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ПРЕДГОВОР
Студентската конференција на младите уметници и научници СКУН е конференција
организирана од Факултетските студентски собранија при Природно-математичкиот факултет,
Технолошко-металуршкиот факултет и Факултетот за ликовни уметности на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје. Главната идеја на оваа конференција беше доближувањето на
истражувачката работа, како и процесот на пишување научен труд до студентите, со што би се
поттикнал истражувачкиот дух кај студентите за кој веруваме дека ќе го негуваат во блиска и во
далечна иднина. Главната цел на конференцијата беше подлабоко истражување на областите кои
ги изучуваат овие факултети, но и поврзаноста меѓу нив која, пак, придонесува за проширување
на интердисциплинарните гледишта меѓу науката, технологијата и уметноста. Преку оваа
конференција беше промовирана премисата дека енергијата е таа којашто ги поврзува
поларитетите и претставува движечко својство во природата, а уметноста и науката се оние кои
ја проучуваат нејзината основа.
СКУН беше погодна за студентите на додипломските и постдипломските студии кои сакаат
да ги истражуваат областите на науката и уметноста, притоа да бидат дел од заедницата во која
се поттикнува размената на идеи и се овозможува воспоставување контакти и соработки меѓу
студентите и професорите кои се експерти во овие области.
Овој зборник е резултат на одржаните презентации на трудовите од пријавените студентиучесници во рамките на петте секции кои беа застапени на конференцијата. Поради тоа,
зборникот во целост го следи концептот на програмата на конференцијата и во себе ги содржи
трудовите кои се поделени во пет категории:
А. Биологија
Б. Хемија и нејзина примена
В. Математички науки и примени
Г. Физика и нејзина примена
Д. Современи материјали и технологии
СКУН се одржа на 13 и 14 октомври 2020 година преку платформата Zoom, а истата беше
поддржана од трите Факултетски студентски собранија на факултетите-организатори,
Универзитетското студентско собрание на УКИМ и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје.
Од Организациониот одбор на СКУН
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ПРИСУСТВО И ДЕТЕКЦИЈА НА МИКРООРГАНИЗМИ НА КОРИСТЕНИ
ЗАШТИТНИ МАСКИ КОНТАМИНИРАНИ ВО РАЗЛИЧНИ УСЛОВИ И
КОНТРОЛА ПО ДЕЗИНФЕКЦИЈА

КРАТКА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Најголемиот дел од респираторни патогени се пренесуваат во воздушна средина преку аеросолни
капки, произведени при зборување или кивање. Без разлика дали станува збор за вирален, бактериски или
габен патоген, превенцијата на оваа трансмисија се потпира на оневозможување на контакт меѓу нив и
респираторниот тракт на здрава индивидуа. Пандемијата од COVID-19 во согласност со мерките на
Светската здравствена организација се повикува со секојдневна употреба на маски за лице и препарати за
дезинфекција со цел минимализирање на преносот на вирусни аеросолни партикули, но практичната
реализација на овие мерки честопати не е адекватно проследена од аспект на одржување на функција на
заштитните маски за лице. Дополнително, односот кон користени маски како потенцијални површини со
инфективен материјал е најчесто несоодветен. Со цел детерминирање на присуството на микроорганизми
на маските стохастичка селекција на користени маски беше направена и се евалуираше присуството на
микроорганизми. При експериментот се опфатени хируршки маски наменети за една употреба и N95
маски, за повеќекратна употреба, при различни растојанија на соговорниците и при кивање со маска. По
засејување со брис на MHA и SDA соодветно за бактерии и мувли се детектираа микроорганизми.
Одреден број заштитни маски, користени во различен временски период, простор и начин, се
дезинфицираа со различни средства и тие беа подложени на микробиолошка контрола пред и по
дезинфекцијата. Експериментот укажува на можноста за трансмисија на разни соеви микроорганизми при
употреба на маска за лице како извор на инфекција, и ја опишува важноста на правилната манипулација.
Со студијата е прикажана неопходноста на дезинфекција на заштитните маски за повеќекратна употреба.
Клучни зборови: заштитни маски, дезинфекција, микроорганизми, пандемија.
1

ВОВЕД

Респираторни инфективни болести како инфлуенца, туберкулоза, сипаница, морбили и аспергилоза
како и имунолошки настани како астма се асоцирани со аеросолни честички од биолошка природа кои
дејствуваат како преносители на вирусни, бактериски или габни патогени [1]. Oпшто, сите вируси од
групата на корона имаат потенцијална способност за предизвикување на епидемии или пандемии со
контаминација на животната средина како широк пат на пренесување, а во согласност со тоа е клиничката
2

слика, во вид на тежок акутен респираторен синдром од коронавирус (SARS-CoV-2). Сè уште нема
утврден начин на пренесување и степенот на контаминацијата на енвиороменталните услови се непознати
[2].
Всушност, вирулентноста на инфективните болести зависи од физичките услови на воздушниот
медиум и степенот на аеросолна дисперзија од нив. Аеросолни партикули се создаваат неизбежно при
контакт на буквалната или назалната празнина со воздухот. Динамични движења како зборување и кивање
значајно ја зголемуваат нивната застапеност во воздушниот медиум. Физичката природа на аеросолните
капки влијае на нивното однесување, особено од аспект на потенцијалната количина инфективни
микроорганизми и на дисперзијата низ воздухот. Фините аеросолни капки имаат дијаметар помал од 5µm,
ефективно се расејуваат низ воздухот и имаат релативно мал потенцијален титар на инфективен
материјал. Груби аеросолни капки имаат дијаметар над 5µm, побрзо се таложат во воздушна средина,
полесно се спречуваат со филтри, но имаат поголем потенцијал за инфекција [3]. Растојанието кои овие
аеросолни честички можат да го совладаат зависи од повеќе фактори, меѓу кои се знае дека растојанието
расте пропорционално со интензитетот на гласот при зборување и присуството на горни респираторни
инфекции при зборување и кивање [4]. Светската здравствена организација е меѓу првите кои воведе
заштитни маски за лице (хируршки и N95) наменети за единечна употреба на медицински персонал со цел
намалување на потенцијалот за инфекција. Барањето за лична заштитна опрема при пандемијата од SarsCoV-2 придонесе широка употреба на ваква лична заштитна опрема. Притоа во зависност од условите,
присутен е и степен на реутилизација на маски по првата употреба. Се покажа дека генерираните
аеросоли (<5 μm) кои содржат SARS-CoV-2 (105, 25 50% заразна доза во ткивна култура [TCID50] на
милилитар) или SARS-CoV-1 (106,75-7,00 TCID50 на милилитар) каде инокулумот резултирал со
вредности слични на оние забележани кај примероците добиени од горниот и долниот респираторен тракт
кај заболени луѓето опстојува и до 72 часа на различни површини.
Цел на оваа студија е да се детектираат микроорганизми на надворешната површина од веќе
користени маски и нивно броење пред и по дезинфекција. Присуството или отсуството на бактерии и
мувли може да служи при испитување на потенцијалот на хируршки маски како инфективен материјал
како и демонстративно за потенцијалот на дезинфектантот. Меѓу другото се прикажува и значењето на
носењето на заштитна маска и воедно и обезбедувањето на растојание кое има неминовно заштитно
дејство [5].
2

