные результаты позволяют для волновых процессов
установить пределы применимости моделей, основанных на различных вариантах теории
малых начальных деформаций, а также классической теории упругости.
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ПРО ВПЛИВ СКІНЧЕННИХ ПОЧАТКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ
НА ПАРАМЕТРИ ХВИЛЬОВОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ
З ШАРУ ІДЕАЛЬНОЇ РІДИНИ ТА ПРУЖНОГО ПІВПРОСТОРУ
Розглянуто задачу про поширення нормальних хвиль у попередньо деформованому нестисливому півпросторі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини. Дослідження проведено на основі тривимірних
лінеаризованих рівнянь теорії пружності скінченних деформацій для нестисливого пружного півпростору
та тривимірних лінеаризованих рівнянь Ейлера для ідеальної стисливої рідини. Застосовано постановку
задачі та підхід, засновані на використанні представлень загальних розв'язків лінеаризованих рівнянь для
пружного тіла та рідини. Отримано дисперсійне рівняння, яке описує поширення гармонічних хвиль у
гідропружній системі. Побудовано дисперсійні криві нормальних хвиль в широкому діапазоні частот.
Проаналізовано вплив скінченних початкових деформацій пружного півпростору та товщини шару ідеальної стисливої рідини на фазові швидкості гармонічних хвиль. Запропоновано критерій існування нормальних хвиль у гідропружних хвилеводах. Розвинутий підхід і отримані результати дозволяють встановити для хвильових процесів межі застосування моделей, заснованих на різних варіантах теорії малих
початкових деформацій та класичній теорії пружності для твердого тіла. Чисельні результати представлені у вигляді графіків і дано їх аналіз.
Ключові слова: нормальні хвилі, фазова швидкість, нестисливий пружний півпростір, шар ідеальної стисливої рідини, початкові деформації.
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ON THE INFLUENCE OF FINITE INITIAL DEFORMATIONS
ON PARAMETERS OF A WAVE PROCESS IN THE SYSTEM CONSISTING
OF AN IDEAL FLUID LAYER AND THE ELASTIC HALF-SPACE
The problem of propagation of normal waves in a pre-deformed incompressible elastic half-space that interacts
with a layer of an ideal compressible fluid is considered. The study is conducted on the basis of the three-dimensional linearized equations of elasticity theory of finite deformations for the incompressible elastic half-space and
on the basis of the three-dimensional linearized Euler equations for an ideal compressible fluid. The statement of
the problem and the approach based on the use of representations of general solutions of the linearized equations
for an elastic solid and a fluid are applied. A dispersion equation, which describes the propagation of harmonic
waves in a hydroelastic system, is obtained. The dispersion curves for normal waves over a wide range of frequencies are constructed. The effect of finite initial deformations of the elastic half-space and of the thickness of
the layer of an ideal compressible fluid on the phase velocities of harmonic waves are analyzed. A criterion for
the existence of normal waves in hydroelastic waveguides is proposed. For the wave processes, an approach developed and the results obtained make it possible to establish the limits of applicability of the models based on
different versions of the theory of small initial deformations and of the classical elasticity theory for a solid body.
The numerical results are presented in the form of graphs, and their analysis is given.
Keywords: normal waves, phase velocity, incompressible elastic half-space, layer of an ideal compressible fluid, initial deformations.
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2

39

doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.02.040
УДК [532.54:532.72:615.002.5]:51.001.57

А.Ф. Булат 1, В.І. Єлісєєв 1, Ю.П. Совіт 2,
Р.Н. Молчанов 3, О. Блюсс 4
1

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
3
ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, Дніпро
4
Лондонський університет королеви Марії, Великобританія
E-mail: igtmnanu@ukr.net
2

Математичне моделювання конвективно-дифузійного
масопереносу в комірці гемодіалізного апарата
Представлено академіком НАН України А.Ф. Булатом
На основі теорії масопереносу і аналізу задачі гемодіалізу запропоновано математичну модель комірки гемодіалізного апарата. Отримано відносні витрати нейтральних компонентів і їх розподіл в розрахунковій
області з урахуванням гідродинамічного впливу напівпроникної мембрани. Показано можливість регулювання витратами компонентів за допомогою профілювання опору мембрани.
Ключові слова: гемодіаліз, масоперенос, дифузія, розподіл компонентів.

Створення нових матеріалів і розвиток мембранних технологій [1, 2] уможливили розробку
більш сучасного медичного обладнання, зокрема апаратів для сепарації і очищення крові.
Штучне очищення крові в сучасній медицині загально визнане і використовується як ефективний метод для іонного гомеостазу, детоксикації і дегідратації організму [3]. Одним із
перспективних напрямів використання діалізу є контрольована доставка препаратів [4].
Цей метод може застосовуватися для рівномірної доставки ліків в організм, а також в багатьох технологічних процесах інших галузей. Процес гемодіалізу пов’язаний з перебігом
складних масообмінних процесів у каналах, що розділені мембранними перегородками, через які фільтрується рідина і дифундують низькомолекулярні компоненти крові: сечовина,
креатинін, токсичні речовини тощо. Основою гемодіалізного апарата є пучок порожнистих
волокон, стінки яких є напівпроникними мембранами. Всередину волокна подається кров
пацієнта, а в міжволоконний простір — діалізний розчин, як правило, в протитечії. Внаслідок
перепаду тиску на мембрані потік рідини, що становить 90 % плазми крові, разом з метаболітами фільтрується в діалізний канал, через що концентрація формених елементів і протеїнів у волокні збільшується, що супроводжується підвищенням в’язкості крові. Кров є
гетерогенним середовищем, вона складається з кров’яних клітин (формені елементи — дис© А.Ф. Булат, В.І. Єлісєєв, Ю.П. Совіт, Р.Н. Молчанов, О. Блюсс, 2019
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персне середовище) і дисперсійно плинної маси — плазми. Плазма являє собою біологічний колоїдний розчин, що містить як низькомолекулярні речовини, так і високомолекулярні білкові сполуки. В цілому процес гемодіалізу розглядається на сьогодні як з гідродинамічних позицій [5, 6], так і на засадах теорії конвективно-дифузійного масопереносу за
наявності молекулярної взаємодії компонентів з поверхнями апарату [7, 8]. У цій роботі на
основі математичної моделі розглянуто деякі питання масопереносу, які мають істотне значення в практиці гемодіалізу і в інших мембранних технологіях.
Математична модель масопереносу. Основне рівняння для електрично нейтральних
компонентів можна записати у вигляді [9]
∂ (ρ J cK , J )
∂t

+uJ

∂ρ J cK , J
∂x

+vJ

∂ρ J cK ,
∂r

J

∂ 
∂c K , J 
∂c K , J  
∂ 
=   ρ J DK , J
+
ρ J DK , J r
+ JJ ,


∂x  r ∂r 
∂r  
 ∂x 

(1)

де t — час; x , r — система координат; u J , v J — компоненти швидкості; cK , J — концентрація дослідної компоненти; DK , J — коефіцієти дифузії; J J визначає зміну концентрації; індекс J = C , M , D позначає область течії: в капілярі (C), мембрані (M) і діалізному каналі
(D); індекс K належить до компонентів: K = 1 — досліджуваний компонент, що знаходиться в крові і дифундує в діалізний розчин; K = 2 — досліджуваний компонент, що знаходиться в діалізному розчині і дифундує в капіляр. Приймемо в подальшому, що J J = 0 ; коефіцієнти дифузії в кожній з областей різні, але постійні; густина рідини в капілярі змінюється тільки уздовж капіляра, а густина рідин у мембрані і діалізному каналі постійні і
дорівнюють один одному, тобто ρ M = ρ D . Як граничні умови використовуватимемо відомі
з теорії масообміну співвідношення [10]: рівності масових потоків і концентрацій. Так, зокрема, на границях капіляр — мембрана і мембрана — діалізний канал умови для концентрацій мають вигляд
сK , M ( x , r )r = RC = H K , MC cK , C ( x , r )r = RC ,
сK , M ( x , r )r = RM = H K , MD cK , D ( x , r )r = RM ,

де RC — радіус капіляра, він же внутрішній радіус мембрани; RM — зовнішній радіус мембрани, або внутрішній радіус діалізного каналу; H K , MC і H K , MD — коефіцієнти Генрі.
Для пасивних щодо розчину мембран можна прийняти, що H K , MC = (ρ D /ρC ) і H K , MD = 1 .
На осі капіляра виконуються умови симетрії, на стінці діалізного каналу — умови рівності нулю потоків. У торцевих ділянках комірки співвідношення мають такий вигляд: у капілярі, де L — довжина капіляра,
с1, C (0, r ) = СC 0 , (∂c1, C /∂x ) x = L = 0 ;

[uC − D2, C (∂c2, C /∂x )]x = 0 = 0 , (∂c2, C /∂x ) x = L = 0 ;

(2)

у діалізному каналі
(∂c1, D /∂x ) x = 0 = 0 , [uD − D1, D (∂c1, D /∂x )]x = L = 0 ;
(∂c2, D /∂x ) x = 0 = 0 , с2, D (L, r ) = C D0 ;
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2
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Зміна відносної витрати компонента 1 на виході з діалізного каналу (а) і з капіляра (б) залежно від величини U D0 і коефіцієнта aC ( UС 0 = 0,01 м/с): 1 — aC = 0,001; 2 — 0,01; 3 — 0,04; 4 — 0,08; 5 — 0,1

у мембрані має місце рівність нулю потоків досліджуваних компонентів. Виписана система рівнянь і граничних умов досить загальна, що дає можливість моделювати складні
випадки масообміну. Відзначимо, що значення швидкості u J , v J знаходяться, як правило,
з розв’язку гідравлічної задачі. З огляду на квазілінійний характер течії з метою отримання закономірностей масопереносу, пов’язаного з подачею деякого компонента в діалізний
розчин, можна розглядати зворотну задачу, тобто задавати профіль поздовжньої і поперечної швидкості відповідно, а потім профілювати опір мембрани. Як приклад розглянемо таку модельну задачу. Приймемо, що швидкість у капілярі має профіль Пуазейля і
подана у вигляді
uC = UC 0 [1 − (aC + bC ς) ς] (1 − η2 ) ,

де ς = x /L , η = r /RC , aC і bC — коефіцієнти, що характеризують перетікання рідини, що
фільтрується через мембрану. У дослідженні для модельного уявлення була взята наведена
залежність зміни швидкості крові в капілярі, яка може бути доповнена відповідно до чисельного розв’язку гідравлічної задачі. Густина крові, що записана у вигляді ρС = α R ρR + α P ρP + α F ρ
ρС = α R ρR + α P ρP + α F ρ F , де ρR , ρP , ρ F — густина розчину, що фільтрується (ρR = ρ D), протеїнів у плазмі і формених елементів відповідно; α R , α P , α F — об’ємна частка цих компонентів крові,
визначається за умов збереження маси, кожного з цих компонентів. Було прийнято, що всі
компоненти крові мають одну й ту саму поздовжню швидкість. Беручи до уваги, що
α R + α P + α F = 1 , за умов збереження маси визначаються відповідні залежності зміни
об’ємної частки компонентів уздовж поздовжньої осі. Це, у свою чергу, дає можливість
знайти значення поперечної швидкості, як у капілярі, мембрані, так і в діалізному каналі.
Розв’язання виписаної системи проводилося чисельно явним методом після обезрозмірювання і введення масштабу часу T = RC 2 /D . У розрахунках було прийнято: L = 30 см,
RC = 0,3 мм; RM = 0,35 мм; RD = 0,7 мм; D = (10)–9 м2/c; D1, C = D2, C = 0,9D; D1, M = D2, M = 0,2D;
3
кг/м
/ м 3 (гусD1, D = D2, D = D; α F 0 = 0,4; α P 0 = 0,1; ρ F = 1090 кг/м
/ ; ρPL = α R 0ρR + α P 0ρP = 1020 кг
3
тина плазми крові); ρR = 1000 кг
кг/м
/ м [6, 7].
Результати розв’язання показані на рисунку: а — g1D = G1D /G10 , б — g 2С
C = G2 /G20 , де
G10, G1D — масова витрата першого досліджуваного компонента на вході в капіляр і на
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виході з діалізного каналу відповідно; G20, G2С — масова витрата другого досліджуваного
компонента на вході в діалізний канал і на виході з капіляра відповідно.
На рисунку, а наведені залежності g1D від швидкості U D0 для різних значень aC при
bC = 0 . У випадку малих значень aC (0,001 і 0,01) маємо практично дифузійне перенесення компонента 1 з капіляра в діалізний канал. Зі збільшенням значення aC роль фільтраційної швидкості зростає, внаслідок чого витрата компонента 1 у діалізному каналі помітно
підвищується. Вплив швидкості діалізного розчину в межах вказаного інтервалу швидкостей на перенесення компонента 1 порівняно невелика. Воно, звичайно, пов’язано з винесенням даного компонента від зовнішньої поверхні мембрани всередину каналу за рахунок
поперечної швидкості і за рахунок осьової швидкості до вихідного перетину.
Аналіз залежностей відносних витрат g 2C (див. рисунок, б) показує, що досліджуваний
компонент проникає в капіляр з кров’ю з діалізного розчину, при цьому його величина
слабо зростає зі збільшенням швидкості розчину, хоча його відносна величина швидко
падає. Величина фільтраційного потоку сильно впливає на відношення G2С /G20. Залежності 1 і 2 практично збігаються, що також підтверджує практично дифузійне перенесення
компонента при таких значеннях швидкості фільтрації. Далі із зростанням коефіцієнта aC
зменшується потік з діалізного каналу. Це природно, тому що конвективна складова процесу стає більшою від дифузійної. Розрахунки були проведені до aC = 0,1 , з подальшим
збільшенням параметра aC відношення G2С /G20 стає приблизно однаковим з розрахунковою помилкою.
Величину проникнення різних речовин можна регулювати, як шляхом зміни перетікання рідини, що фільтрується, так і за умови утримання загального перетікання, але за
рахунок профілювання опору мембран, відповідно за визначеними величинами aC і bC .
Таким чином, за допомогою моделювання процесу гемодіалізу доведено можливість підвищення його ефективності шляхом регульованого перетікання компонентів.
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Про вплив початкових напружень
на вісесиметричні квазіпоперечні хвилі
у нестисливому композитному матеріалі
Представлено академіком HAH України О.М. Гузем
У рамках лінеаризованої теорії пружності для тіл з початковими напруженнями розглянуто задачу про
поширення вісесиметричних хвиль у шаруватому композитному нестисливому матеріалі у випадку проковзування шарів. Досліджені чисельні розв’язки дисперсійного рівняння для нестисливого матеріалу з пружним потенціалом типу Трелоара для різних початкових напружень у шарах композитного матеріалу.
Ключові слова: шаруватий композитний нестисливий матеріал, початкові напруження, пружні хвилі, дисперсійне рівняння.

