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oxides and ionic nanostructures was studied by x-ray diffraction, optical spectroscopy, x-ray
photoelectron spectroscopy, scanning atomic force and tunneling microscopy. It is established that
the thickness 2D of the nanoparticles (~tens nm) is determined by the processes of the stages of
implementation of the melts between the layers of crystals, and their lateral dimensions −
deformation processes in pyramidal planes of the crystals. It is established that the oxidation only
covers the individual layers of the crystal InSe in places of penetration of ionic melts.

This allows to create heterogenity between the oxide and the semiconductor, with a
minimum concentration of defects, which reduces electron scattering and increases mobility in 2D
nanoparticles. Ion electrical properties of nanocomposites are determined by the formation of the
electric double layer, which is formed according to the electrochemical concept ions of solid
electrolyte and electrons in the oxidized 2D nanoparticles. When under constant stress there is an
effect of the field, which can lead to electrostatic doping of the semiconductor surface and affects
the energy barriers for heterogenized, that is, the conductivity of these materials.

Бірюкова Т.В.
ФІЗИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЛІКІВ

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
Буковинський державний медичний університет

Для ідентифікації фізико-хімічних процесів, які відбуваються в речовинах при
виготовленні ліків; створення нових речовин із заданими необхідними властивостями;
дослідження структури, складу, властивостей речовин використовують сукупність фізичних
та фізико-хімічних методів дослідження. Фізичні методи аналізу класифікують за характером
взаємодії речовини із різними зовнішними впливами та за досліджуваними властивостями
речовини під дією цих чинників. Під дією зовнішнього фізичного впливу система має
відповідний відгук, який передає необхідну інформацію про речовину, процеси, які
виникають в ній під дією вказаних чинників.Використовуючи такі методи, як
рефрактометрія, поляриметрія, мас-спектрометрія, УФ-, ІЧ-спектрометрія та інші, можна
визначити основні показники якості рідких лікарських засобів. УФ-абсорбційна
спектроскопія базується на отриманні та дослідженні спектрів поглинання в
ультрафіолетовій ділянці спектра – λ = (190-400) нм – та використовується для аналізу та
ідентифікації лікарських речовин.ІЧ-спектроскопія досліджує спектри поглинання в
інфрачервоній ділянці спектра - λ = (1-300) мкм. Інфрачервоний спектр (сукупність смуг
поглинання, обумовлених енергетичними переходами у квантовій коливальній та
обертальній системах молекул) відрізняється положенням, інтенсивністю смуг для
відповідних речовин і дозволяє визначати хімічний склад та молекулярну структуру
досліджуваних речовин, речовинний склад продуктів синтезу в різних фазових станах, також
вивчати фазово-структурні зміни у продуктах в заданому інтервалі необхідних
технологічних показників.

Одним із найкращих сучасних методів дослідження структури речовини є ЯМР-метод,
який базується на взаємодії ядер з електромагнітними хвилями радіочастотного НВЧ-
діапазону у сильному магнітному полі. Результатом взаємодії є спектр, зумовлений
резонансним поглинанням речовиною енергії хвиль, що служить для ідентифікації складу
лікарської речовини.

До найбільш інформативних сучасних методів дослідження та аналізу речовини
відноситься структурна мас-спектроскопія, яка базується на іонізації та руйнуванні молекул,
розподілі утворених уламків відповідно їх масам у електричному та магнітному полях, та
дозволяє визначити атомні та молекулярні маси відповідної речовини, структуру молекули,
ізотопний склад, чистоту лікарської речовини.

Для визначення складу та контролю якості речовини, невідомої концентрації суміші у
розчині, визначення чистоти лікарських препаратів використовується рефрактометричний
метод дослідження, який базується на явищі заломлення світла на межі розподілу двох
середовищ (вимірювання показника заломлення досліджуваної речовини).
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Широкого застосування набув поляриметричний метод дослідження речовини. Він
базується на вимірюванні кута повороту площини поляризації пройденого через оптично
активну речовину плоскополяризованого світла. Використовується для знаходження
концентрації оптично активних речовин у лікарських розчинах, оцінювання їх чистоти,
ідентифікації лікарських препаратів.

Таким чином, фізичні методи дослідження лікарських речовин дають високу точність
результатів, дозволяють використовувати комбіновані методи впливу на досліджувану
речовину (наприклад, ЯМР-метод, мас-спектроскопія) та проводити комплексне дослідження
речовин, що є дуже важливо для отриманих вперше сполук.
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Поняття вузького оператора розповсюджено на ортогонально адитивні оператори. Це
дозволило узагальнити деякі теореми стосовно вузьких лінійних операторів на ортогонально
адитивні оператори.

Одним з найцікавіших фактів про вузькі оператори є факт, що для деяких пар
просторів (E, F) сума S + Tдовільних двох вузьких операторів S, T : E→Xє вузьким
оператором, проте для інших пар – ні. Наприклад, сума двох вузьких операторів на просторі
L1[0, 1] є вузьким оператором, але кожний оператор на просторі Lp[0, 1] при 1 <p< ∞ є сумою
двох вузьких операторів.

Теорема 1. Нехай E – банахів простір Кете на просторі зі скінченною безатомною
мірою (Ω, ∑, µ). Тоді існують лінійні неперервні оператори T1, T2∈L(E), кожний з них є
строго вузькими в точці 1 = 1Ω , проте сума T1 + T2 не є вузьким оператором в точці 1.

Означення 1. Нехай E– векторна ґратка та X – F-простір. Ортогонально
адитивніоператориS, T :E → X є одностайно вузькими, якщо для довільних e∈E та ε> 0
існуєрозбиттяe = e’|_|e” таке, що ||Se’ – Se”|| <ε та ||Te’ – Te”||<ε.

Виникає природне питання: чи кожна пара вузьких лінійних (чи ортогонально
адитивних) операторів S, T : E → X з вузькою сумою є одностайно вузькою? У окремих
природних випадках отримуємо позитивну відповідь.

Теорема 2. Нехай E – векторна ґратка та Х – банахів простір, для якого існують
підпростір Y та розклад Y = X1⊕X2 на підпростори X1, X2 , ізоморфні X. Нехай сума
довільних двох вузьких лінійних неперервних операторів з Е в Х є вузьким оператором. Тоді
кожна пара S, T : E → X вузьких лінійних неперервних операторів є одностайно вузькою.

Теорема 3. Нехай E – векторна ґратка та Х – банаховаґратка, для якої існують
підпростір Y та розклад Y = X1⊕X2 на підпростори X1, X2 , ізоморфні до X з регулярними
ізоморфізмами τi: X → Xi , i = 1,2. Нехай сума кожних двох вузьких регулярних лінійних
операторів з Е в Х є вузьким оператором. Тоді кожна пара S, T : E → X вузьких регулярних
лінійних операторів є одностайно вузькою.

Теорема 4. Нехай E – безатомна векторна ґратка з принциповою проективною
властивістю і F – порядково неперервна банаховаґратка, для якої існують підпростір Y та
розклад Y = X1⊕X2 на підпростори X1, X2 , ґратково ізоморфні X, причому відповідні
проектори з Yна Xi паралельно до X3-iпорядково неперервні. Тоді кожна параS, T : E → X
вузьких латерально неперервних порядково обмежених ортогонально адитивних операторів є
одностайно вузькою.