2.1

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Влијание на растојание и носењето на маска

Беа извршени тестови во лабораториски услови со употреба на нови неупотребени хируршки маски
за една употреба и N95 маски. Студијата има за цел да ги покаже практично придонесите на носењето на
двата различни типови на маски за протективна намена со цел заштита од бактериски инфекции, односно
микроорганизми, кои по големина се од 200 до 2000 нанометри, додека големината на вирусите е од 5 до
100 нанометри. Различната контрибуција на микроорганизми со носењето на маските односно дисперзија
на аеросолните честички со имплементација на маска или без маски се проследени во ова истражување
[6]. Испитана е контаминација на плочи во времетрање од 60 секунди говор без маска, 120 секунди со
хируршка маска и со N95 маска и без маска, без растојание и на растојание од 2 метри. Потоа плочите се
инкубираа на 37 OC за 24 часа за бактерии и 25OC за 48 часа до 7 денови за мувли и квасци. Евалуацијата
се вршеше на истоимените плочи при кивање со и без маски. По инкубациониот период беа изброени
колониите и беа анализирани резултатите.

2.2

Инокулација на маски пред и по дезинфекција

Со цел детекција на микроорганизми на надворешната површина на заштитните маски за лице
стохастичка беше направена селекција на користените маски. Опфатени беа хируршки маски за единечна
употреба како и N95 маски, носени при различни услови и периоди. Маските беа пресирани врз подлоги
3

за соодветните микроорганизми: Muller Hinton агар (Beef extract 2g/L, Acid digest of casein 17,5 g/L, Starch
1,5 g/L, Agar 17 g/L) за детекција на бактерии и Sabouraud агар (Pancreatic digest of casein 5g/L, Peptic digest
of animal tissue 5 g/L, Glucose 40 g/L, Agar 15 g/L) за детекција на квасци и мувли. Експериментот се
повтори со тоа што заштитните маски беа подложени на дезинфекција со различни средства и тоа 70%
етанол, 96% етанол, BigOxi и со физички метод за контрола на микробниот раст односно стерилизација со
помош на вода која врие како стерилизација со висока температура со влажна топлина [7], па повторно
беа инокулирани на претходно подготвени агарни плочи со MHA и SDA. Инкубацијата се одвиваше на
37OC за 24 часа за бактериите и на 25OC за 48 часа до 7 денови за мувлите и квасците. По инкубацијата
колониите од микроорганизмите беа избројани и евидентирани. Бројот на колонии соодветствува со
бројот на микроорганизми кои биле на надворешната површина на маските.
3

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Беа анализирани плочи инокулирани по носење на хируршка маска за една употреба, N95 маска
наменета за спречување на covid-19 инфекцијата и плочи без носење на маска. Експериментот беше
изведен во согласност со поставениот протокол за разговор од 1 минута на 2 метри растојание, без
растојание и при кивање со различни типови маски. Резултатите кои беа добиени посочуваат на присуство
на раст на MHA плочите инокулирани со кивање без маска, каде бројот на колонии е 74 cfu, со хируршка
маска, каде изброените колонии се вкупно 3 и со N95 маска, каде не се забележа присуство на ниту една
колонија. На растојание помало од 1 метар, односно кога соговорниците би воделе разговор еден до друг
без одржување на растојание и без маска беа детектирани 45 колонии, со хируршка маска една колонија, а
со N95 на агарната подлога не се забележа раст на микроорганизми.

Слика 1. Петриеви агарни плочи со микроорганизми при различно растојание и кивање со
хируршка заштитна маска, без маска и со N95 маска

Финално експериментот беше допрецизиран со следниов тип на експеримент каде растојанието
помеѓу соговорниците изнесува 2 метри во согласност со мерките на СЗО. На агарните плочи при
одржување на потребното растојание и без носење на маска не се појави ниту една колонија, истиот
резултат беше добиен и со носење на хируршка маска и N95 тип на маска. Експериментот јасно ја
демонстрира eфективноста на N95 заштитни маски и одржувањето на растојание помеѓу соговорниците.
На анализираните маски од вкупно 148 медицински работници, кои ја носеле маската од 6 до 8 часа во
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период од своето работно време во медицинските установи се добиени околу 10,1 % контаминирани
маски 15/148 со аденовирус n=7, бокавирус n=2, инфлуенца n=2 и распираторен синцитиален вирус n=2
[8]. Исто така е покажано дека со ексхалација, дишење, кашлање и кивање кај 50 испитаници кои
користеле нова маска и ја анализирале по употреба на PCR за девет респираторни вируси, 10 испитаници
биле PCR позитивни на риновирус, 33 со симптоми на инфекции на горниот респираторен тракт, а кај 21
имало барем еден вирус откриен од деветте во дата базата, додека, пак, од 17 асимптоматски испитаници
кај 4 бил откриен вирус. Од 25 испитаници кои имале риновирус, 12 примероци на маски имале пренос со
дишење, 8 примероци со зборување и 2 примероци со кашлање [9]. Во една студија е извршена анализа на
230 користени хируршки маски од 214 медицински лица и 215 примероци на воздух во затворени
простории од нивните работни одделенија во болницата во Банког за евалуација на бактерии и габи.
Групите и видовите на изолирани микроорганизми се прелиминарно идентификувани со боење по Грам и
метиленско сино. Бактериската и габичната контаминација во внатрешноста на употребените маски беше
47-56 и 15-9 cfu по масла, а на надворешната површина 166 ± 199 и 34 ± 18 cfu по маска [10]. Покажано е
дека лабораториски потврдената бактериска колонизација е помала или отсутна и N95 маската
овозможува значително поголема заштита и го намалува ризикот за трансмисија за разлика од обичната
хируршка маска [11].