Шаруваті композитні матеріали — найважливіший клас композитів, що мають унікальне
поєднання цінних властивостей і широкий спектр застосування в різних галузях.
Вивченню закономiрностей поширення плоских гармонічних хвиль у шаруватих попередньо напружених стисливих та нестисливих матерiалах перiодичної структури, яка складається з двох компонентiв, присвяченi роботи [1—8]. Основнi результати в цьому напрямі
отриманi в такому ж обсязi, як i для шаруватих композитних матерiалiв у класичній теорії
(без початкових напружень).
У роботах [9—11] розглянуті питання про поширення в радiальному напрямку вісесиметричних хвиль та хвиль кручення в шаруватих композитних матерiалах перiодичної
структури з початковими напруженнями для випадку повного контакту шарів.
Випадок неповного контакту шарів для вісесиметричних хвиль розглянутий в роботах
[12, 13], в яких описано поширення хвиль вздовж шарів із стисливого і нестисливого матеріалів, наведено дисперсійні рівняння для квазіпоздовжніх та квазіпоперечних хвиль та
їх довгохвильові наближення.
У даній роботі наведено результати чисельних досліджень дисперсійного рівняння, яке було отримано в роботі [13], для нестисливого матеріалу з пружним потенціалом типу Трелоара.
© А.Ю. Глухов, 2019
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Постановка задачі. У рамках постановки, викладеній у роботі [13], розглядається задача про поширення вісесиметричних пружних хвиль вздовж шарів нестисливого композитного матеріалу періодичної структури з початковими напруженнями. Композитний
матеріал складається з шарів двох типів, що чергуються. Матеріали і початкові напружено-деформовані стани однакові для розглянутого типу шарів. Матеріали шарів вважатимемо гіперпружними ізотропними з довільною структурою пружних потенціалів. Вважаємо
початковий напружений стан однорідним.
На границях розділу шарів неперервними є лише нормальні до шарів напруження та
переміщення, а всі дотичні напруження дорівнюють нулеві. Як і в роботах [12, 13], автором
застосовувався метод дослідження, викладений у монографії [14].
Дослідження закономірностей поширення вісесиметричних пружних хвиль у шаруватих композитних матеріалах з початковими напруженнями зводиться до побудови розв’язків
рівняння руху за граничних умов на площинах розділу шарів і умов періодичності Флоке.
Для квазіпоперечної хвилі, що поширюється вздовж шарів нестисливого композитного
матеріалу, в [13] отримано дисперсійне рівняння у вигляді
2
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де C Sy3 = ωk −1 — швидкість квазіпоперечної хвилі вздовж осі Or ′ , поляризованої в площині r ′Oy3 ; k , ω — хвильове число і кругова частота; ñ ′( j ) , h ′( j ) ( j = 1, 2) — щільність мате( j )2
ріалів та товщина кожного з шарів у початковому напружено-деформованому стані; α1,2
—
корені характеристичних рівнянь (14) [13]; ù ′ — тензор, що характеризує механічні властивості матеріалів шарів.
Числові результати. Дисперсійне співвідношення (1) отримане для пружного потенціалу довільної форми. Для проведення числового аналізу конкретизуємо вигляд пружного
потенціалу. Розглянемо закономірності впливу початкових напружень на швидкість поширення квазіпоперечних хвиль у композитному високоеластичному матеріалі в рамках потенціалу Трелоара [14]
( j) ( j)
w( j ) = 2c10
A1 ,
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Рис. 1. Залежності фазової швидкості поширення плоскої і вісесиметричної
хвиль від частоти у випадку ненапруженого початкового стану

λ( j )

( j)
— пружна стала; A1( j ) — алгебраїчний інваріант.
де c10
0( j )
0( j )
0( j )
Розрахунки проведені за умов початкового стану S11
= S22
≠ 0, S33
= 0, λ ( j ) = λ1( j ) = λ (2 j ) , λ (3 j ) = λ
= λ1( j ) = λ (2 j ) , λ (3 j ) = λ ( j )− 2 і таких співвідношень механічних характеристик шарів композита:
(1) (2)
c10
c10 = 5; ñ (2) ñ (1) = 0,7 .
На всіх рисунках введені такі позначення: C C S0(2) — безрозмірна швидкість поширення
хвилі в шаруватому композитному матеріалі; h — зведена частота (h = kS0(2) h(2)), kS0(2) — хвильове число; C S0(2) — швидкість поперечних хвиль в ізотропному матеріалі другого шару без
початкових напружень; m — параметр шаруватості ( m = h(1) h(2)); ζ — відносна фазова
швидкість ( ζ = (C 0 − C )/C 0 ); C 0 — швидкість квазіпоперечних хвиль, що поширюються в
напрямку осі Or ′ вздовж шарів нестисливого композитного матеріалу без початкових напружень; C — така ж швидкість при початкових напруженнях.
На рис. 1—3 наведені результати числових розрахунків для квазіпоперечної хвилі, яка
поширюється вздовж шарів композитного матеріалу у випадку проковзування шарів.
На рис. 1 показані залежності безрозмірної швидкості поширення плоскої і вісесиметричної хвиль у шаруватому композитному матеріалі C C S0(2) від зведеної частоти h
при m = 1 для перших п’яти мод (0—4). Даний випадок відповідає ненапруженому початковому стану.
На рис. 2 зображено відповідні моди у випадку різних початкових напружень у другому
шарі композита.
Для композитного матеріалу з початковими напруженнями побудовано залежності відносної зміни фазової швидкості ζ від зведеної частоти h (рис. 3).
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Рис. 2. Залежність фазової швидкості від частоти та початкових напружень (моди 0—3)

Аналізуючи вплив початкових напружень на фазову швидкість, можна зробити такі
висновки:
моделі поширення вісесиметричної і плоскої квазіпоперечних хвиль вздовж шарів нестисливого композитного матеріалу значно відрізняються;
початкові напруження істотно впливають на фазову швидкість вісесиметричних хвиль
майже на всьому діапазоні частот;
особливо значний вплив початкові напруження справляють на фазову швидкість хвиль,
що зароджуються;
як правило, початкові напруження змінюють значення критичної частоти;
залежність фазової швидкості від початкових напружень для кожної моди визначається діапазоном частот;
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Рис. 3. Залежність відносної фазової швидкості від частоти та початкових напружень (моди 0—3)

існують частоти, у зоні дії яких початкові напруження неістотно впливають (або взагалі
не впливають) на значення фазової швидкості;
для розглянутого варіанта початкового стану фазова швидкість значно більше реагує
на розтягнення другого шару, ніж на стискання.
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О ВЛИЯНИИ НАЧАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ
КВАЗИПОПЕРЕЧНЫЕ ВОЛНЫ В НЕСЖИМАЕМОМ КОМПОЗИТНОМ МАТЕРИАЛЕ
В рамках линеаризированной теории упругости для тел с начальними напряженими рассмотрена задача о
распространении осесимметричних волн в слоистом композитном несжимаемом материале при проскальзывании слоев. Исследованы численные решения дисперсионного уравнения для несжимаемого материала с упругим потенциалом типа Трелоара для различных начальных напряжений в слоях композитного
материала.
Ключевые слова: слоистый композитный несжимаемый материал, начальные напряжения, упругие волны, дисперсионное уравнение.
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ON THE EFFECT OF INITIAL STRESSES ON QUASITRANSVERSAL
AXISYMMETRIC WAVES IN AN INCOMPRESSIBLE COMPOSITE
In the framework of the linearized theory of elasticity for bodies with initial stresses, the problem of propagation
of axisymmetric waves in a layered incompressible composite with the slippage of layers is considered. Numerical
solutions of the dispersion equation for an incompressible material with an elastic potential of the Treloar type
for various initial stresses in layers of a composite are investigated.
Keywords: laminated incompressible composite, initial stresses, elastic waves, dispersive equation.
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Сохранность палеофлоры в ударнорасплавленных
породах кратера Эльгыгытгын на Чукотке (Россия)
Представлено академиком НАН Украины П.Ф. Гожиком
Кратер Эльгыгытгын диаметром 18 км образован 3,6 млн лет назад на Чукотском полуострове (Россия).
Импактиты в кратере представлены ударнорасплавленными породами, стекловатыми бомбами и ударнометаморфизованными вулканогенными породами мишени. Реликтовые частицы палеофлоры, представленные обрывками клеточной ткани, растительными волокнами и некоторыми другими образованиями, установлены при электронно-микроскопическом изучении ударнорасплавленных пород. Растительные остатки
заключены в газовых пузырях в стекловатой матрице расплавных импактитов. Установление органических
остатков в ударнорасплавленных породах кратера Эльгыгытгын свидетельствует о возможности длительного сохранения следов органической жизни при ударном кратерообразовании.
Ключевые слова: импактная структура, ударнорасплавленная порода, палеофлора, клеточная ткань.

Реликты палеофлоры установлены в ударнорасплавленных породах импактного кратера
Эльгыгытгын на Чукотке. Растительные остатки в виде обрывков клеточной ткани, растительных волокон и спор сохранились в газовых пузырях в расплавных импактитах этой
структуры.
Впервые на поверхности Земли остатки палеофлоры в ударнорасплавленных породах
были обнаружены в обломках расплавных импактитов и стекол, образующих семь локальных горизонтов возрастом от 9,21 ± 0,08 млн лет до 6 ± 2 тыс. лет в лессовых отложениях
Аргентинской Пампы, однако импактные структуры, являющиеся источниками этих ударнорасплавленных пород, до настоящего времени не установлены [1, 2]. Одновременно отпечатки флоры были обнаружены в импактных стеклах Даклех (Dakhleh) в Египте, которые
диагностированы как дальние выбросы еще не известного метеоритного кратера [3].
Импактный кратер Эльгыгытгын диаметром 18 км расположен в центральной гористой области Чукотского полуострова. Кратер представлен в виде блюдцеобразной депрессии, окруженной приподнятым кольцевым валом высотой до 200 м над дном центрального бассейна. Центральную часть плоского дна депрессии занимает оз. Эльгыгытгын
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диаметром 12 км, окруженное комплексом озерных террас. Впервые эта структура была
открыта в 1933 г. при аэровизуальном изучении неисследованного в то время центрального региона Чукотки С.В. Обручевым, который предположил ее вулканическое происхождение [4].
Возможность метеоритного происхождения депрессии оз. Эльгыгытгын впервые была высказана И.А. Некрасовым и П.А. Раудонисом [5], которые, не найдя подтверждений
этой гипотезы, отказались от нее. Тем не менее, проверяя это предположение, Р. Дитц и
Дж. МкХоун [6] на основании изучения космических снимков структуры пришли к выводу
о том, что она является крупнейшим метеоритным кратером. Импактное происхождение
структуры Эльгыгытгын было доказано сотрудниками Института геологических наук
АН УССР, которые установили проявления ударного метаморфизма в собранном каменном
материале и провели детальное изучение кратера [7, 8].
Кратер Эльгыгытгын образован 3,58 ± 0,04 млн лет назад в пределах Охотско-Чукотского вулканического пояса в толще вулканогенных пород позднемелового возраста [7, 9].
Вулканогенные породы мишени кратера выделены в Пыкарваамскую свиту, распространенную на территории подавляющей северо-западной и центральной части структуры, и Коэквуньскую свиту, занимающую ее юго-восточную часть [10, 11]. Доступная наблюдениям
часть разреза Пыкарваамской свиты мощностью 650 м представлена игнимбритами, лавами
и туфами риолитов, включающими слой андезитов мощностью около 70 м [12]. Кратер
Эльгыгытгын является единственной импактной структурой на поверхности Земли, образованной в вулканогенных породах кислого состава, в связи чем изучение ударного метаморфизма вулканитов кислого состава впервые было выполнено на примере изучения пород из этой структуры [12, 13].
Импактные породы в кратере на современном эрозионном уровне сохранились в переотложенном виде в террасах оз. Эльгыгытгын [7]. Импактиты представлены ударнорасплавленными породами, стекловатыми бомбами аэродинамической формы и ударнометаморфизованными лавами и туфами. Источником повсеместно распространенных в террасовых
отложениях стекловатых бомб и ударнометаморфизованных пород служил покров закратерных выбросов зювитов, который к настоящему времени полностью эродирован. Ударнорасплавленные породы, образующие отдельные локальные скопления глыб и обломков в
террасовых отложениях, являются продуктами разрушения нескольких потоков ударного
расплава, застывшего на внутренних склонах кратера [12, 13]. В коренном залегании импактиты в центральной части кратера установлены в скважине 5011-1, пробуренной в 2009 г. в
его центральной части со льда оз. Эльгыгытгын по Международной научной программе континентального бурения (International Continental Scientific Drilling Program). Зювиты и импактные брекчии в скважине залегают под толщей озерных осадков на глубине 315—517 м
от поверхности озера [11].
Растительные остатки установлены при электронно-микроскопическом изучении ударнорасплавленных пород из скоплений глыб и обломков в отложениях озерных террас. Исследования проведены на сканирующем электронном микроскопе JEOLJSM-6490LV с
рентгеновской cпектрометрической системой INCAEnergy+ (Oxford Instruments), оборудованном энерго-дисперсионным (EDS) и волновым (WDS) спектрометрами. Исследования
выполнялись в фазоконтрастном режиме отраженных электронов (BSEI).
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Рис. 1. Электронные микрофотографии ударнорасплавленной породы (обр. Е-900-11):
а — стекловатая матрица со скелетными кристаллитами гиперстена и вскрытыми газовыми вакуолями. Внутреняя поверхность вакуолей выстлана изогнутыми пластинчатыми кристаллитами полевого шпата. Изометрические кристаллиты в пузырях представлены титаногематитом; б — раскристаллизованная матрица расплавного импактита состоит из удлиненно-призматических скелетных кристаллитов гиперстена
(светлое) и агрегатов пластинчатых кристаллитов андезин-олигоклаза

Рис. 2. Частицы палеофлоры в ударнорасплавленных породах кратера Эльгыгытгын.
а — плотное сплетение растительных волокон в газовом пузыре (обр. Е-918-6 (7));
б — обрывок клеточной ткани (обр. 918); в — спора в газовом пузыре (обр. Е-1032-2);
г — трубчатые частицы и частица клеточной ткани (обр. 918-3)
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Рис. 3. Электронная микрофотография ударнорасплавленной осадочной породы, содержащей растительные остатки (обр. Е-1032-3): а — пузырчатое стекло с субпараллельно ориентированными уплощенными пузырями, подчеркивающими слоистое
строение породы; б — частица древесной (?) растительности в пузыре