Слика 2. (лево) MHA плочи од користени заштитни маски по засејување и одмината 24 часовна инкубација
на 37 °С (десно) MHA плочи од користени маски по 24 часа инкубација на 37 °С, споредба меѓу ефективноста
на 70% и 96% етанол. Плоча горе лево пред и горе десно по дезинфекција со 96% етанол и долу лево пред и
долу десно по дезинфекција со 70% етанол

Сите MHA плочи инокулирани со отисок со користените маски покажаа раст на микроорганизми
(Слика бр.2). Од четири тест маски примерок соодветно означени како 01, 02, 03 и 04, се покажаа 350, 301,
121 и 74 колонии на подлогите од користени маски пред дезинфекција. Просечната вредност од овој мал
примерок изнесува 211.5 колонии на маска, вредност која е повисока од просечниот број колонии добиени
со пресување на телефонски екран врз MHA подлога. Беа детектирани и мувли на SDA подлогата, со 2, 4,
6 и 7 колонии соодветно.
Вриењето со вода покажа ефективност во намалување на бројот на микроорганизми од површината
на маската. Маската од која се издвоија 74 бактериски колонии по вриење покажа само 5 колонии,
односно 93,24% намалување. На SDA беа детектирани 7 колонии мувли, додека по стерилизацијата со
топлина, односно со вода која врие беше евидентирана само една колонија, односно 85,7% намалување
што е значајно во контекст на потенцијалот за контаминација на мувли. Најефективно средство за
дезинфекција е BigOxi, што се одреди со резултатите кај маската која покажа контаминација од 121
бактериски колонии и 6 мувли, по дезинфекција со BigOxi се јави отсуство на раст на MHA и на SDA и во
овој случај дезинфекционото средство покажа 100% ефективност. Етанол 96%, општо прифатено, е
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понефективен бактериски и вирален дезинфектант [12]. Маската со 301 бактериски колонии и 4 колонии
мувли по дезинфекција резултираше со 3 колонии мувли и 7 бактериски колонии, односно покажа 25%
елиминација на мувли на маската и околу 97,6% елиминација на бактерии. Компаративно (Слика 2) 70%
етанол покажа поголема ефективност и за мувли и за бактерии. Маската која беше контаминирана со 350
колонии на MHA и 2 на SDA по дезинфекција не покажа раст на SDA, но пораснаа 5 колонии на MHA,
односно 98,6% елиминација на бактерии и 100% на мувли.
Резултатите јасно демонстрираат дека заштитни маски за лице можат да претставуваат инфективен
материјал, или во најмала мера да поседуваат контаминирачки потенцијал, односно маските за лице се
релативно ефективни бариери за биолошки аеросоли [13]. Нови маски се воочливо поефективни во
превенција на аеросолна инфективност во споредба со маски употребени повеќе од еднаш. N95 маски
имаат поголема ефективност во филтрацијата на воздушниот медиум и спречување на ефлуксот и
инфлуксот на аеросолни партикули [14][15]. Растојанието од 2 m дополнително елиминира ризик на
инфекција со аеросоли со бактерии и мувли и соодветно со експериментот покажува еднаква ефикасност
без разлика на присуството или отсуството на додатна лична заштитна опрема [16]. Од аспект на
дезинфекцијата на користени маски, вриењето се покажа како релативно ефективна метода со 85% и 93%
елиминација за мувли и бактерии соодветно. BigOxi, воочливо е најефективниот метод за дезинфекција.
Притоа, 96% етанол покажа далеку од идеални ефекти при испитуваниот случај за мувли, кои како
спорогени организми имаат релативно голем потенцијал за расејување низ воздушен медиум [17]. 70%
етанол покажа висока ефективност и кон мувли и кон бактерии. Сумирано може да се заклучи дека
реутилизацијата на маски придонесува дополнителен инфективен потенцијал во согласност со претходни
студии [18], притоа дезинфекцијата на маски пред реутилизација е од огромно значење во
минимализирање на опасноста од контаминација и зараза [19], како што е и одржувањето на растојание од
2m.
4 ЗАКЛУЧОК
Во оваа студија се демонстрира бенефитот од примена на мерките на СЗО од типот на одржување на
растојание и носење на заштитни маски, хируршки маски за еднократна употреба и N95 маски типични за
Covid-19 пандемијата. Може да се заклучи дека одржувањето дистанца е од клучно значење за спречување
на инфекција, во согласност со резултатите од анализите, а како секундарна бариера се маските, особено
N95 маски, кои имаат значителен удел во инхибиција на пренос на флигеловите аеросолни капки.
Хируршките маски за еднократна употреба неопходно треба да се дезинфицираат, бидејќи во спротивно
по следното користење се извор на потенцијална бактериска или габична инфекција. Од употребените
дезинфекциони средства применети во овој труд, најефективен се покажа BigOxi. Најефективна заштита
се постигнува со одржување на растојание од 2 m, носење на N95 и последователна стерилизација на
хируршките заштитни маски со различни типови на ефективни дезинфициенси.
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ИЗОЛАЦИЈА НА АВТОХТОНИ КВАСЦИ ОД РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ БЕЛО
ГРОЗЈЕ И ОДРЕДУВАЊЕ НА МОРФОЛОШКИ, ФИЗИОЛОШКИ И ЕНОЛОШКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ
КРАТКА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Природно, на егзокарпот на гроздот егзистира биом од квасци. Квасците се водечките
микроорганизми во ферментативните процеси и правењето вино. Во Македонија винарските индустрии сè
повеќе се насочени кон поедноставување на процесот на правење вино и на глобално ниво настапува ера
на органското производство. Целта на истражувањето е да се изолираат нативни, автохтони, природно
присутни квасци од различни видови бело грозје од Кавадаречко - Неготинскиот регион и тие да се
карактеризираат и детерминираат морфолошки и физиолошки. Од примероците беа издвоени 65 чисти
култури на квасци со различна морфологија и физиологија. Изолатите беа евалуирани на подлоги за
систематска детерминација од кои 36 изолати или 55,4%, се сахаромицетни, а останатите 29, 44,6 % се
несахаромицетни квасци. Тестот за толерантноста кон 10%, 12%, 15%, 18% и 20% алкохол покажа дека
повеќе од 50 % од изолатите се толерантни до 15% етанол. Беше извршен и тестот за толеранција кон 50,
80, 100 и 150 g/L H2SO3 притоа повеќето изолати се толерантни на максималната концентрација. Исто така
културите беа тестирани за осмофилност со 30, 40 и 50 % гликоза медиум, како и за продукцијата на H2S.
Оптималната температура на изолатите беше одредена со поставување на изолатите на 4, 10, 20, 25 и 35
°С и кај повеќе од 50 % од изолатите оптимумот е 30°С. Најдобрите изолати, означени како VINOM 09, 19
и 63, беа искористени во правење на вино од бело грозје. Овие изолати можат да придонесат во
органското производство на вино во Македонија и во добивање на прво македонско нативно вино со
автохтони квасци.
Клучни зборови: автохтони квасци, македонско вино, толеранција, ферментација.
1

ВОВЕД

Во текот на последната деценија се зголемува потребата од развој на уникатни, високо препознатливи и
конкурентни вина, но дел од вниманието е посветено и насочено кон органското вино производство.
Концептот за производство на природни и автентични вина ја наметнува потребата од сеопфатна
анализа на диверзитетот на автохтоните квасци кои се всушност натуралниот биом на гроздовите од
лозовите насади. Вниманието е дотаму што процесот на изолација се проследува со селекција на видови и
соеви со прифатливи и/или подобрени енолошки карактеристики. Производството на вино во Македонија
се одвива во 86 официјално регистрирани винарски визби, со вкупен капацитет од 2 165 447 hL, кои се
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вклучени во производството на вино. Комерцијално применетиот вински квасец Saccharomyces cerevisiae,
кој масовно се увезува и користи од страна нашите винарии, покажува голема ферментациска способност
и производство на алкохол, но не учествува во формирањето на букето на виното. Комерцијално
достапните вински квасци се речиси генетски идентични, што во принцип ја исклучува нивната уникатна
активност. Процесот на добивање на вино е наречен ферментација и се случува благодарение на квасците.
Шеќерот кој се содржи во грозјето се конвертира во етанол на начин на кој се произведува минимална
количина на споредни и интермедиерни соединенија и притоа максимално внимателно се формираат
аромата и вкусот на виното со коинокулација или со постферментативни процеси или, пак, опционално
при правење на органски вина со самиот биом од микроорганизми, бактерии присутни на обвивката на
гроздовото зрно. Ферментацијата се дели на мешана, кога се користат квасците кои нативно се присутни
на самата лушпа од гроздот, микс или само еден сој или, пак, комбинација од неколку изолирани директно
од гроздот, и оваа група ферментации припаѓа во класата на органски ферментации. Вториот тип и начин
на ферментација е со комерцијални квасци кои се чисти култивирани култури на квасци, адаптирани и
процесирани само за процесот на ферментација [1].
2

2.1

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Прибирање на примероци и изолација на квасци

По случаен избор беа земени различни видови на бело грозје од лозја во Кавадаречко-Неготинскиот
регион. Примероците припаѓаа на три различни сорти на бело грозје: Шардоне, Смедеревка и Совињон.
Секоја од пробите беше хомогенизирана и соодветно разредена и од секое разредување, паралелно, беше
засеано на YPA агар и на RB агар со техника на L стапче [2], по што следеше инкубација на температура
од 30°С во период од 72 часа. По инкубацијата, културите кои беа израснати, беа презасеани со метод за
добивање на чиста култура. Постапката беше повторувана сè до добивање на чисти култури на квасци,
кои потоа беа сочувани како дел од колекцијата ВИНОМ.

2.2

Тестирање на квасци

Тестовите за квасци беа направени со цел утврдување на микробиолошките оптимални услови на раст на
микроорганизмите. Беше направена суспензија по 0,5 Mc Farland стандарден раствор, за секој квасец
одделно. Всушност, ова е прв чекор во селекција на квасците, поделби во групи и карактеризирање, како и
одредување на намената во согласност со карактеристиките.
2.2.1 Тест за осмофилност
За овој хиперосмотски тест на толеранција, чистите изолати на квасци беа култивирани во бујон YPB со
различни концентрации на гликоза, 30%, 40 % и 50% и истите беа инкубирани на 30 °С во временски
период од 48 h [3]. По извршените мерења со турбидиметар, за раст на квасците, се прави и конфирмација
на агарна подлога YPA за присуство или отсуство на раст на квасецот за секоја различна концентрација на
гликоза.
2.2.2 Тест за толеранција кон алкохол
Беа подготвени бујони со различни концентрации на етанол, 10 %, 12 %, 15 %, 18 % и
инокулцијата епруветите беа инкубирани на 30°С во временски период од 72 часа.

20%. По

2.2.3 Брзина на раст и оптимална температура
Изолатите на квасци беа инокулирани во бујон YPB и инкубирани на различна температура, 4°С, 10°С,
20°С, 25°С и 35°С [3], во времетраење од 72 часа. Утврдување на вијабилноста и брзината на раст се
овозможи со турбидиметриското мерење, додека, пак, оптималната температура на раст, всушност беше
одредена со брзината на раст на засебната тест температура.
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2.2.4 Тест за продукција на Н2S
За овој тест беше применет BIGGY агар, а плочите по инокулацијата со еза беа инкубирани на 30°С за
време од 48 часа. Степенот на обојување на културата посочува на степенот на продукција на водороден
сулфид. Зависно од интензитетот на обојувањето, колониите беа класифицирани во неколку различни
групи, со ознака од 1-бели колонии кои имаат најмала продукција до 6-црни кои се карактеризираат како
непогодни квасци за ферментативни процеси поради големата продукција на водороден сулфид и удел во
букето на виното [4].
2.2.5 Тест за толеранција кон Н2SО3
Тестот беше извршен со засејување на квасците во YPB бујон со различна концентрација на сулфуреста
киселина од 50 mg/L, 80 mg/L, 100 mg/L и 150 mg/L [5]. Инкубацијата се одвиваше на 30°С за време од 72
часа и секојдневно беше следен турбидитетот, а на крај, конфирмацијата се изврши со помош на
засејување на петриева плоча.
2.2.6 Тест за флокулација
По инокулацијата епруветите беа поставени на инкубација на 30°С за време од 72 часа. Епруветите се
агитирааа со цел визуелизација на флокули за време од 30 секунди, по 15 минути и по 1 час [6].
2.2.7 Тест за ферментација
Во YPB медиум со 30% концентрација на гликоза беше инокулуирана 100 µL квасна суспензија.
Медиумот беше поставен во епрувета со дурхамово цевче и епруветите се инкубираа на 30°С за време од
72 часа. Ферментативната способност на квасецот беше определена во рангот од 0 – неферментабилен
квасец до 5 – квасец со одлична и брза ферментациска моќ.
2.2.8