Рис. 4. Растительные остатки глобулярной формы в ударнорасплавленной осадочной
породе: а — яйцеобразная частица с гладкой поверхностью; б — та же частица со следами воздействия электронного пучка; в — глобула сферической формы с пирамидальными выступами на поверхности; г — глобула овальной формы со следами
воздействия электронного пучка. Трещиноватая поверхность внутренней зоны появилась под внешней оболочкой черепитчатого строения, сохранившейся на боковой
поверхности глобулы

ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2

55

Е.П. Гуров, В.В. Пермяков, А.Ю. Ямниченко

Расплавные импактиты состоят из пузырчатых стекол, содержащих кристаллиты гиперстена и андезин-олигоклаза, а также многочисленные включения обломочных зерен кварца, диаплектового кварцевого стекла с коэситом, лешательерита, полевых шпатов и редких
зерен рудных и акцессорных минералов (рис. 1, а, б). Единичные зерна циркона несут следы
размягчения перед его полным плавлением и содержат новообразования бадделеита. Состав свободных от включений участков стекловатой матрицы рассматривается как состав исходного ударного расплава (табл. 1). Для пород характерно высокое содержание газовых
пузырей, достигающее в некоторых образцах 25—30 % объема пород. В части пузырей обнаружены реликты палеофлоры.
Содержащие палеофлору газовые вакуоли наиболее часто имеют округлую или овальную форму. Их размеры колеблются в пределах от 8—10 до 200—300 мкм. Остатки палеофлоры представлены плотными беспорядочно скрученными агрегатами волокон и частиц
травянистой (?) растительности, полностью занимающими объем вмещающих вакуолей
(рис. 2, а). Размеры подобных «клубков» растительных остатков колеблются от 10—15 до
100—200 мкм, а толщина волокон составляет от 2—4 до 10—15 мкм. В некоторых случаях
остатки флоры представлены фрагментами клеточной ткани (см. рис. 2, б). Единичные объекты в виде овальных тел с гладкой поверхностью (см. рис. 2, в) предварительно идентифицированы как возможные споры плесневых грибов (Д.В. Гладун, устное сообщение). В слабо заполненных растительными остатками вакуолях совместно находятся изогнутые и
трубчатые травянистые частицы и частицы древесной (?) клеточной ткани (см. рис. 2, г).
Степень сохранности изученных растительных частиц близка к сохранности реликтов палеофлоры в ударнорасплавленных породах из Аргентины [2].
Таблица 1. Cостав (% (мас.)) стекловатой матрицы содержащих палеофлору
ударнорасплавленных пород кратера Эльгыгытгын (микрозондовый анализ)
Химический
состав

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3*
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Сумма

Образец
1
(n = 10)

2
(n = 12)

3
(n = 8)

4
(n = 8)

5
(n = 8)

63,25
0,14
19,74
3,83
—
1,99
2,11
3,24
5,22
99,52

64,20
—
19,84
3,35
—
1,36
2,55
3,38
4,81
99,49

60,53
—
21,81
4,27
—
1,75
4,72
3,97
2,56
99,61

65,57
—
21,18
2,50
—
—
4,16
3,47
2,97
99,85

90,23
—
5,80
0,93
—
0,17
0,25
0,66
1,16
99,20

При мечани е. 1 — стекловатая матрица с микролитами гиперстена, обр. 918, восточная часть кратера;
2 — стекловатая матрица, обр. 1032-1, восточная часть кратера; 3 — стекловатая матрица, обр. 1554, северовосточная часть кратера; 4 — стекловатая матрица, обр. 900, южная часть кратера; 5 — гомогенное стекло
ударнорасплавленной осадочной породы, обр. 1032-3, восточная часть кратера. n — число анализов.
* Общее железо как Fe2O3.

56

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 2

Сохранность палеофлоры в ударнорасплавленных породах кратера Эльгыгытгын на Чукотке (Россия)

Особый интерес представляют остатки флоры в обломке претерпевшей плавление
осадочной породы, образующей включение в образце расплавного импактита из восточной
части кратера (рис. 3, а). По реликтам слоистой структуры и составу (см. табл. 1, обр. 5) исходная порода предположительно определена как тонкозернистый кварцевый песчаник с
глинистым цементом. Содержащиеся в ней растительные остатки характеризуются лучшей
сохранностью по сравнению с остатками палеофлоры в расплавных импактитах (см. рис. 3, б).
Органические остатки в этой породе представлены глобулами сфероидальной и овальной формы, каждая из которых заключена в отдельном пузыре. Диаметры глобул составляют от 12—15 до 30 мкм, и наиболее крупная имеет размеры 45—55 мкм. Часть глобул имеют
гладкую поверхность, на которой под действием электронного пучка появляется система
радиальных трещин поверхностного слоя (рис. 4, а, б). Полного разрушения глобул электронным пучком для изучения их внутреннего строения не было достигнуто. Поверхность
некоторых глобул покрыта слабо выступающими пирамидальными выступами (см. рис. 4, в)
или имеет черепитчатое строение (г).
Химический состав растительных остатков приведен в табл. 2 (обр. 1—4). Массовая
доля углерода колеблется в широких пределах от 40 до 70 %, наиболее часто составляя 50—
65 %. Массовая доля кислорода составляет от 25 до 35 %, достигая в некоторых образцах
50 %. Элементы-примеси представлены кремнием, алюминием и кальцием.
Химический состав глобул (см. табл. 2, образцы 5—8) по содержанию главных компонентов близок к составу изученных растительных частиц, но его особенностью является
содержание хлора, массовая доля которого достигает в некоторых глобулах 5,42 %. По содержанию главных элементов состав растительных остатков из ударнорасплавленных
пород кратера Эльгыгытгын близок к составу лигнитов, содержащих около 70 % углерода
и 20—23 % кислорода, а также торфа с содержанием углерода около 55 % и кислорода
около 35 %.
Таблица 2. Состав (% (мас.)) растительных частиц из ударнорасплавленных пород
кратера Эльгыгытгын по данным микрозондового анализа
Химический
состав

C
O
Si
Al
Fe
Ca
Na
K
Cl
Сумма

Образец
1

2

3

4

5

6

7

51,64
46,47
0,71
0,63
—
—
—
—
—
99,45

55,96
37,28
4,50
1,31
—
0,95
—
—
—
100,00

62,49
36,03
0,82
0,31
—
0,35
—
—
—
100,00

72,11
27,82
0,04
0,03
—
—
—
—
—
100,00

52,71
39,74
1,40
1,01
1,37
—
0,61
0,93
2,22
100,00

63,59
26,65
1,93
—
—
—
0,91
1,50
5,42
100,00

71,41
28,33
0,17
0,09
—
—
—
—
—
100,00

При мечани е. 1 — клеточная ткань, обр. 918-3-5; 2 — частица листа, обр. 1032-2-6; 3 — частица древесной
ткани, обр. 1032-2-2; 4 — растительная частица, обр. 1032-3-14; 5—7 — частицы глобулярной формы:
5 — обр. 1032-3-11; 6 — обр. 1032-3-7; 7 — обр.1032-3-1.
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Пузырчатые расплавные импактиты, содержащие растительные остатки, образовались,
предположительно, в результате выпадения масс или потоков высокотемпературного ударного расплава на влажную поверхность, покрытую травянистой растительностью. Образование газовых вакуолей, содержащих растительные остатки, происходило в результате
мгновенного выделения воды из попавших в расплав растительных частиц. О температурах
ударного расплава, превышающих 1700 °С, свидетельствуют включения в расплавных импактитах кратера Эльгыгытгын лешательерита, кварца с шариковыми (ballen) структурами
и циркона с включениями бадделеита [12, 13].
Сохранность морфологии и состава растительных остатков в расплавных импактитах и
стеклах из Аргентинской Пампы послужила основанием П. Шульцу и соавт. [2] предложить новую стратегию поисков следов возможной ранней жизни на древнем Марсе в ударнорасплавленных породах на его поверхности. Мощные осадки, отложенные из воздушной
среды, охватывают обширные районы поверхности Марса, что позволяет сравнивать их с
лессовыми отложениями Аргентинской Пампы со следами периодической метеоритной
бомбардировки в виде горизонтов, содержащих обломки ударнорасплавленных пород [2].
Особую актуальность эти представления приобрели в связи с результатами детальных
исследований органического вещества в марсианском метеорите — шерготтите Тиссинт
(Tissint) падения 2007 г. в Марокко. До попадания на поверхность Земли вещество метеорита на марсианской поверхности испытало два ударных события. Обнаруженные в его
составе сферические и пластинчатые частицы органического вещества с высоким содержанием углерода определены как возможные биомаркеры [14]. Второй тип органики в этом
метеорите представлен скоплениями органического керогеноподобного вещества в прожилках ударнорасплавленного материала. Изотопный состав углерода этих скоплений позволяет предполагать их возможное биогенное происхождение [15]. Свойства органического
вещества в метеорите Тиссинт свидетельствуют в пользу представлений о возможной сохранности следов древней жизни в ударнорасплавленных породах на поверхности Марса.
До настoящего времени не известны импактные структуры, послужившие источниками
ударнорасплавленных пород с реликтами палеофлоры в Аргентинской Пампе [2], а также
импактных стекол Даклех с отпечатками флоры в Египте [3]. Поэтому кратер Эльгыгытгын
является первой достоверной импактной структурой на поверхности Земли, в расплавных
импактитах которой установлены остатки палеофлоры. Высокая степень сохранности кратера Эльгыгытгын и различных типов сохранившихся в нем импактных пород могут служить основанием для дальнейшего изучения условий захвата ударными расплавами растительных остатков и их длительной консервации в стекловатых силикатных породах.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАЛЕОФЛОРИ В УДАРНОРОЗПЛАВЛЕНИХ
ПОРОДАХ КРАТЕРА ЕЛЬГИГИТГИН НА ЧУКОТЦІ (РОСІЯ)
Імпактний кратер Ельгигитгин діаметром 18 км утворений 3,6 млн років тому на Чукотському півострові
(Росія). Імпактити в кратері представлені ударнорозплавленими породами, склуватими бомбами та ударнометаморфізованими вулканічними породами мішені. Реліктові частки палеофлори у вигляді обривків клітинної тканини, рослинних волокон та деяких інших утворень були встановлені під час електронно-мікроскопічного дослідження ударнорозплавлених порід. Рослинні частки розташовані у газових міхурах у склуватій матриці розплавних імпактитів. Встановлення органічних залишків в ударнорозплавлених
породах кратера Ельгигитгин свідчить про можливість тривалого збереження слідів органічного життя в
процесі імпактного кратероутворення.
Ключові слова: імпактна структура, ударнорозплавлена порода, палеофлора, клітинна тканина.
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PRESERVATION OF PALEOFLORA IN IMPACT MELT ROCKS
OF THE EL’GYGYTGYN CRATER ON THE CHUKOTKA PENINSULA (RUSSIA)
The El’gygytgyn impact crater, 18-km-diameter, was formed 3.6 Ma years ago on the Chukotka Peninsula
(Russia). Impactites in the crater are represented by impact melt rocks, glassy bombs, and shock metamorphosed
volcanic target rocks. Relic floral remnants, including scraps of cell tissue, vegetal fibers, and some other floral
particles are discovered by electron microscopic investigations of impact melt rocks. Floral remnants are enclosed in gas bubbles in the glassy matrix of impact melt rocks. The discovery of floral remnants in impactites
of the El’gygytgyn crater indicates the possibility of the long-term preservation of traces of organic life during the impact cratering.
Keywords: impact structure, impact melt rock, paleoflora, cell tissue.
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Молекулярні механізми випаровування води
(фізико-хімічний аналіз)
Представлено академіком НАН України В.М. Шестопаловим
На основі аналізу літературних та власних експериментальних даних виявлено існування трьох молекулярних механізмів випаровування, які можуть проявляти себе при різних співвідношеннях тиску (Р), температури (Т) та ступеня насичення парів (S): I — емісія молекул H2O через “вікна” в поверхневій кластерній
сітці у випадку S < 0,5 і знижених значень Р і Т; II — прискорена емісія H2O і (H2O)2 на фоні бомбардування
усієї поверхні молекулами H2O із газової фази у разі S > 1 і різних значень Р і Т; III — руйнування поверхневої
кластерної сітки в режимі поверхневого кипіння у випадку низьких значень Р і підвищених Т. У природних
умовах головну роль відіграють механізми I (поверхневі води) та II (водні аерозолі атмосфери).
Ключові слова: механізми випаровування води, інтерфейс повітря/вода, емісія молекул води, кластери, поверхневе кипіння.

Вважається, що механізм випаровування зводиться до “перескакування” молекул Н2О із
поверхні рідини в газову фазу. Але це є очевидним лише у випадку рідин, структура поверхні яких не відрізняється від об’ємної структури [1]. У воді ситуація зовсім інша: тут
інтерфейс повітря/вода має особливу кластерно-полімерну структуру [2, 3]. Аналіз цієї
структури показав, що на поверхні води плоскі циклічні кластери (Н2О)4 і (Н2О)5 зв’язуються за допомогою додаткових молекул Н2О в плоску сітку водневих зв’язків. Взаємодія
цієї кластерної сітки з об’ємною водою спричиняє екзотермічну адсорбцію іонів Н3О+, утворення під сіткою помітного подвійного електричного шару (ПЕШ) і виникнення на поверхні стабільного негативного структурного заряду. Усе це сприяє стабілізації системи і
підвищенню міцності усіх її Н-зв’язків. Тому самочинне випаровування молекул Н2О із цієї
сітки у випадку t < 100 °С стає малоймовірним. На підставі цього доходимо висновку, що
випаровуватися повинні активні молекули із об’ємної води через достатньо великі “вікна”,
які завжди виникають під час утворення поверхневої кластерної сітки.
Щоб перевірити це припущення, ми здійснили дві серії дослідів випаровування води із
розчинів 0,1 М NaCl з різними показниками рН — 3, 4, 5 і 6. Такий вибір рН пов’язаний з
тим, що ізоелектрична точка води (ζ = 0) лежить поблизу рН 4, отже, поверхневі заряди
© С.В. Кушнір, М.В. Кость, І.І. Сахнюк, 2019
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Рис. 1. Вплив рН на швидкість випаровування води за
наявності силікагелю. Пунктиром позначені усереднені зміни швидкості при рН 5 (1) і рН 4 (2)

вище і нижче цієї точки будуть різними за знаком. Вихідні розчини готували шляхом корекції
60 см3 0,1 М NaCl краплями 0,01 М і 0,1 М НCl.
Готові розчини наливали у два однакові стаканчики по 30 см3 і поміщали по чотири проби в
різні ексикатори, заряджені голубим силікагелем. В ексикаторі “а” визначали тільки зміни
маси, а в паралельних дослідах “б” — також pH i
Eh розчинів на початку, на 3-тю добу і в кінці досліду. Швидкість випаровування виражали втратою маси за добу. Основні результати дослідів
серії “б” наведені на рис. 1. Дані для проб серії
“а” були практично такими ж. Відзначимо, що
покази pH i Eh у розчинах під час дослідів помітно змінювалися, але це не могло істотно вплинути на швидкість випаровування.
Як свідчать результати дослідження, в усіх пробах швидкість випаровування найвища
впродовж перших двох діб, при цьому вона зменшується зі змінами рН у послідовності
ν(3) > ν(4) > ν(6) > ν(5). Пізніше величини ν(6) і ν(5) зменшуються практично прямолінійно і досягають на 21-шу добу рівня ∼ 0,28 г/добу. За цей час у пробі з рН 5 концентрація
NaCl зросла лише до 0,136 моль/л. Тому прямолінійність змін ν в обох випадках слід
пов’язувати з поступовим збільшенням тиску парів над силікагелем в ексикаторі, який за
час дослідів змінив свій колір на рожевий. Зовсім інша картина спостерігається в пробах з
рН 3 і рН 4. Високі початкові швидкості випаровування тут стрімко зменшуються по затухаючих кривих, які поступово наближаються до стабільного рівня ∼0,29 г/добу. Отже, даний процес супроводжується явним зменшенням паропровідності поверхонь інтерфейсів
повітря/вода. Візуальне обстеження проб серії “а” виявило, що на поверхні проб з рН 3 і 4
у центрі утворилися якісь прозорі плівки. У нашому випадку такі плівки могла утворити
тільки розчинна у воді ортосилікатна кислота H4SiO4, яка здатна розчинитись у воді, але в
кислих умовах легко конденсується з утворенням прозорого полісилікату. Причиною її
появи у воді інтерфейсу ми вважаємо часткове розчинення поверхні скла під впливом агресивних іонів Н3О+. Відзначимо, що такий процес може відігравати важливу роль у природній міграції силіцію.
Очевидно, що подібна плівка утворювалась і в паралельних пробах серії “б”, але через
часті перемішування помітити її було неможливо. Проте внаслідок її наявності поверхня
води поступово ставала напівпроникною для молекул Н2О. Тому справжній вплив рН на
швидкість випаровування можна оцінити лише за даними першого і другого замірів. Як
видно, в цьому проміжку часу зміни ν можна ще вважати прямолінійними, що свідчить про
їх залежність від тиску парів у ексикаторі. Відмінність нахилу цих прямих від лінії 1 вказує
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Рис. 2. Залежність числа емітованих димерів (1),
ступеня шершавості (2) та швидкості випаровування (3) від ступеня насичення (S) для чистої
води при 75 °С [5]

на те, що структура і паропровідність поверхні відповідних розчинів різні. Причиною цієї різниці може бути різна густота
поверхневої сітки Н-зв’язків, що зумовлює
формування різної сумарної поверхні паропровідних „вікон”. Ще одним доказом
справедливості концепції “вікон” в інтерфейсах повітря/вода можна вважати те, що на відміну від солей в розчинах сильних кислот
(HCl, HNO3, H2SO4) зі збільшенням концентрації поверхневий натяг не зростає, а зменшується [4].
Описаний вище механізм молекулярного випаровування характерний для випадку, коли концентрація парів Н2О в газовій фазі далека від насичення, і можна нехтувати зворотним потоком молекул Н2О і їх адсорбцією на поверхні води. Випаровування в умовах насичення і пересичення розглядали автори [5] під час дослідження емісії димерів (Н2О)2 із
поверхні води в умовах рівноваги (спрощеним методом Монте-Карло з урахуванням
енергії зв’язків між молекулами). Найважливіші результати цих розрахунків наведені на
рис. 2, де показано специфічний вплив ступеня насичення (S) парів води.
Як видно, загальна швидкість випаровування ν представлена двома прямолінійними
відрізками, які свідчать про зміну механізму випаровування при S = 0,8. Ця точка лежить у
мінімумі шорохуватості (нерівності) поверхні і дуже близька до S = 1, коли масообмін між
рідкою і газовою фазами припиняється. У цій області емісія (Н2О)2 іде з постійною швидкістю, але при S < 0,5 зменшується (прямує до нуля!), а при S > 1,0 — прискорюються. Автори
[5] вважають, що поверхня води частково схожа на поверхню твердих тіл, тому на ній можуть бути дефекти у вигляді мікроямок (“вакансії”) і острівців конденсату, які і відповідають за емісію димерів. Таке пояснення повністю ігнорує факт структурування поверхні.
З другого боку, малоймовірнo, щоб лінійно побудовані (Н2О)2 могли легко проходити через “вікна” в поверхневій сітці кластерів.
Враховуючи характер емісії димерів (див. рис. 2), можна стверджувати, що вони утворюються практично тільки у разі бомбардування поверхні води молекулами Н2О із газової
фази, бo лише вони мають енергію, достатню для руйнування структури води. При 20 °С,
наприклад, питома ентальпія води дорівнює 83,5, а ентальпія сухої пари — 2337,7 кДж/кг
[6]. Отже, кожна газова молекула Н2О має в 30 раз більшу енергію. Крім цього, в газах ця
енергія розподіляється нерівномірно [7] і в них чимало молекул Н2О мають її у 2—3 рази
більшу від середньої. Тому найактивніші газові молекули Н2О можуть просто вибивати з
поверхні води окремі її молекули і значно прискорювати випаровування при S > 1,0. При
цьому імовірність такого процесу у “вікнах” значно більша, ніж на поверхневих кластерах,
де енергія Н-зв’язків значно посилена. За сприятливих співвідношень енергій і взаємної
орієнтації газові молекули можуть зв’язуватися з поверхневими і утворювати димери. За
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такого механізму пароутворення стає зрозумілим, чому в дуже сухому повітрі (S близький
до нуля) димери утворюватися не можуть. У разі слабкої вологості (S < 0,5) емісія їх повинна бути пропорційною до величини S. В області S = 0,6 ÷ 1,0, коли практично відсутній міжфазний обмін, можна припускати, що вся поверхня покривається шаром адсорбованої води, а зі стабілізацією активної поверхні стабілізується емісія (Н2О)2. Якщо
S > 1,1, починається конденсація парів на поверхні, її кластерна сітка покривається “молодою водою” і розчиняється в ній. Через сильну турбулізацію поверхні нова кластерна сітка
на ній утворитися не може. Тому в міру збільшення S зростає загальна швидкість випаровування, а з нею і швидкість емісії димерів. Можна очікувати, що конденсат у таких умовах не буде мати електричного заряду і матиме дуже низький поверхневий натяг.
Особливий характер має випаровування води у разі дуже низького тиску, що зумовлює
зниження її температури кипіння. Так, температура кипіння води за умов атмосферного
тиску (760 торр) становить 100 °С, якщо P = 100 торр – 52,3 °С, а якщо P = 17,5 торр — 20 °С.
Очевидно, що кипіння спричиняє руйнування не тільки поверхневої сітки кластерів води, але й усього інтерфейсу, разом з його ПЕШ. Причому якась частка цього інтефейсу внаслідок розриву бульбашок переходить у пар (аерозоль). Тому звичайна дистильована вода
завжди містить сліди елементів, які входили в її склад до дистиляції. У роботі [8] показано,
що подібний процес “поверхневого кипіння” може відбуватися і без утворення бульбашок
при температурах на 5—10 °С нижчих. Розчини калієвих солей (KBr, KCl, KNO3) під час
інтенсивного випаровування в атмосфері сухого газу (Ar, N2) виділяють у газову фазу помітні кількості калію вже при 90 °С. Але розчини KH2PO4 і натрієвих солей (NaCl, NaBr)
такого “сольового ефекту” не дають навіть при 95 °С. Це показує, що процес поверхневого
кипіння (ПК) можна застосовувати для дослідження складу інтерфейсів водних розчинів у
відносно м’яких умовах.
Приблизне уявлення про склад продуктів ПК для чистої води можуть дати результати прецизійних мас-спектроскопічних дослідів [9], для яких проби парів готувалися різВідносна інтенсивність іонних сигналів у мас-спектрі молекулярного
пучка із суміші аргону та парів води, приготовленої при 52 °С [9]
Номер
з. п.

Маса,
в. м. о.

Інтенсивність,
в. о.

Формула

Номер
з. п.
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в. м. о.

Інтенсивність,
в. о.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

17
18
19
36
37
40
54
55
57
58
59
72

0,029
1
1,142
0,090
0,657
118
0,049
0,267
0,029
0,123
0.040
0,021

OH
H2O
(H2O)H
(H2O)2
(H2O)2H
Ar
(H2O)3
(H2O)3H
ArOH
Ar(H2O)
Ar(H2O)H
(H2O)4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

73
80
90
91
98
99
109
120
127
145
160
163

0,1379
2,247
0,0078
0,069
0,058
0,017
0,032
0,292
0,020
0,014
0,011
0,010

(H2O)4H
Ar2
(H2O)5
(H2O)5H
Ar2(H2O)
Ar2(H2O)H
(H2O)6H
Ar3
(H2O)7H
(H2O)8H
Ar4
(H2O)9H
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ними способами, в тому числі за близьких до ПК умов. У таблиці наведено опис спектра
для проби, яка готувалася за умов випаровування дистильованої води в камеру, з якої відкачано повітря до тиску 10–4 торр. Після стабілізації складу парів до них добавляли аргон
(до 2,5 бар). Як випливає з аналізу даних таблиці, вода у мас-спектрі представлена двома
видами іонізованих чaстинок: протонізованими кластерами (Н2О)nH з n = 1 ÷ 9 і молекулярними асоціатами (Н2О)n при n = 1 ÷ 5. Поява в парах ОН та ArOH показує, що деякі
молекули Н2О в іонізованій камері апарата розпадаються на радикали Н• і ОН•, які практично не впливають на склад парів. Відзначимо, що атоми Ar після іонізації утворюють досить
стабільні асоціати з різними компонентами газової фази (Ar2, Ar(Н2О), Ar(Н2О)Н та ін.).
Автори [9] вважають, що усі кластери води утворювалися тут уже в самому мас-спектрометрі, але допускали існування деяких з них і у вихідній пробі парів. Ми вважаємо, що таке
пояснення необґрунтоване і навіть суперечить іншим даним цієї статті.
Справді, крім наведеного в таблиці спектра для 325 К (52 °С) в ній є спектр для аналогічної проби парів, одержаних для води при 300 К (27 °С). Порівняння цих двох спектрів
показує, що в спектрі для 27 °С зберігаються усі компоненти спектра для 52 °С (дуже ослаблені), крім іонізованих молекулярних кластерів ряду (Н2О)2—(Н2О)5. Це свідчить про
те, що механізм випаровування води при 27 і 52 °С мусить бути різним. Є усі підстави припускати, що при 27 °С руйнівний механізм ПК припинився і його замінила звичайна емісія
молекул Н2О із поверхні води. Висока концентрація Н2О в пробі парів забезпечила появу в
іонізованій камері асоціатів з іонізованими атома аргону і їх кластерами (від Ar(Н2О) до
Ar4(Н2О)), а також іонів гідроксонію Н3О+, які дуже легко в газовій фазі приєднують вільні
молекули Н2О з утворенням протоіонізованих кластерів від (Н2О)2Н до (Н2О)9Н. В умовах
ПК при 52 °С, крім описаниx вище, важливу роль повинні відігравати продукти руйнування інтерфейсу повітря/вода — нові нейтральні і протоіонізовані частинки. Із них особливої уваги заслуговують нейтральні асоціати від (Н2О)2 до (Н2О)5, стійкість яких набагато
менша від протоіонізованих. В мас-спектрометрі вони легко іонізуються і дають відповідні
сліди на мас-спектрі. Протонізовані асоціати можуть фіксуватися на мас-спектрі і без додаткової іонізації. В результаті і виникає складний мас-спектр з перевагою протонізованих
кластерів над простими молекулярними, що ще раз підтверджує явно кислотний характер
води в інтерфейсі повітря/вода.
Таким чином, результати досліджень свідчать про те, що молекулярний механізм випаровування води не є строго визначеним процесом. Він виявився дуже чутливим до зовнішніх умов, особливо до тиску парів, загального тиску і температури. Залежно від співвідношення цих факторів можуть виникати три різні механізми:
1) пряма емісія молекул Н2О з поверхні води через “вікна” в поверхневій кластерній
сітці (при S < 0,5 та невисоких значеннях температури і тиску);
2) прискорена емісія Н2О і (Н2О)2 із поверхні води під час бомбардування її активними молекулами із газової фази (при S > 1,0 та різних значеннях температури і тиску);
3) руйнування поверхневої сітки кластерів у режимі поверхневого кипіння (при низькому тиску і підвищеній температурі).
В природних умовах поширені тільки два перших механізми: перший характерний для поверхневих вод планети, другий — для атмосферних у хмарах аерозолів з їх величезною загальною поверхнею краплинок. Третій тип часто зустрічається в різних технологічних процесах.
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Молекулярні механізми випаровування води (фізико-хімічний аналіз)
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИСПАРЕНИЯ ВОДЫ
(ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
На основе анализа литературных и собственных экспериментальных данных выявлено существование
трех молекулярных механизмов испарения, которые могут проявлять себя при различных соотношениях
давления (Р), температуры (Т) и степени насыщения паров (S): I — эмиссия молекул H2O через “окна” в
поверхностной кластерной сетке при S < 0,5 и сниженных значениях Р и Т; II — ускоренная эмиссия H2O
и (H2O)2 при бомбардировке всей поверхности молекулами H2O с газовой фазы при S > 1 и различных
значениях Р и Т; III — разрушение поверхностной кластерной сетки в режиме поверхностного кипения
при низких значениях Р и повышенных Т. В естественных условиях главную роль играют механизмы I
(поверхностные воды) и II (водные аэрозоли атмосферы).
Ключевые слова: механизмы испарения воды, интерфейс воздух/вода, эмиссия молекул воды, кластеры,
поверхностное кипение.
S.V. Kushnir, M. V. Kost, I. I. Sakhnyuk
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the NAS of Ukraine, Lviv
E-mail: igggk@mail.lviv.ua
MOLECULAR MECHANISMS OF WATER EVAPORATION
(PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS)
Based on the analysis of the literary and our own experimental data, the existence of three molecular evaporation mechanisms that can manifest themselves at different pressure (P) ratios, temperature (T), and vapor
saturation (S) is revealed. I — emission of H2O molecules through the “windows” in the surface cluster grid
at S < 0.5 and reduced P and T; II — accelerated emission of H2O and (H2O)2, when the entire surface is bombarded with H2O molecules from the gas phase at S > 1 and various P and T; III — destruction of the surface
cluster mesh in the surface boiling mode at low P and elevated T. Under natural conditions, the main role is
played by the mechanisms I (surface water) and II (water aerosols of the atmosphere).
Keywords: water evaporation mechanisms, air / water interface, emission of water molecules, clusters, surface boiling.
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Тектонические предпосылки
техногенно-природной катастрофы в городе Днепр
Представлено академиком НАН Украины Е.Ф. Шнюковым
Анализ аэрокосмической, структурно-геологической, геоморфологической и наземной информации свидетельствует о четком проявлении в южной части г. Днепр современных дифференцированных тектонических движений земной коры с 1960 г. по настоящее время. Пространственно-временная инверсионная активность разломов отражает динамику геоблоков кристаллического фундамента и осадочного чехла на
этапе современного рельефообразования, формирование овражно-балочной сети и деструкции плато. Установлено, что активизация преимущественно вертикальных тектонических движений четко коррелируется с активными оползневыми процессами в балках Встречная, Тоннельная и Евпаторийская. Современная тектоническая активность блоковых структур фундамента и осадочного чехла, возведение крупной
городской агломерации и перегрузка водораздельного плато человеком привели к техногенно-природной катастрофе на ж/м Тополь-1 в июне 1997 г.
Ключевые слова: тектоника, космоснимки, межбалочное плато, лессы, оползень, катастрофа.