Тест за сахаромицети и несахаромицети

Циклохексимид е природeн фунгицид произведен од бактеријата Streptomyces griseus. Различни видови на
квасци, сахаромицетни по тип толерираат различни концентрации на cycloheximide од 50-150 µg/L.
Агарните плочи беа соодветно означени како YPAcx и YPAch. Со еден потег со еза беше засеано од секој
изолат посебно со цел детекција на истиот.
3

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Беа изолирани квасци од неколку локации како Кавадарци- Љубош, Трстеник и Филтер станица,
Тиквешко Виногорје и добиени вкупно 65 изолати на квасци од бело грозје, од кои најдобрите се
прикажани во табела бр. 1. Голем број на изолати при ферментацијата продуцираат примерни продукти
како етанол, јаглерод диоксид и секундарни одговорни за букето, вкусот и мирисот што служат како
референтни за понатамошната изолација и селекција на културите [7].

Табела 1. Најдобри изолати и резултати од направени тестови.
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Од 13-те горенаведени анализирани квасци, три покажаа идеални карактеристики за продукцијата на бело
вино. ВИНОМ 09, ВИНОМ 19 и ВИНОМ 63 се покажаа на повеќе критериуми како поволни и
кондуктивни кон процесот на винска ферментација.
Сите испитани чисти изолати покажаа осмотолерантност до 50% гликоза, што беше конфирмирано со
вијабилен раст на цврст медиум по инкубацијата. Овие квасци се издвојуваат од останатите со тоа што
имаат способност да останат вијабилни и при хиперосмотски услови во процесот на винификација. При
анализата на 110 квасни изолати корисни за винската индустрија 83 изолати кои се тестирани за
толеранција кон осмостски стрес со гликоза се утврдија како толерантни на YPG 200 g/L [8]. Само
неколку (23%) од горенаведнети квасци покажаа толеранција до 15% алкохол. Притоа од трите најдобри
изолати, ВИНОМ 09 и ВИНОМ 19 покажаа толерантност до 15% етанол, додека ВИНОМ 63 покажаа
толерантност и вијабилност до 12% етанол. Тоа посочува на способноста на овие изолати за продукција на
оваа компонента во голема концентрација и толеранција кон истата. Од 110 анализирани изолати изолатот
со ознака 27 покажа најголема активност и толерантност на етанол со концентрација до 150 g/L[8].

Слика 1. А-Чиста култура од VINOM 09; B-Конфирмација на тест за толерантност кон гукоза; C-Продукција
на H2S на BIGGY агар; D-Толерантност на квасецот кон етано; E-Темературна толерантност и оптимум; FКонфирмација на тест за H2SO3; G-Tест за сахаромицети и несагаромицети и H-ферментациска способност на
квасци, од лево кон десно ВИНОМ 19, два последователни несахаромицетни квасци и ВИНОМ 63

Вкупно седум изолати покажаа одлична толеранција и интензивен раст на 8% v/v етанол во течен YPG
медиум [3]. Изолатите од во фаза на ферментација јаболков сок означени како S.cerevisiae 0271,
S.cerevisiae 0269, S.cerevisiae 0260 и S.uvarum 0275 толерираат различни концентрации на етанол од 10-12
% v/v [9]. Компаративно покажано е дека постојат квасци кои толерираат и до 15 % етанол, но биомасата е
сигнификантно намалена за разлика од растот во медиум со 13 % етанол, па изолатите покажуваат доза на
толерантност на 15%, и се толерантни на 13 % етанол [11]. Дел од испитаните изолати (53,8%) покажаа
оптимален раст на температура од 35°С, дел (46,2%) на 25°С, но сите испитани квасци покажаа вијабилен
раст од 4 до 35°С. Од најдобрите изолати само ВИНОМ 63 покажа оптимален раст на 25°С, а ВИНОМ 19
и 09 покажаа оптимум на 35°С. Со тоа се покажа дека овие квасци можат да учествуваат во процесот на
винификација при релативно поширок температурен опсег. Во студијата за селекција и карактеризација на
потенцијален квасец за пекарска и винска индустрија повеќето од изолатите имаат оптимален до
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интензивен раст на 30°С и 37°С[3]. Продукцијата на водороден сулфид соодветствува со интензитетот на
обојувањето на колониите на квасците на цврста подлога. Квасците беа означени со 1-бели колонии имаа
најмала продукција, па до 2-кремасти, 3-светло кафеави, 4-кафеави, 5-темно кафеави и 6-црни, кои имаа
најголема продукција и се карактеризираа како непогодни квасци за ферментативни процеси, бидејќи ова
соединение интерферира во вкусовите сензорни карактеристики. Трите најдобри изолати покажаа
маргинална продукција на Н2S. ВИНОМ 09 и ВИНОМ 63 продуцираа со интензитет 3 од 6, а ВИНОМ 19
со интензитет 4 од 6, односно интерфенцијата на водород сулфид во букето на виното не е многу висока.
Најважно за винските квасци е да не произведуваат штетни вкусови компоненти, знаејќи ја способноста и
капацитетот за волатилност, реактивноста, потентноста и малата концентрација, соединенијата кои
содржат сулфур имаат дејство во ефектот на сензорните карактеристики на виното[10]. Ниту еден од
изолатите обработени во една студија не продуцирал повеќе од 0,8 g/L[4]. Квасците кои продуцираат
голема количина на H2S се непогодни поради лошата миризба и вкусот кој го компромитира вкусот на
лебот и виното исто така[13]. Сулфурисувањето на ширата пред отпочнување на процесот на
ферментација е клучен чекор во процесот на правење на вино. Сите испитани изолати демонстираа
одлична толерантност кон Н 2SО3 со раст во медиум со 150mg/L концентрација и конфирмацијата на плоча
покажа вијабилен раст во сите случаи. Од резултатите може да се заклучи дека овие квасци имаат
соодветна резистентност кон Н2SО3 и способност да останат вијабилни при винификацијата, додека
останатите присутни микроорганизми се елиминираат со додавањето на оваа компонента. Таложењето на
квасците е од особено значење во процесот на избистурување на винотo. Отсуство на флокули беше
евидентирано кај трите најдобри изолати. ВИНОМ 19 и ВИНОМ 09 имаа воочлив талог, но ВИНОМ 63
при трите точки на мерење не покажа преципитат на дното од садот. Постојат изолати кои имаат голема
способност за флокулација и од испитувани 30 изолати само еден не покажува способност за флокулација,
па ова го олеснува и одбегнува процесот на центрифугирање и филтрација, но флокулацијата не е секогаш
показател дека квасецот таложи добро[12]. Најголемиот дел од испитаните квасци (69,2%) покажаа
одлична ферментативна способност, висока утилизација на шеќерот во медиумот проследена со зголемена
продукција на CO2.

Слика 2. Правење на вино во лабораториски услови со ВИНОМ 09, ВИНОМ 63 и ВИНОМ 19 со шира од
сортата на грозје Смедеревка

Изолатите MUR3B, ENG, SUG1 и DPSW покажаа компетитивна ферментациска моќ со комерцијалните
квасци[3]. Кај тестот за диференцијација на квасци на сахаромицети и несахаромицети, трите најдобри
изолати не покажаа раст на медиум со антимикотикот cycloheximide, односно не покажаа толерантност
кон него како и останатите испитани квасци. Со тоа беше потврдено дека станува збор за сахаромицетни
квасци. По определувањето на идеален квасец беше направено вино со истиот, со цел одредување на
сензорните карактеристики, ферментативни способности и реализирање на целокупниот процес за
добивање на нативно, природно, органско македонско персонализирано вино со автохтони соеви на
квасци.(Слика 2).
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4 ЗАКЛУЧОК
Целта на оваа студија беше изолација и карактеризација на автохтони квасци од бело грозје и одредување
на микробиолошките и енолошките карактеристики на изолатите при тестирање на осмофилноста,
толерантноста кон алкохол, водороден сулфид, Н2SО3 како и температурниот оптимум, ферментативната
способност, брзината на таложење и добивање на вино од сортата смедеревка со најдобрите изолати.
Студијата покажа дека автохтоните квасци имаат голем потенцијал во продукција на автентично,
регионално специфично, органско природно вино. Овие изолати можат да контрибуираат во квалитетот на
вината и во правењето на вино специфично и уникатно за локалните македонски региони.
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ПРИМЕНА НА ESCAPE ROOM ПРИСТАПОТ ВО ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
КРАТКА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Во воспитно-образовниот процес во училиштата повеќе од потребно е воведување на нови
иновативни методи и пристапи кои овозможуваат активно вклучување на учениците, што води кон
подобро и полесно усвојување нови знаења и стекнување вештини. Ваков е пристапот escape room, кој
поттикнува креативност, учење преку решавање на проблеми, комуникација и тимска работа. Escape room
претставува алатка која им овозможува на учениците, преку едукативна игра и забава, да научат нови
поими или концепти, или да го повторат наученото на поинаков начин. Учениците се ментално вклучени
во активноста во која наставникот поставува цел, најчесто смислувајќи приказна поврзана со концепт од
областа на природните науки, а учениците, преку загатки и шифри, треба да ја постигнат за одреден
временски период. Притоа, се користат типови прашања кои кај учениците поттикнуваат развивање на
различни способности, а исто така овој метод е одличен како начин за интегрирање на природните науки,
што е особено значајно за развој на критичкото мислење кај учениците. Escape room активностите, освен
позитивните исходи на когнитивно ниво, овозможуваат и развој на низа животни вештини кај учениците и
се важни за поттикнување на меѓусебната комуникација и соработка, особено кога станува збор за
хетерогени групи ученици. Овие активности нудат продлабочување на конструктивната соработка и
поддршка меѓу ученици од различна етничка припадност, почитување на меѓусебните различности и
развивање позитивна емоционална клима во групите со хетерогена структура.
Клучни зборови: escape room, креативност, природни науки, тимска работа, ученичка разноликост.

1

ВОВЕД

Активноста escape room (соба за бегство или игра на кутии) станува популарна ширум светот,
особено во последниве десетина години [1]. Најчесто се користи за забава, но во последниве години сè
почесто се применува и во наставата, поврзувајќи ја играта со едукативните содржини [2-4]. Овие
активности претставуваат голем предизвик и за наставникот, како двигател во наставниот процес и за
ученикот, како активен учесник во самата настава. Имено, за да креира добра едукативна escape room
активност, наставникот треба на ефикасен начин да ги поврзе целите на играта со целите на наставните
содржини. Вакви едукативни игри се особено привлечни за наставници-креатори, кои ќе направат
вистински спој на едукативни и игриви вештини.
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Освен креативност кај наставникот, пристапот escape room бара креативност и логичко
размислување и кај учениците. Предноста на овој пристап е во неговата едноставност и привлечност и во
нудењето на поинаква средина на учење, различна од традиционалната, која вообичаено се користи во
нашите училишта. Наставникот има голема слобода во осмислувањето на активноста – може да користи
една или две загатки на посебен дел од часот или, пак, да организира escape room активност во текот на
целиот час. Секој чекор од escape room активноста може да биде креиран за да поттикне или тестира
конкретно знаење или способност, што го прави овој пристап совршен за ефективно изучување на
одредени делови од самиот материјал. Наставникот, преку вакви активности, има за цел да им овозможи
на учениците да ги усвојат изучените концепти на еден поинаков и поинтересен начин, но и да развијат
позитивен однос кон одреден предмет или кон учењето воопшто.
Постојат повеќе педагошки причини за примена на овие активности во наставниот процес.
Позитивните искуства говорат дека преку овие игри се постигнуваат не само подобри резултати на
когнитивно ниво, туку и на афективно, а се развиваат и други видови знаења и вештини кај учениците
потребни во секојдневниот живот. Затоа, може да кажеме дека ова претставува еден сеопфатен пристап во
едукативниот процес.
Предностите на пристапот escape room се многубројни [5]. Преку овие активности:
 се развиваат комуникација и соработка меѓу учениците при решавањето на загатките,
 се поттикнува креативното решавање на проблеми,
 учениците развиваат искуство при многубројните обиди за да се реши некоја од загатките на
различен начин,
 учениците стекнуваат вештини на истражување,
 учениците учат внимателно да го организираат своето време,
 се поттикнуваат тимската работа и помагањето,
 се развива натпреварувачкиот дух,
 се овозможува активно вклучување на сите ученици во наставата,
 се зголемува интересот и љубопитноста на учениците.
Сепак, примената на активностите има и свои ограничувања. Најпрвин, наставникот треба да
поседува знаење за дизајнирање на овие едукативни игри и внимателно планирање на сите детали.
Времето на изведување на активноста е ограничено, па наставникот мора да биде флексибилен и брзо да
реагира при непредвидени ситуации во текот на играта. Секако, ова може да се надополни со искуство.
Вториот проблем во реализацијата на активностите escape room се однесува на набавката на потребните
материјали, пред сѐ кутии, катанци со шифри, печатени материјали и др. Оваа инвестиција е еднократна,
бидејќи материјалите може да се користат повеќе пати, односно при поголем број escape room активности.
Кај нас escape room активностите за првпат се применуваат во наставата по хемија [4] и природни
науки (необјавени податоци).
2