Более двадцати лет назад, 6 июня 1997 г. в Днепропетровске (ныне г. Днепр) произошла
масштабная техногенно-природная катастрофа. В результате гиганского оползня на жилом
массиве (ж/м) Тополь-1 были полностью разрушены 9-этажный жилой дом, школа, два детских сада, множество гаражей и других хозяйственных построек, погиб человек и пострадало 2000 жителей. Городу Днепр и Украине в целом был нанесен значительный материальный ущерб. В частности, техногенно-природная катастрофа в итоге лишила г. Днепр нескольких гектаров жилой застройки и нанесла прямых и непрямых убытков более чем на
$150 млн [1—7].
Крупный ж/м Тополь-1 расположен в южной части г. Днепр в своеобразном географическом треугольнике, ограниченном Запорожским шоссе с востока, ул. Паникахи с юга и
железнодорожной веткой на Апостолово с северо-запада (рис. 1). Возведение ж/м Тополь-1
в г. Днепр началось в конце 1960-х гг. на восточном склоне Встречной балки, вблизи ж/д
станции “Встречная”. При возведении высотных домов были грубо нарушены нормы и тех© Н.Н. Шаталов, 2019
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Рис. 1. Космический снимок системы “LANDSAТ” (16.04.2016 г.) южной части г. Днепр. На снимке четко
дешифрируются овражно-балочная сеть правобережья р. Днепр и расположение гиганского оползня на
ж/м Тополь-1

нологии строительства: вместо свайных фундаментов применен метод по замачиванию просадочной толщи в два этапа через скважины глубиной до 30 м; для устройства грунтовой
подушки мощностью 3 м здесь разрабатывали и трамбовали местные тяжелые суглинки;
все жилые кварталы домов были сданы в эксплуатацию без необходимых внешних систем
инженерной защиты и централизованного отвода ливневых вод [2]. В последующие годы в
западном направлении довольно плотно и интенсивно застраивался весь склон Встречной
балки, вплоть до р. Бэльба.
В начале июня 1997 г. на ж/м Тополь-1 в результате проливных дождей за короткий
период значительные объемы воды просочились в грунт, что привело к повышению уровня
грунтовых вод. Дождевая вода разрыхлила лессы не только с поверхности, но и на глубину.
На склонах межбалочного плато создалось предельное геодинамически напряженное состояние в лессовых грунтах. В будущем эпицентре оползня собралось почти 10 млн м3 разжиженной вязкой грязи, которая с большой скоростью (по типу гидравлического прорыва)
вырвалась на поверхность в нижней части склона Встречной балки, образовав под домами и
гаражами пустоты. Под напором грунтовой “селевой реки” 6 июня 1997 г. в 4 часа утра вблизи ж/д станции “Встречная” сразу же ушли под землю несколько десятков гаражей и сотни
деревьев. Затем тело оползня-селя поглотило подсобные строения дошкольного комбината.
Грунтовая сель со склона сползала преимущественно к ж/д полотну и строениям станции
“Встречная”. Балка Встречная и защитный 30-метровый ров, по дну которого протекает
р. Бэльба, стал местом складирования селевых потоков грунта с обломками зданий. Со скоISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2
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ростью примерно 25 м/ч, образуя провалы и воронки глубиной более 20 м, грязевой
оползень-поток начал распространяться вверх, стремительно разрушая и как бы “всасывая”
в себя склон. За 40 минут 9-этажный кирпичный дом № 22 обрушился в цирк оползня, т. е.
месиво суглинков и лессов, обильно насыщенных грунтовыми и дождевыми водами. К 18.00
капитальное, очень добротное кирпичное здание школы № 99 обрушилось в цирк оползня.
Через полчаса был уничтожен детский сад, расположенный вблизи школы. После этого
скорость селевого потока стала постепенно спадать до полной остановки. К концу дня на
склоне балки Встречная в грунтах постепенно наступило геодинамическое равновесие. К 20
часам здесь было видно лишь огромную воронку с растекшимся лессовым грунтом, в котором плавали остатки конструкций рухнувших гаражей, автомашин, деревьев и зданий.
Установлено, что общая площадь тела оползня составила более 4 га (рис. 2, а, б). Три рядом
расположенных многоэтажных жилых дома попали в зону влияния оползня, но уцелели.
Дом № 9 накренился в сторону балки, был признан аварийным и до сих пор пустует.
Географически ж/м Тополь-1 расположен на межбалочном водораздельном плато и
характеризуется пересеченной местностью с абсолютными отметками от 105 м (русло
р. Бэльба) до 160 м над уровнем моря вблизи Запорожского шоссе. От р. Бэльба по латерали на расстоянии 600 м в восточном направлении перепад высот, следовательно, составляет
55 м. В эпицентре оползня зафиксировано 20-метровое превышение высот над водной
поверхностью р. Бэльба. Вокруг плато и построенных на нем ж/м Тополь-1, Тополь-2 и
Тополь-3 расположены многочисленные “врезанные” в плато балки и овраги: западнее —
балка Встречная; северо-восточнее — балка Тоннельная; восточнее — балка Евпаторийская;
юго-восточнее — система безымянных оврагов, вскрывающих лессы. Все протекающие по
балкам ручьи являются правыми притоками р. Днепр. Балки и овраги выполняют здесь
роль природного дренажа для стока грунтовых вод и атмосферных осадков в р. Днепр, но
из-за подрезки склонов, многоэтажной застройки и их замусоривания задерживают воду и
вызывают локальные оползни грунта и многочисленные мелкие обвалы.
К балкам Встречная, Тоннельная и Евпаторийская примыкают многочисленные овраги.
В савокупности здесь сформировано куполообразное плато, которое характеризуется значительными перепадами абсолютных высот (до 55 м). В таких условиях ливневые дожди,
как правило, приводят к формированию быстрых потоков воды, стекающей с холмов вдоль
асфальтированных улиц в более низменные участки, где происходит интенсивное разжижение лессовых грунтов. Формирование овражно-балочной сети, несомненно, обусловлено
ротационным режимом планеты, разломно-блоковой тектоникой региона и является четким проявлением на поверхности глубинного строения и структуры описываемой территории.
Имеющиеся данные о геологическом строении межбалочного водораздельного плато
таковы: в верхней части разреза повсеместно закартированы толщи верхнеплиоценчетвертичных лессов, мощность которых составляет более 30 м. Толщи лессов характеризуються здесь чередованием водопроницаемых и относительно водоупорных, глинистых слоев. Переслаивающиеся с глинами слои лессов повсеместно и плащеообразно залегают на
региональном водоупоре, представленном красноцветными верхнеплиоценовыми глинами.
Ниже лессов и красноцветных глин по разрезу залегают миоцен-плиоценовые карбонатнотерригенные осадочные образования, а с глубины 80—100 м — породы докембрийского
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Рис. 2. Оползневая воронка на ж/м Тополь-1 на космическом снимке “LANDSAТ”: а — 23.02.2002 г.;
б — 18. 06. 2016 г. после рекультивации, вблизи сохранившегося при катастрофе дома с красной крышей видна автомобильная стоянка в северной части бывшего оползня и заросшая растительностью площадка — в южной
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Рис. 3. Субширотный геологический разрез межбалочного плато по линии р. Бэльба — Евпаторийская
балка, где возведен ж/м Тополь-1 и прилегающие жилые микрорайоны. Составил автор. 1 — лессы верхнеплиоцен-четвертичного возраста; 2 — красноцветные верхнеплиоценовые глины, слагающие водоупор;
3 — миоцен-плиоценовые карбонатно-терригенные осадочные породы; 4 — гранитно-метаморфические
породы, слагающие докембрийский кристаллический фундамент Украинского щита; 5 — разломы; 6 — местоположение цирка оползня 06.06.1997 г.

гранитно-метаморфического комплекса Украинского кристаллического щита [3, 4]. Итак,
в пределах ж/м Тополь-1 и на межбалочном водораздельном плато в целом наблюдается
четкое, типично двухъярусное тектоническое строение: внизу докембрийский кристаллический фундамент, а на нем — горизонтально залегающий осадочный чехол, состоящий
из карбонатно-терригенных пород, песков, глин и лессов (рис. 3).
Результаты проведенных автором исследований тектоники микрорайона позволили
выделить здесь системы нарушений субмеридионального, субширотного, северо-западного
(СЗ 290, 310 и 325°) и северо-восточного (СВ 45 и 75°) простираний. Установлено, что цирк
характеризуемого оползня-гиганта пространственно тяготеет к геодинамической зоне —
узлу пересечения разлома северо-западного простирания (СЗ 325°) с разломными зонами
субширотной и субмеридиональной ориентировки. По геоморфологическим и аэрокосмическим данным выделены также зоны повышенной тектонической и геолого-экологической опасности для территории ж/м Тополь-1, Тополь-2 и прилегающих участков. В частности, одна из таких зон простирается в субширотном направлении от цирка оползня в
сторону дома № 60, перекрестка ул. Паникахи и Запорожского шоссе и далее в Евпаторийскую балку. Вторая зона от центра оползня простирается в сторону Тоннельной балки и
связана с разломной зоной северо-восточного простирания (СВ 45°). Третья зона фиксируется вблизи северной части дома № 56, где простирается по азимуту северо-восток 70°.
Четвертая оползнеопасная тектоническая зона наблюдается южнее дома № 60 — она простирается по азимуту северо-запад (СЗ 290°) к углу дома № 15, детсаду № 15а, пересекает
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Рис. 4. Межбалочное водораздельное плато (космический снимок): а — 1965 г. до застройки [6], в северовосточной части снимка отчетливо дешифрируется овражно-балочная сеть, железная дорога и р. Бэльба в
балке Встречная; б — 2015 г. после плотной застройки ж/м Тополь-1, Тополь-2 и Тополь-3 [6]. Единственное
общее на снимках — это Запорожское шоссе, кладбище (за развилкой дорог в левом нижнем углу снимка)
и железная дорога (правый верхний угол снимка). На снимке дешифрируются также цирк оползня (возле
дома с красной кровлей) и частично засыпанные, но тектонически активные овраги
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угол Запорожского шоссе и ул. Паникахи и далее в сторону Встречной балки. Пятая —
субширотная разломная зона простирается от южной части Встречной балки к ул. Паникахи и далее к домам № 23а, 4 и др. на массиве Тополь-2 [4].
Анализ откартированных тектонических разломных зон в пределах ж/м Тополь-1 показал, что они являются разновозрастными, часто состоят из отдельных активизированных отрезков и сыграли значительную роль в процессе описываемой техногенно-природной
катастрофы. По своим геодинамическим параметрам эти разломные зоны отвечают парагенезисам разрывных нарушений, образовавшихся в едином и синхронном поле планетарных тектонических напряжений — ортогональной и диагональной систем, сформированных в процессе геокосморотогенеза.
Современная активизация указанных выше разрывных тектонических нарушений повлекла многочисленные и разнообразные последствия: а) движения крыльев разломных
зон в виде крипа; б) формирование обводненных систем трещин и зон повышенной тектонической трещиноватости в докембрийском кристаллическом фундаменте и в нижней части осадочного чехла; в) образование трещинных структур, проникающих в отложения
верхней, лессовой части осадочного чехла и способствующих тем самым формированию
фильтрационных окон в водоупорных горизонтах; г) образование понижений рельефа на
поверхности регионального водоупора плиоценовых глин [3].
Важная информация о структуре земной поверхности и современной тектонической
активизации исследуемого района получена в результате анализа космоснимков, геоморфологических, геологических данных и натурных наблюдений. В частности, на космическом снимке 1965 г. (рис. 4, а) межбалочное водораздельное плато до застройки здесь
ж/м Тополь-1, Тополь-2 и Тополь-3 в верхней части разреза представляло собой типичную
распаханную почву [5, 6]. Среди поля в северо-восточной части снимка отчетливо видно
формирование над разломами кристаллического фундамента деструктивной овражно-балочной сети. Она представлена балкой Встречная и тремя разноориентированными оврагами и промоинами, сформировавшимися в результате деятельности временных водотоков.
Овражная сеть возникла на склонах плато в лессовидных породах. Длина этих оврагов склонового типа достигает 700 м, а “впадают” они в балку Встречная и р. Бэльба, где их русло
доходит до местного базиса эрозии, т. е. до уровня дна балки. На космическом снимке овраги отчетливо прослеживаются до Запорожского шоссе. Это типичные овраги: они имеет
клиновидную форму с обнаженными склонами, а в лессах приобретает ящикообразный
профиль. У самой вершины оврагов имеется крутой уступ, достигающий высоты десятка
сантиметров. Эти овраги растут за счет разрушения своего вершинного уступа. В верхней
части куполообразного плато вблизи Запорожского шоссе на космоснимке наблюдаются
промоины, рытвины и другие формы эрозионного рельефа. В образовании овражной сети,
кроме эрозии, участвуют и другие явления: просадка грунта, мелкие оползни, выщелачивание, суффозия и др. Многие исследователи считают главными природными факторами
оврагообразования гидрометеорологические и геолого-геоморфологические условия района. По мнению же автора статьи, развитие овражно-балочной сети, интенсивной эрозии
почв и лессовых грунтов генетически связано с разломно-блоковой тектоникой региона.
Анализ космического снимка системы “LANDSAТ” 2015 г. [5, 6] в первую очередь свидетельствует о весьма плотной застройке межбалочного плато: ж/м Тополь-1, Тополь-2 и

74

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 2

Тектонические предпосылки техногенно-природной катастрофы в городе Днепр

Тополь-3 (см. рис. 4, б). На снимке отчетливо дешифрируется регенерированная человеком овражно-балочная сеть. В частности, на космическом снимке зафиксирован факт засыпки и рекультивации оврагов при строительстве ж/м Тополь-1. Вместе с тем очевидно,
что, хотя овраги и частично засыпаны, они все же тектонически активны, так как сохранились здесь с 1965 г. до настоящего времени. Если протрассировать эти овраги по простиранию, то становится очевидным, что многие дома на ж/м Тополь-1, Тополь-2 и Тополь-3
пятьдесят лет назад были построены на “скрытых”, незаметных на поверхности разломах,
т. е. без учета разломно-блоковой тектоники межбалочного плато и региона в целом.
Мониторинг геодинамического состояния склона межбалочного лессового плато свидетельствует о том, что первые аварии в микрорайоне Тополь-1 произошли более тридцати
лет назад. Трещины в несущих конструкциях детсада № 15а и двух средних подъездах дома № 15 появились еще в 1986—1987 гг. Детсад и дом № 15 как раз и были построены
над “скрытым”, или “слепым”, разломом. Дом и детсад пространственно расположены вблизи Запорожского шоссе, в центральной части межбалочного лессового плато, где абсолютные отметки достигают 160 м над уровнем моря. Автор считает, что большие деформации
фундаментов зданий и трещины межэтажных конструкций — это результат активизации
преимущественно вертикальных тектонических движений как по разлому кристаллического фундамента, так и залегающих выше толщ — карбонатно-терригенных пород, песков,
глин и лессов.
Спустя 12 лет после техногенно-природной катастрофы современные тектонические
движения на ж/м Тополь-1 вновь напомнили о себе. Весной 2009 г. межблочные переходы
аварийного (“кривого”) дома № 9, чудом уцелевшего при техногенно-природной катастрофе 1997 г., начали разрушаться. Инструментально-геодезические исследования показали,
что причиной обрушения является вертикальное смещение подъездов относительно друг
друга. В панельных девятиэтажных домах № 13 и 14, также расположенных на склоне
Встречной балки, но выше дома № 9, контрольные маячки также зафиксировали деформации конструкций. Инструментальные замеры здесь как бы “подтверждались” новыми
микротрещинами на потолках и стенах квартир [2].
Ситуация с оползнями в южной части г. Днепр с годами не меняется, а в отдельных
уголках микрорайона Тополь-1 даже ухудшается [1—7]. Так, пер. Джинчарадзе понемногу
уходит под землю. Там уже много раз проседал асфальт, в 2012 г. фиксировались подтопления подвалов более 20 домов, где наблюдались различного рода деформации и просадки
грунтов. В начале июля 2014 г. оползневые процессы вновь дали о себе знать: в пер. Джинчарадзе из глубин Земли бил двухметровый гейзер, а вокруг эпицентра аварии начал
стремительно проседать асфальт. Оползни вплотную подбираются к жилым домам, расположенным в переулке. Иногда здесь под землю проваливаются автомашины. В одном из
прилегающих к месту прорыва дворов просел асфальт.
Серьезные просадки грунта постоянно фиксируются на углу Запорожского шоссе и
ул. Паникахи. Дорожное полотно, канализационные и водоподводящие трубы возле строительного гипермаркета, несомненно, очень часто разрушаются из-за современной активизации разлома.
Интенсивные оползневые процессы в последние годы фиксировались в Тоннельной и
Евпаторийской балках. Обваливается склон балки Тоннельной в результате продолжаюISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2
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щихся разрушительных тектонических процессов. Гиганский оползень здесь может случиться в любой момент.
24 октября 2018 г. после сильного дождя на ж/м Тополь-1 произошел новый оползень
на ул. Паникахи (напротив «ОККО»), в результате которого сдвинулась часть грунта и образовались огромные лужи, в которых наполовину “тонули” легковушки и маршрутки [7].
Таким образом, для современного этапа геолого-структурного развития описываемого
водораздельного плато характерны следующие особенности:
1. Четкое проявление дифференцированных современных тектонических движений
земной коры за исследуемый период — с 1960 г. по настоящее время.
2. Современная активность блоковых структур осадочного чехла в пространстве и во
времени тесно связана с характером колебательно-инверсионных разломно-блоковых движений докембрийского кристаллического фундамента.
3. Существенная пространственно-временная и инверсионная активность разломов
оказала влияние на “оформление” морфоструктур осадочного чехла и отражает динамику
геоблоков кристаллического фундамента на этапе современного рельефообразования, формирование овражно-балочной сети и деструкции плато.
4. Преимущественно вертикальные тектонические движения блоковых структур фундамента и осадочного чехла, несомненно, коррелируются с активными оползневыми процессами в балках Встречная, Тоннельная и Евпаторийская.
5. Современная тектоническая активность, атмосферно-гидрогеологический фактор,
возведение крупной городской агломерации и перегрузка водораздельного плато человеком
привели к природно-техногенной катастрофе на ж/м Тополь-1 в июне 1997 г.
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ТЕКТОНІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОГЕННОПРИРОДНОЇ КАТАСТРОФИ В МІСТІ ДНІПРО
Аналіз аерокосмічної, структурно-геологічної, геоморфологічної і наземної інформації свідчить про чіткі
прояви в південній частині м. Дніпро сучасних диференційованих тектонічних рухів земної кори з 1960 р.
по теперішній час. Просторово-часова інверсійна активність розломів відображає динаміку геоблоків
кристалічного фундаменту і осадового чохла на етапі сучасного рельєфоутворення, формування яружнобалочної мережі і деструкції плато. Встановлено, що активізація переважно вертикальних тектонічних рухів чітко корелюється з активними зсувними процесами в балках Зустрічна, Тунельна і Євпаторійська.
Сучасна тектонічна активність блокових структур фундаменту і осадового чохла, зведення великої міської
агломерації і перевантаження вододільного плато людиною спричинили техногенно-природну катастрофу на ж/м Тополя-1 в червні 1997 р.
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TECTONIC PRECONDITIONS OF THE TECHNOLOGICAL
AND NATURAL CATASTROPHE IN THE CITY OF DNEPR
The analysis of aerospace, structural-geological, geomorphological, and terrestrial information indicates a clear
manifestation of modern differentiated tectonic movements of Earth’s crust in the southern part of the city of
Dnepr from 1960 to the present. The spatio-temporal inversion activity of faults reflects the dynamics of the geoblocks of the crystalline basement and the sedimentary cover at the stage of modern relief formation, the formation of a ravine-gully network, and plateau destruction. It has been established that the activation of predominantly vertical tectonic movements is clearly correlated with active landslide processes in the Counter,
Tunnel, and Evpatoria beams. The modern tectonic activity of the block structures of the basement and sedimentary cover, the construction of a large urban agglomeration, and the overload of the watershed plateau by man led
to the natural-man-made disaster on the Topol-1 railway station in June 1997.
Keywords: tectonics, satellite images, interglobe plateau, loess, landslide, disaster.
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Поліморфізм довжини інтронів генів актину як ефективний
засіб генетичного профілювання злакових (Poaceae L.)
Представлено академіком НАН України Я.Б. Блюмом
Вперше проведено генетичне профілювання різних генотипів злакових культур (пшениці, ячменю та рису)
шляхом оцінки поліморфізму довжини інтронів генів актину. Виявлено відмінності між сортами пшениці,
ячменю, а вибірку сортів рису охарактеризовано як генетично мономорфну. Доведено можливість застосування оцінки поліморфізму довжини інтронів генів актину для проведення молекулярно-генетичного
аналізу представників родини злакових, які є типовими однодольними.
Ключові слова: гени актину, поліморфізм довжини інтронів, генетичне профілювання, злаки.

Оцінка поліморфізму довжини інтронів генів (intron length polymorphism (ILP)) як новий
підхід для вивчення генетичного різноманіття рослин набуває все більшого практичного
застосування [1—4]. Універсальність, відтворюваність та інформативність ILP-маркерів дають змогу проводити ДНК-профілювання та генотипування рослин з ефективністю, яка порівнюється із застосуванням мікросателітних (SSR)-маркерів [5—8]. Однією з надійних
ILP-маркерних систем, яка набуває все більшого поширення, є метод оцінки довжини інтронів тубуліну (tubulin based polymorphism (ТВР)), запропонований Д. Бревіаріо зі співавт. у 2004 р. [9]. Цей метод дає можливість оцінити поліморфізм довжини інтронів генів
β-тубуліну — однієї із субодиниць тубуліну, який формує мікротрубочки в клітинах усіх
еукаріотичних організмів. У результаті апробування ТВР-маркерів нами було продемонстровано ефективність їх застосування в молекулярно-генетичному аналізі диких та культурних злаків [10, 11], видів та сортів льону [7, 12] тощо.
Зважаючи на той факт, що інший цитоскелетний білок — актин, який формує мікрофіламенти, є ще більш висококонсервативним, ніж β-тубулін, нами була запропонована і вже
експериментально охарактеризована ILP-маркерна система, яка дає змогу оцінити поліморфізм довжини інтронів саме генів актину [8]. У попередніх роботах вже було показано
можливість застосування цієї системи для молекулярно-генетичного аналізу представників роду Linum L. та родини пасльонових (Solanaceae) [8, 13]. Виходячи з цих результатів
© А.С. Постовойтова, Я.В. Пірко, Я.Б. Блюм, 2019
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Рис. 1. Електрофореграма з ампліконами інтронів генів актину у різних сортів пшениці (T. aestivum L.) (прямокутниками
позначені зони, що містять поліморфні фрагменти з інтронами
генів актину): 1 — Черемшина; 2 — Елегія; 3 — Етюд; 4 — Х 12;
5 — Retown; 6 — Недра; 7 — Selkirk (Канада); М — ДНКмаркер

було поставлено мету здійснити генотипування та диференціацію сортів пшениці (Triticum aestivum L. ), ячменю (Hordeum vulgare L.) та рису (Oryza sativa L.), як
цінних сільськогосподарських культур, що належать
до злаків, за допомогою оцінки поліморфізму інтронів
генів актину.
Усього в роботі досліджено 7 сортів ярої пшениці
(T. aestivum), 29 сортів ячменю (H. vulgare) та 6 сортів
рису посівного (O. sativa). Геномну ДНК виділяли з
проростків за допомогою методу із використанням цетилтриметиламонію броміду (ЦТАБ) [14]. Для оцінки
поліморфізму інтронів генів актину попередньо були розроблені та синтезовані вироджені праймери для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), які дають можливість оцінити
поліморфізм довжини ІІ інтрону генів актину у рослин: ActIn_F: 5′-TGG CAT CAY ACN
TTY TAC AAY GA-3′; ActIn_R: 5′-CCM CCA CTT DAG VAC RAT GTT-3′ [8].
Протокол проведення ПЛР був таким: початкова денатурація (95 °С) — 3 хв; 40 циклів
ампліфікації (денатурація (95 °С) — 45 с, відпал праймерів (59 °С) — 45 с, елонгація (72 °С) —
1 хв); кінцева елонгація: 72 °С — 7 хв, 10 °С — утримання. Продукти ПЛР розділяли, використовуючи електрофорез в 6 %-му неденатуруючому поліакриламідному гелі в ТВЕбуфері [14].
Використання для ампліфікації інтронів генів актину універсальних ПЛР-праймерів
дало змогу отримати видоспецифічні ДНК-профілі та генотипувати досліджувані сорти
пшениці (рис. 1). Фрагменти ДНК, які містили інтрони генів актину, розподілялися в діапазоні від 600 до 1500 п. н. Загалом більшість утворених фрагментів ДНК виявилися мономорфними, однак на рис. 1 відмічено три поліморфні зони (виділено прямокутниками).
У сорту Х 12 (зразок 4) відсутній фрагмент ДНК завдовжки близько 676 п. н., що вирізняє
ДНК-профіль цього сорту пшениці серед усіх інших. Поліморфна смуга спостерігається в
межах від 900 до 1000 п. н., де містяться фрагменти ДНК з довжиною близько 932 та 964 п. н.
Ще одна поліморфна зона візуалізується у межах 1139—1204 п. н.
У більшості проаналізованих сортів пшениці, а саме Черемшина, Елегія, Етюд, Retown
та Недра (зразки 1—3, 5, 6), виявлено лише один фрагмент завдовжки близько 1139 п. н. Для
сорту Х 12 (зразок 4) спостерігається фрагмент завдовжки близько 1204 п. н., а для сорту
Selkirk (зразок 7) відмічена поява одночасно двох фрагментів (1139 та 1204 п. н.), що вирізняє саме цей сорт пшениці серед усіх інших. Загалом у проаналізованих сортів пшениці виявлено чотири різні алельні фенотипи, з яких унікальні алельні фенотипи мали сорти Х 12
та Selkirk. Значення РІС становило 0,69, що свідчить про досить високий рівень поліморфізму в даній вибірці сортів пшениці.
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Рис. 2. Електрофореграма з ампліконами інтронів генів актину у досліджених сортів ячменю (H. vulgare L.)
(прямокутниками позначені зони, що містять поліморфні фрагменти з інтронами генів актину): 1 —
Паллідум 32; 2 — Медікум 46; 3 — Одеський 9; 4 — Одеський 14; 5 — Одеський 18; 6 — Южний; 7 — Степовий;
8 — Нутанс 106; 9 — Південний; 10 — Гетьман; 11 — Оболонь; 12 — Чудовий; 13 — Чарівний; 14 —
Чорноморець; 15 — Нутанс 244; 16 — Славутич; 17 — Одеський 70; 18 — Нутанс 518; 19 — Незалежний;
20 — Едем; 21 — Престиж; 22 — Одеський 131; 23 — Ітиль; 24 — Одеський 82; 25 — Одеський 69; 26 —
Одеський 36; 27 — Романтик; 28 — Тайфун; 29 — Одеський 115; М — ДНК-маркер