ESCAPE ROOM АКТИВНОСТИ ВО УЧИЛНИЦА

a) Планирање и реализација на escape room активности во училница
За реализација на оваа едукативна игра во училница е потребна добра подготовка. Како прво,
играта треба да биде подготвена (училницата/просторијата да биде подготвена со неопходните реквизити,
а загатките да бидат претходно тестирани). Кога учениците ќе дојдат во училницата треба да бидат
информирани за правилата и целта, како и да бидат задлабочени во темата. Потоа, се започнува со
активноста, т.е. со решавање на загатките. Овој момент има исклучително значење во процесот на учење.
Во случај да следува друга група на ученици по првата, треба сè да биде вратено на своето првично место
особено во училишта со голем број паралелки.
б) Примери за загатки escape room
Подолу се наведени неколку примери на загатки што може да се користат за активностите escape
room. Тие се однесуваат на едно прашање кое може биде поставено на неколку различни начини. Така,
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прашањето Колку национални паркови има во Македонија? може да се постави со помош на: сложувалка
(Слика 1), Морзеова азбука (Слика 2), скриени зборови (Слика 3), таинствен код (Слика 4), лавиринт
(Слика 5) или превртен текст (Слика 6). Користејќи ги овие идеи, наставниците можат да состават загатки,
користејќи огромен број прашања од различни области.

а

б

в

Слика 1. Прашање поставено со помош на сложувалка: изглед на сложувалката на почеток (а), во тек
на решавање на загатката (б) и склопена сложувалка (в).
* Карта – гис архива на Македонско еколошко друштво.

KOLKU
NACIONALNI
PARKOVI
IMA
VO
MAKEDONIJA
Слика 2. Прашање поставено со помош на Морзеова азбука.

Слика 3. Прашање поставено со помош на скриени зборови.
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Слика 4. Прашање поставено со помош на таинствен код.

Слика 5. Прашање поставено со помош на лавиринт.

Слика 6. Прашање поставено со помош на превртен текст.
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Освен тоа, наставниците можат во една загатка да вметнат повеќе прашања и на тој начин, преку игра
и забава, да го проверат знаењето на учениците. Еден пример како може ова да се направи преку прашања
со повеќечлен избор е даден во продолжение.
1. Моликата за првпат е откриена на планината:
а) Маврово
б) Пелистер
в) Галичица
д) Водно
2. Живописната долина на реката Радика е дел од националниот парк:
а) Маврово
б) Пелистер
в) Галичица
д) Водно
3. Планината која се наоѓа помеѓу Охридското и Преспанското Езеро го претставува истоимениот
национален парк:
а) Маврово
б) Пелистер
в) Галичица
д) Водно
а
@
♫
♥

П1
П2
П3
@=1

☼=2

♫=3

б
☼
♥
@

в
♫
@
☼

г
♥
☼
♫

♥=4

ЗАКЛУЧОК
Пристапот escape room преставува една нова алатка која овозможува поголема вклученост и на
учениците и на наставниците во современата настава. Преку користење на различни загатки, шифри и
сложувалки се поттикнува и креaтивноста кај учениците и способноста за логичко размислување. Оваа
активност може да се искористи кај сите наставни предмети, а посебно е интересна за природните науки.
3
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ИЗРАБОТКА НА ДИХОТОМЕН КЛУЧ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РИБИ И
НЕГОВАТА ПРИМЕНА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ
ПРИРОДНИ НАУКИ И БИОЛОГИЈА
КУСА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Во областа на биологијата клучот за детерминација претставува алатка што помага во успешното
одредување (идентификување) на живите организми, како што се на пример: животните, растенијата,
микроорганизмите, алгите, габите, фосилите и слично. Клучевите за детерминација мора да бидат точни и
конструирани од лица што имаат големи познавања од определена област во биологијата, за да се
избегнат евентуалните грешки што би предизвикале сериозни последици во применетите дисциплини.
Имајќи го предвид фактот за недостаток од вакви клучеви за детерминација прилагодени за ученици од
основното образование, главната цел на овој научен труд е да им се овозможи на потенцијалните, млади,
истражувачи да се запознаат со начинот на креирање на клучеви за детерминација. Во овој труд ќе биде
даден пример за изработка на клуч за детерминација на риби. Пред да се почне со конструирањето на
клучот за детерминација потребно е да се наведат општите и специфичните карактеристики на рибите што
треба да се детерминираат, а дури потоа да се пристапи кон конструирање на клучот за детерминација.
Придобивките што ги носи овој научен труд се следниве: стекнување на знаења за изработка на клучеви за
детерминација, запознавање со најчесто застапените риби од македонската ихтиофауна и намалување на
недостатокот од клучеви за детерминација.
Клучни зборови: биологија, клучеви за идентификација, риби, основно образование, природни
науки.
ВОВЕД
Изучувањето и следењето на биолошката разновидност меѓу другото, изискува примена на соодветни
алатки за идентификација на живиот свет, со кои во голема мера се олеснува работата на биолозите [1].
Клучот за детерминација (познат уште како таксономски клуч) претставува алатка што помага во
успешното одредување (идентификување) на живите организми како што се на пример: животните,
растенијата, микроорганизмите, алгите, габите, фосилите и слично. Клучевите се создадени така што на
корисникот му се презентирани релевантни информации за градбата на телото од соодветниот организам,
водејќи го притоа корисникот кон правилна идентификација со минимален број чекори.
Постојат неколку различни видови клучеви за детерминација и тоа: едно-пристапни клучеви (singleacces keys), мултипристапни (multy-acces or interactive keys) и клучеви во вид на тркала [2]. Кај еднопристапените клучеви принципот се базира на повеќе чекори во форма на прашања, со повеќе можни
одговори, и со изборот на соодветниот одговор, се преминува на следниот степен. Во однос на бројот на
понудени можни одговори еднопристапниот клуч може да биде дихотомен (доколку има само две
можности) или полиномен (доколку има повеќе од две можности). Мултипристапните клучеви при
детерминацијата даваат повеќе опции од каде може да се започне, а во понатамошните степени постапката
е слична како и кај еднопристапните клучеви. Со последните измени на наставните програми за основно
1
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образование од 2014/2015 година, т.е. со воведување на програмите од Кембриџ (за 1., 2. и 3. одд.), потоа
2015/2016 (4., 5. и 6. одд.), во наставата по предметот Природни науки и од 2016/2017 (7., 8. и 9. одд) за
предметот Биологија се застапени и клучеви за идентификација на организми и тоа не само нивна
употреба, туку и изработка. Исто така, клучевите за идентификација се предвидени и воведени во
наставните програмите за средно стручно образование од 2019 година [3]. Имајќи го предвид фактот за
недостаток на клучеви за детерминација прилагодени за ученици од основното образование, како и од
литература за нивна изработка, главната цел на овој научен труд е да им се овозможи на потенцијалните,
млади, истражувачи да се запознаат со начинот на креирање на клучеви за детерминација, во овој случај
претставени преку рибите како една група организми од царството животни. Една од причините за
изборот на овие организми е тоа што се работи за животни, кои се релативно големи (крупни), т.е. се
гледаат со голо око, и со делумно лесно и едноставно прилагодливи карактеристики за ученици на помала
возраст. Исто така, овие организми не само што не се опасни за човекот, туку се користат и во исхраната.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Во процесот на изработка на овој научен труд е користена стручна литература која се однесува на
морфологијата на рибите од Република Северна Македонија и нивните живеалишта [4, 5, 6].
Допoлнително, беа користени материјали од учебниците за основно образование кои се во тековна
употреба, како што се учебниците по предметите Природни науки за 4 одд. [7] и Биологија за 8. и 9 одд.
[8, 9], како и наставните програми по наведените предмети [10, 11, 12], поточно материјали за
одделенијата во кои е предвидена работа со клучеви за детерминација или нивна подготовка. Со оглед на
тоа дека се работи за ученици од основно образование на дел од податоците користени во клучевите се
направени прилагодувања, особено во описот на организмите, но и на самиот дизајн на клучевите.
2