Рис. 3. Електрофореграма з ампліконами інтронів генів актину у рису посівного (Oryza sativa): 1 — O. sativa japonica;
2 — YIP-4970; 3 — YIP-4558; 4 — Лазурит; 5 — Віконт; 6 —
Преміум; 7 — Консул; М — ДНК-маркер

У подальшому за допомогою оцінки поліморфізму довжини інтронів генів актину було проведене генетичне профілювання сортів ячменю (H. vulgare).
Результати аналізу свідчать про стабільне утворення
ДНК-профілів зі специфічними фрагментами ДНК,
що містять інтрони генів актину (рис. 2).
Загалом для кожного проаналізованого сорту ячменю характерним є утворення трьох фрагментів.
Утворені амплікони, що містять інтрони генів актину,
розподілялися в межах від 700 до 1000 п. н. Довжина
мономорфних фрагментів ДНК становила близько
769 та 884 п. н. Поліморфізм довжини інтронів виявлений лише в межах верхньої смуги
фрагментів. Для більшості проаналізованих сортів ячменю були характерні амплікони розміром близько 938 п. н. Це стосується, насамперед, сортів Медікум 46, Одеський 18, Южний,
Нутанс 106, Південний, Гетьман тощо. У сортів Паллідум 32, Одеський 9, Одеський 14,
Степовий, Престиж та інших виявлено фрагмент ДНК завдовжки 908 п. н. За результатами
аналізу сортової вибірки ячменю встановлено наявність двох різних алельних фенотипів.
Значення РІС становило 0,43, що свідчить про достатній рівень поліморфізму в проаналізованій вибірці сортів ячменю.
Також нами проведено аналіз поліморфізму довжини інтронів генів актину у шести
сортів рису посівного (O. sativa) української селекції та одного з підвидів рису, а саме O.
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sativa japonica (рис. 3). У всіх проаналізованих зразках рису посівного амплікони, що
містять інтрони генів актину, варіювали в діапазоні від 500 до 1200 п. н. (див. рис. 3). Розміри фрагментів ДНК мали довжину близько 560, 708, 770, 840, 963 та 1191 п. н. Усі досліджувані сорти рису виявилися генетично гомогенними за даним видом ДНК-маркерів,
оскільки не було визначено жодної поліморфної зони та охарактеризований лише один
алельний фенотип.
Отже, у результаті генетичного профілювання і генотипування сортів таких злаків, як
пшениця, ячмінь та рис, проведеного шляхом оцінки поліморфізму довжини інтронів генів актину, отримано чіткі ДНК-профілі кожного з проаналізованих сортів. Кількість
алельних фенотипів у вибірках сортів пшениці, ячменю та рису становила чотири, два та
один відповідно. Загалом поліморфізм довжини інтронів генів актину виявлений у сортах
пшениці та ячменю, які були охарактеризовані як генетично гетерогенні. Водночас, сорти
рису виявилися генетично однорідними за даним видом ДНК-маркерів. Таким чином, оцінка поліморфізму довжини інтронів генів актину може бути використана як додатковий інструмент для генетичного профілювання та диференціації сортів злакових культур.
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Поліморфізм довжини інтронів генів актину як ефективний засіб генетичного профілювання злакових...
А.С. Постовойтова, Я.В. Пирко, Я.Б. Блюм
ГУ “Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины”, Киев
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ПОЛИМОРФИЗМ ДЛИНЫ ИНТРОНОВ ГЕНОВ АКТИНА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЗЛАКОВЫХ (POACEAE L.)
Впервые проведено генетическое профилирование различных генотипов злакових культур (пшеницы, ячменя и риса) путем оценки полиморфизма длины интронов генов актина. Обнаружены различия между
сортами пшеницы, ячменя, а выборка сортов риса охарактеризована как генетически мономорфная. Показана возможность использования оценки полиморфизма длины интронов генов актина для проведения
молекулярно-генетического анализа представителей семейства злакових, являющихся типичными однодольными.
Ключевые слова: гены актина, полиморфизм длины интронов, генетическое профилирование, злаки.
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INTRON LENGTH POLYMORPHISM OF ACTIN GENES
AS THE EFFICIENT TOOL FOR AN GENETIC PROFILING
OF SELECTED CEREALS FROM THE GRASS (POACEAE L.) FAMILY
The genetic profiling of wheat, barley and rice varieties was carried out by evaluating the intron length polymorphism of the actin genes for the first time. The differences were found between the wheat and barley varieties,
and a sample of rice varieties was characterized as genetically monomorphic. In general, the possibility of using
the assessment of the intron length polymorphism of the actin genes for the molecular genetic analysis of the
grass family (Poaceae L.) has been proved.
Keywords: actin genes, intron length polymorphism, genetic profiling, Poaceae L.

ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2

83

ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ

doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.02.084
УДК 57.043:615.21/.26:547.426.1:612.111

Е.А. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков
E-mail: chabanenkoolena@gmail.com

Реакция эритроцитов на изменение
температурно-осмотических условий среды
в присутствии глицерина
Представлено академиком НАН Украины А.Н. Гольцевым
Показано, что присутствие глицерина на разных этапах постгипертонического шока вносит дополнительный вклад в развитие гемолиза эритроцитов; основные изменения в уровне постгипертонического лизиса происходят в диапазоне температур от 5 до 30 °С. Установлено, что при увеличении концентрации
NaCl в среде регидратации значительно уменьшается повреждение эритроцитов человека.
Ключевые слова: эритроциты, постгипертонический шок, глицерин, постгипертонический лизис.

Актуальной задачей криобиологии является разработка новых подходов к решению проблемы длительного хранения клеток в условиях замораживания. Метод низкотемпературного хранения эритроцитов позволяет создавать резервные запасы крови, которые могут обеспечить готовность к чрезвычайным ситуациям, накопить аутологичные клетки, а также
имеет целый ряд других трансфузиологических преимуществ [1, 2]. В разработанном методе криоконсервирования эритроцитов для предотвращения повреждения клеток при замораживании используют проникающий криопротектор — глицерин, который необходимо
удалять из размороженных эритроцитов перед трансфузией [3—6].
Изучение влияния на клетки факторов криоповреждения, связанных с размораживанием и удалением проникающих криопротекторов, проводят в условиях модельных экспериментов [7, 8]. В частности, модель постгипертонического шока (ПГШ) используют для
изучения влияния факторов криоповреждения на эритроциты, которые действуют на этапе
их размораживания, а также при перенесении в кровеносное русло клеток, криоконсервированных под защитой проникающего криопротектора [8]. Модель ПГШ представляет собой
последовательное перенесение эритроцитов из гипертонической среды (среда дегидратации) в изотоническую среду (среда регидратации) при положительных температурах. Так
как в процессе размораживания биологического объекта изменяющиеся концентрации соли и глицерина действуют на клетки одновременно, целесообразно применять модельный
© Е.А. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова, 2019
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подход для изучения влияния температуры и глицерина на постгипертонический лизис
(ПГЛ) эритроцитов.
Цель исследования — изучить влияние глицерина, температуры и среды регидратации
на чувствительность эритроцитов человека к действию ПГШ.
Материалы и методы. Для исследования использовали эритроциты, которые выделяли из донорской крови человека по стандартной методике. После удаления плазмы эритромассу трижды центрифугировали при 3000 об/мин (центрифуга “ОПн-3У4.2”, Кыргызстан) в течение 3 мин в 10-кратном объеме физиологического раствора (0,15 моль/л NaCl;
0,01 моль/л фосфатный буфер, pH 7,4). Лейкоцитарную пленку и супернатант удаляли
аспирацией. Эритроциты хранили в виде плотного осадка не более 4 ч при 0 °С. Все используемые среды готовили на фосфатном буфере (0,01 моль/л, рН 7,4). В работе использовали
реактивы отечественного производства квалификации “хч” и “чда”. ПГШ осуществляли
перенесением эритроцитов из гипертонических условий (среда дегидратации; 1,5 моль/л
NaCl) в физиологический раствор (среда регидратации; 0,15 моль/л NaCl) при варьировании температуры (от 0 до 37° С). Для исследования влияния глицерина и температуры на
эритроциты человека в условиях ПГШ эксперимент проводили в двух вариантах. В первом
варианте эритроциты, предварительно обработанные глицерином 1 : 1 (37 °С, 20 мин), подвергали действию ПГШ (контроль). Во втором варианте клетки, обработанные глицерином,
также подвергали действию ПГШ, однако в среде дегидратации (1,5 моль/л NaCl) присутствовал глицерин. Для исследования влияния осмоляльности на клетки в условиях
ПГШ манипуляции с эритроцитами проводили аналогично предыдущей серии экспериментов, однако на этапе регидратации варьировали концентрацию NaCl в диапазоне от 0,15 до
0,6 моль/л. Конечный гематокрит составлял 0,4 %. Уровень гемолиза эритроцитов в супернатанте определяли спектрофотометрическим методом при длине волны 543 нм. За 100 %
принимали поглощение пробы, в которую добавляли тритон Х-100 (“Merсk”, Германия) в
концентрации 0,1 %. Статистическую обработку полученных экспериментальных результатов проводили с помощью программы “Statistica 6.0” (“”StatSoft Inc., США), используя
критерий Манна—Уитни.
Результаты и их обсуждение. В процессе размораживания эритроцитов повреждающее действие на клетки оказывает резкое изменение температуры и осмоляльности среды.
Сочетание влияния этих факторов на клетки моделировали перенесением эритроцитов, насыщенных глицерином, из гипертонических условий в изотоническую среду при температурах от 0 до 37 °С.
Из представленных результатов (рис.1, зависимость 1) видно, что при повышении температуры в диапазоне от 5 до 25 °С уровень гемолиза эритроцитов практически не изменяется и находится в пределах 10 %. При дальнейшем повышении температуры уровень ПГЛ
возрастает и при 37 °С составляет порядка 35 %. Для клеток, предварительно обработанных глицерином (зависимость 2), характерны следующие особенности. При низких температурах (0—5 °С) значения гемолитического повреждения клеток превышают аналогичные
показатели для необработанных глицерином эритроцитов приблизительно в 3,5 раза. В диапазоне температур от 5 до 30 °С наблюдается равномерное снижение уровня гемолиза эритроцитов от 90 до 25 %. Таким образом, при изменении температуры на каждые 5 °С
происходит падение данного показателя примерно в 1,35 раза. Следует отметить, что значеISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2
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Рис. 1. Температурная зависимость постгипертонического гемолиза эритроцитов: без глицерина (1); в присутствии глицерина (15 %) на этапе предобработки
клеток (2), на этапе предобработки и в среде дегидратации (3)

ния гемолитического повреждения клеток, не обработанных и обработанных глицерином,
практически совпадают в зоне температур 30—37 °С.
Дополнительное введение глицерина в среду дегидратации (см. рис.1, зависимость 3) не
изменяет характер температурной зависимости постгипертонического гемолиза эритроцитов, предварительно обработанных криопротектором (зависимость 2). Однако в случае присутствия глицерина в среде дегидратации уровень повреждения выше, особенно при температурах в диапазоне от 15 до 37 °С. Следует отметить, что при использовании глицерина
снижение гемолиза эритроцитов более выражено при высоких температурах (15—37 °С),
это обусловлено особенностями температурной зависимости проницаемости эритроцитарных мембран [9].
При перенесении клеток в среду дегидратации внутриклеточная вода выходит из эритроцитов, в результате чего они сжимаются и, как следствие, плазматическая мембрана деформируется по типу изгиба (образуются “спикулы и вмятины”). На этом этапе в эритроциты могут проникать внеклеточные ионы, поэтому при последующем переносе клеток в среду регидратации в них войдет больше воды, чем было удалено на стадии дегидратации, при
этом будет происходить набухание клеток, в результате чего происходит растяжение их
плазматических мембран до механического разрушения [10]. При использовании глицерина суммарное содержание внутриклеточных веществ становится выше за счет входа внеклеточного глицерина. Поэтому на этапе регидратации в эритроциты должно войти больше
воды по сравнению с контрольными клетками (без глицерина), в результате чего значительное количество клеток достигает критического гемолитического объема, что и проявляется
в более высоком уровне ПГЛ (см. рис. 1).
Размораживание криоконсервированных клеток под защитой проникающего криопротектора неразрывно связано с последующим удалением его молекул из клеток. Для этого
используют гипертонические солевые растворы, уменьшающиеся по концентрации вплоть
до физиологического значения [4, 5]. Чтобы оценить вклад глицерина, как одного из факторов повреждения, действующего на этапе отмывки, эритроциты, насыщенные глицерином,
подвергали действию ПГШ (рис. 2). Концентрацию NaCl в среде регидратации варьировали
от 0,15 до 0,6 моль/л.
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Рис. 2. Влияние глицерина (15 %) на уровень постгипертонического гемолиза эритроцитов при варьировании концентрации NaCl в среде регидратации: 1 — глицерин на этапе предобработки клеток (контроль); 2 — глицерин на этапе предобработки и в среде дегидратации. * — статистически значимые различия по сравнению с контролем (p < 0,05). Количество наблюдений в каждой группе — 5

Из рис. 2 видно, что с повышением концентрации NaCl в среде регидратации уровень
ПГЛ постепенно снижается как для контрольных эритроцитов (1), так и для клеток, проинкубированных в среде дегидратации, содержащей глицерин (2). Это указывает на то, что
при увеличении концентрации соли в среде регидратации уменьшается риск осмотического
шока клеток из-за уменьшения осмотического градиента на мембране. Присутствие глицерина в среде дегидратации приводит к дополнительному гемолитическому повреждению
эритроцитов, особенно при их перенесении в физиологический раствор.
Таким образом, установлено, что присутствие глицерина на разных этапах эксперимента вносит дополнительный вклад в развитие постгипертонического гемолиза эритроцитов.
На основании результатов исследования влияния температуры и глицерина можно сделать
вывод, что основные изменения происходят в диапазоне температур от 5 до 30 °С. Это свидетельствует о температурозависимом изменении состояния эритроцитарной мембраны,
что, в свою очередь, может оказывать влияние на ее проницаемость для молекул глицерина.
Варьирование осмоляльности среды на этапе регидратации показало, что по мере увеличения концентрации NaCl уровень ПГЛ эритроцитов человека значительно уменьшается.
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Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина
О.О. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова
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РЕАКЦІЯ ЕРИТРОЦИТІВ НА ЗМІНУ ТЕМПЕРАТУРНООСМОТИЧНИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА ЗА НАЯВНОСТІ ГЛІЦЕРИНУ
Показано, що наявність гліцерину на різних етапах постгіпертонічного шоку чинить додатковий внесок у
розвиток гемолізу еритроцитів; основні зміни рівня постгіпертонічного лізису відбуваються в діапазоні
температур від 5 до 30 °С. Встановлено, що зі збільшенням концентрації NaCl в середовищі регідратації
значно зменшується пошкодження еритроцитів людини.
Ключові слова: еритроцити, постгіпертонічний шок, гліцерин, постгіпертонічний лізис.
O.O. Chabanenko, N.V. Orlova, N.M. Shpakova
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine, Kharkiv
E-mail: chabanenkoolena@gmail.com
RESPONSE OF RED BLOOD CELLS TO THE ALTERATION
OF THE TEMPERATURE-OSMOTIC CONDITIONS
OF A MEDIUM IN THE PRESENCE OF GLYCEROL
It has been shown that the presence of glycerol at different stages of posthypertonic shock makes an additional
contribution to the development of hemolysis of red blood cells; the main changes in the level of posthypertonic
lysis occur in the temperature interval from 5 to 30 °C. It has been found that, as the NaCl concentration in the
rehydration medium increases, a significant decrease of the damage of human red blood cells is observed.
Keywords: red blood cells, posthypertonic shock, glycerol, posthypertonic lysis.
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Aluminum nanoscales as hormetic response
effectors in Fagopyrum esculentum seedlings
Aluminum (Al) nanoscales have been applied in many areas of production industries to produce cosmetic fillers,
packaging materials, cutting tools, glass products, metal products, semiconductor materials, plastics, etc. Several
studies have demonstrated the contradictory data for positive and negative effects of Al nanoscales on plants. The
total length of seedlings grown for 21 days and the relative water content are used to determine the stimulating
effects. In addition, the enhancement effect of Al nanoscales on photosynthetic pigments and the total phenolic
and anthocyanin contents are determined. The growth stimulation and increase of the content of photosynthetic
pigments are observed at the addition of 50 and 250 mg/L of Al nanoscales. Plant growth stimuli and the fixed beneficial action of Al nanoscales on morphofunctional traits at physiological and biochemical levels are interpreted
as the hormesis phenomenon.
Keywords: Al nanoscales, colloidal solution, hormesis, buckwheat seedlings.

Metal- and metal oxide-based nanoscales of titanium dioxide, silver, zinc oxide, cerium dioxide,
copper, copper oxide, aluminum, aluminum oxide, nickel, and iron are most commonly used in
industries and, therefore, are mostly studied for their influence on different biological objects
including plants [1]. Al nanoscales characterized by a high wear-resistance, have good thermal
conductivity, resist to strong acids and alkali-containing materials, are easily shaped, and have
high strength and stiffness. This makes them a prime material to use in making products that include high-temperature electrical insulators, high-voltage insulators, thermometry sensors, wear
pads, ballistic armor, and grinding media [2]. There is no single opinion on the influence of Al
nanoscales on physiological and biochemical processes in plants in the literature available: positive and negative effects are noted. The direct exposure of Al nanoscales leads to phytotoxic
and enhancement alterations in different plants at morphological, cellular, biochemical, and molecular levels [3].
© O.E. Smirnov, L.-A. Karpets, A.V. Zinchenko, M.S. Kovalenko, Ye.O. Konotop, V.V. Schwartau,
N.Yu. Taran, 2019
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The aim of this study was to investigate the influence of Al nanoscales colloidal solutions on
buckwheat seedlings and to determine their dose-dependent effects on Al-resistant plant species.
Materials and methods. A colloidal solution of Al nanoscales was obtained by the electric-sparkle dispersing of an electric-conductive layer in water [4]. Submicron metal particles in
water suspensions were obtained by the method of volumetric electric-spark destruction of metal
granules. The pulse power source (thyristor pulse generators with a storage capacitor) was used
to initiate the discharge and simultaneous formation of spark channels in contacts between
the metal granules dipped into deionized water. The transformation of a liquid to vapor and its
condensation with the following crystallization results in the creation of a fraction with size from
10 to 100 nm.
Seeds of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench. cv. Rubra) were germinated
in dark at 25 °C in Petri dishes with deionized water. After 2 days, seedlings were transferred in
pots with sterilized sand and half-diluted Knop solution (pH 5.5) in trays. Experiments were
conducted under controlled conditions: temperature — 25 °C, photoperiod of 16 h at a photosynthetic photon flux density of ≈ 200 µmol photons m–2· s–1. For the investigation, 21-day
controlled and treated plants were used. The treatment with a colloidal solution of Al nanoscales was performed according to the following scheme: 1 — control, half-diluted Knop medium,
2 — addition of 50 mg/L Al nanoscales; 3 — addition of 250 mg/L Al nanoscales; 4 — addition
of 500 mg/L Al nanoscales; 5 — addition of 750 mg/L Al nanoscales; 6 — addition of 1000 mg/L
Al nanoscales.
The investigated morphological parameters included the plant total length (TL), fresh biomass (FB), dry biomass (DB), and relative water content of leaves (RWC) [5]. The contents of
photosynthetic pigments were determined by measuring the alcohol extract optical density at
662 nm for chlorophyll a, 644 nm for chlorophyll b, and 440.5 nm for carotenoids [6]. Folin—
Ciocalteu reagent was used to determine the total phenolic content [7]. Rutin as the dominant
phenolic substance in buckwheat plants was used to standard the curve construction; absorbance
was measured at 765 nm [8]. Total anthocyanin was extracted and estimated by the method of
Beggs and Wellmann with some minor modifications [9]. Absorbance was measured at 530 nm.
Quantity of anthocyanin was calculated with using cyanidin-3-glucoside coefficients — the major anthocyanin in buckwheat (molar extinction coefficient of 26 900 L cm–1·mol–1 and molecular weight of 449.2 g·mol–1). All spectrophotometric assays was measured using a spectrophotometer UV-1800 “Shimadzu” (Japan).
Microsoft Excel 2010 was used for the data statistical analysis. Duncan’s multiple range test
was used to evaluate the data. The results are expressed as the mean ± standard deviation, unless
noted otherwise. Values of P  0.05 were considered significant.
Results and discussion. Nowadays, the Buckwheat genus (Fagopyrum Mill.) is one of the
most studied Al-resistant crops due to its Al-hyperaccumulating capability [10]. Analysis of the
results of morphological traits showed that the total plant length, fresh and dry biomasses per
plant were increased in variants with 50 and 250 mg/L of Al nanoscales. Addition of higher
concentrations of nanoparticles (500, 750, and 1000 mg/L) led to a decrease of the plant growth
parameters. Fluctuation of leaf RWC in variants with 50 and 250 mg/L of Al nanoscales was
not detected. Level of RWC in leaves in variants with 500, 750, and 1000 mg/L of Al nanoscales showed a significant increase of the water deficit (Table).
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Fig. 1. Photosynthetic pigments content in buckwheat leaves under the treatment with colloidal solutions of
Al nanoscales: 1 — control, half-diluted Knop medium, 2 — 50 mg/L Al nanoscales; 3 — 250 mg/L Al nanoscales;
4 — 500 mg/L Al nanoscales; 5 — 750 mg/L Al nanoscales; 6 — 1000 mg/L Al nanoscales; * — difference significant at P  0.05 (M ± SD; n = 10)
Morphological traits of buckwheat seedlings under the treatment
with colloidal solutions of Al nanoscales
Variant of
treatment

Plant length, cm

Fresh biomass,
mg per plant

Dry biomass,
mg per plant

Leaf relative
water content, %

1

23.05 ± 0.31

197.43 ± 3.7

20.35 ± 0.78

87.7

2

24.78 ± 0.44*

209.27 ± 3.1*

21.07 ± 0.65*

86.9

3

24.67 ± 0.37*

211.58 ± 4.5*

21.82 ± 0.67*

88.7

4

22.21 ± 0.23*

188.73 ± 4.3*

19.57 ± 0.74*

70.6

5

20.35 ± 0.48*

156.05 ± 5.0*

14.72 ± 0.56*

66.7

6

18.93 ± 0.36*

153.91 ± 4.2*

14.39 ± 0.81*

54.3

* Difference significant at P  0.05 (M ± SD; n = 20).

The whole plant growth fluctuation under nanoscales treatments is the most evident trait of
the plant functional status and becomes a useful bioassay due to its normativity, simplicity, nondestructivity, and sensitivity [11]. In turn, RWC is probably the most appropriate trait of the
plant water balance in terms of the physiological consequence of a plant water deficit, since water
accounts for 80—90 % of the fresh weight of most herbaceous plant structures. Analysis of
morphometric results considered that the addition of Al nanoscales in concentrations of 500, 750,
and 1000 mg/L was perceived as a stress condition accompanied by the growth inhibition and
water balance disruption. Low concentrations of Al nanoscales (50 and 250 mg/L) led to the fresh
and dry biomass accumulation and did not cause changes in the water status of treated plants.
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Fig. 2. Total phenolic and anthocyanin content in buckwheat leaves under the treatment with colloidals solution of Al nanoscales: 1 — control, half-diluted Knop medium; 2 — 50 mg/L Al nanoscales; 3 — 250 mg/L Al nanoscales; 4 — 500 mg/L Al nanoscales; 5 — 750 mg/L Al nanoscales; 6 — 1000 mg/L Al nanoscales; * — difference
significant at P  0.05 (M ± SD; n = 10)

Our study showed a significant fluctuation of the photosynthetic pigment content under
the Al nanoscales treatment (Fig. 1).
Enhancement effects of Al nanoscales on all pigments classes were noted in variants with 50
and 250 mg/L. The increases of chlorophyll b and carotenoids were observed in variants with 500
and 750 mg/L of Al nanoscales. Our results of the study of the influence of Al nanoscales on the
photosynthetic pigments content showed significant increases of chlorophylls and carotenoids in
variants with treatment by 50 and 250 mg/L of Al nanoscales. Ascending the nanoscales concentration to 1000 mg/L led to decreasing the chlorophyll a content, while the contents of chlorophyll
b and carotenoids remained above the control level. These pigments are considered adaptogens
due to adaptive capabilities of molecules, which consist in quenching an excited state of chlorophyll and preventing the formation of singlet oxygen and other reactive oxygen species [12].
The results of the study of the effects of Al nanoscales on the phenolic and anthocyanin contents showed that the addition of nanoscales induced the anthocyanins accumulation with a dosedependent relation (Fig. 2).
Total phenolic compounds and anthocyanins are also able to function as potential antioxidants and are involved in the adaptive response under stressors influence [13]. The most significant increasing of anthocyanins was fixed in the variant with the maximal 1000 mg/L concentration of Al nanoscales — addition of 1000 mg/L of Al nanoscales led to the maximum stimulatory response — 241 % of the control level. The sharp increase of the total phenolic content
fixed in all variants of Al nanoscales treatments. The total phenolic content showed no significant difference between variants with 250, 500, 750, and 1000 mg/L. After a sharp increase in
the variant with 250 mg/L of Al nanoscales, the total phenolic content remained at 130—145 % of
the control level.
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While some results have been concerned with the toxicity of Al nanoscales to plants, others
have focused on the possibility of using Al nanoscales as a fertilizer seeing enhancement effects.
It was showed that, at the addition of certain concentrations of Al nanoscales, the plant growth,
photosynthetic pigments, total phenolic and anthocyanin contents increase. Our experiments
have provided evidence to characterize the morphofunctional responses of buckwheat plants
as the hormesis — a dose-response phenomenon with the low-dose stimulation and high-dose inhibition [14].
Conclusions. Thus, the presence of aluminum nanoscales in low concentrations (50 and
250 mg/L) induced the plant growth, phenolic compounds, anthocyanin accumulation, and led
to increasing the chlorophylls and carotenoids content. Shoot and root growth stimuli and fixed
beneficial action of Al nanoscales on morphofunctional traits at physiological and biochemical
levels were interpreted as the hormesis phenomenon.
The publication contains the results of studies supported by President’s of Ukraine grant
№ F75/170-2018 for competitive projects of the State Fund for Fundamental Research.
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НАНОЧАСТИНКИ АЛЮМІНІЮ ЯК ГОРМЕТИЧНІ ЕФЕКТОРИ
В ПРОРОСТКАХ FAGOPYRUM ESCULENTUM
Наночастинки алюмінію (Al) використовуються у багатьох сферах промислового виробництва для отримання косметичних наповнювачів, пакувальних матеріалів, різальних матеріалів, виробів зі скла, металевих виробів, матеріалів з напівпровідниковими властивостями, пластмас тощо. Існують суперечливі дані про позитивні та негативні ефекти наночастинок Al на рослини. Запропоновано для визначення
стимулюючих ефектів наночастинок Al використовувати загальну довжину 21-добових проростків та відносну тургесцентність. Крім того, визначено позитивний вплив наночастинок Al на вміст фотосинтетичних пігментів, загальний вміст фенольних сполук та антоціанів. Додавання наночастинок Al у концентрації 50 та 250 мг/л спричиняє стимуляцію росту та збільшення вмісту фотосинтетичних пігментів.
Стимуляція росту рослин і позитивний вплив наночастинок Al на морфофункціональні характеристики
на фізіологічному та біохімічному рівнях інтерпретовані як феномен гормезису.
Ключові слова: наночастинки алюмінію, колоїд, гормезис, проростки гречки.
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НАНОЧАСТИЦЫ АЛЮМИНИЯ КАК ГОРМЕТИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТОРЫ В ПРОРОСТКАХ FAGOPYRUM ESCULENTUM
Наночастицы алюминия (Al) используются во многих сферах промышленного производства для получения косметических наполнителей, упаковочных материалов, режущих материалов, изделий из стекла,
металлических изделий, материалов с полупроводниковыми свойствами, пластмасс и т. п. Существуют
противоречивые данные о положительных и отрицательных эффектах наночастиц Al на растения. Предложено для определения стимулирующих эффектов наночастиц Al использовать общую длину 21-суточных проростков и относительную тургесцентность. Кроме того, определено положительное влияние
наночастиц Al на содержание фотосинтетических пигментов, общее содержание фенольных соединений и
антоцианов. Добавление наночастиц Al в концентрации 50 и 250 мг/л приводит к стимуляции роста и
увеличению содержания фотосинтетических пигментов. Стимуляция роста растений и положительное
влияние наночастиц Al на морфофункциональные характеристики на физиологическом и биохимическом
уровнях интерпретированы как феномен гормезиса.
Ключевые слова: наночастицы алюминия, коллоид, гормезис, проростки гречихи.
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