3

РЕЗУЛТАТИ

3.1

Опис на видови

Пред да се почне со изработка на клучевите за детерминација (идентификација/одредување) на риби
најпрво, е потребно да се направат описи на видовите што треба да се детерминираат. Описите треба да
содржат податоци за анатомско-морфолошката градба на видовите, врз основа на што видовите ќе бидат
детерминирани. Пред да се даде описот на некоја група организми, треба да се запознаеме со нивните
општи карактеристики, како што е претставено на сл. 1.

Слика 1. Приказ на надворешна градба на риба.

3.1.1 Опис на видови за 4. одделение
За учениците од 4. одделение се одбрани шест вида риби, а изборот е направен на тој начин што
видовите се поедноставни за одредување, поточно содржат карактеристики лесно уочливи од страна на
учениците, а воедно претставуваат и карактеристични видови за водите од нашата земја. Тие се следниве:
костреш (перкија), плашка (плашица), охридска пастрмка, македонска пастрмка, крап и бела мрена (сл. 2).
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костреш (перкија)

плашка (платица)

охридска пастрмка

македонска пастрмка

крап

бела мрена

Слика 2. Видови на риби претставени во клучот за идентификација за 4. oдделение.

3.1.1.1 Костреш или перкија (Perca fluviatilis)
Кострешот е риба која што има издолжено вретеновидно тело, многу повисоко во пределот веднаш
зад главата. Поседува две грбни перки потпрени со зраци. Површината на неговото тело е препокриена со
5-8 темни напречни пруги во форма на латинската букваY.
3.1.1.2 Плашка или плашица (Alburnus macedonicus)
Плашката е риба која што има издолжено и странично сплескано тело, со сребрен сјај. Има една
грбна и една долга анална перка. Устата е поставена на врвот од главата и е свртена нагоре. Плашката е
жител на Дојранското Езеро.
3.1.1.3 Охридска пастрмка (Salmo letnica)
Охридската пастрмка е ендемичен вид за Охридското Eзеро. Поседува две грбни перки, од кои што
првата е потпрена со коскени зраци, а втората не е. Целото тело е препокриено со црни петна вклучувајќи
ја и главата, а на средината од телото има црвени петна.
3.1.1.4 Македонска пастрмка (Salmo macedonicus)
Македонската пастрмка има две грбни перки, првата е потпрена со коскени зраци, а втората е помала
и без зраци. Телото е препокриено со голем број на црни петна кои се побројни и поголеми од оние кај
oхридската пастрмка. Покрај темни петна на телото се наоѓаат и петна со темно бордо боја,
карактеристични за овој вид пастрмка. Жител е на реката Вардар и нејзините притоки.
3.1.1.5 Крап (Cyprinus carpio)
Крапот има високо и заоблено тело, препокриено со крупни лушпи во чија основа се наоѓа по една
темна точка. Има една, релативно голема грбна перка. Има крупна глава со мала уста, а на горната усна
има два пара мустачки.
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3.1.1.6 Бела мрена (Barbus macedonucus)
Белата мрена има вретеновидно тело. И грбната и аналната перка се кратки. Има дебели, месести
усни на кои има израстоци во вид на мустачки.
3.1.2 Опис на видови за 9. одделение
Со цел учениците да ги согледаат мноштвото разлики присутни кај рибите, а на тој начин да се вежба
и моќта на запазување, за 9. одделение е направено проширување на клучот за идентификација. Имено,
дополнително се одбрани уште неколку видови кои со своите морфолошки карактеристики наликуваат на
видовите обработени во 4. одделение.

вретенар

oхридска белвица

црна мрена
караш

мергур
Слика 3. Видови риби претставени во клучот за идентификација за 9. oдделение.
3.1.2.1 Караш (Carassius carassius)
Телото на карашот е високо, странично сплескано, препокриено со крупни лушпи. Поседува долга
грбна перка и опашна перка која што е малку всечена. Кај помладите единки пред опашната перка има
темна флека. Има мала глава и за разлика од крапот, нема мустачки околу устата. Претставува алохтон
вид (внесен од други земји во водите од нашата земја).
3.1.2.2 Вретенар (Zingel balcanicus)
Вретенарот има вретеновидно тело. Има две грбни перки потпрени со коскени зраци. Устата е во
форма на потковица, поставена од долната страна на главата. Во пределот на жабреното капаче се наоѓаат
две боцки. На телото има околу 5 темни напречни пруги (линии). Вретенарот е ендемичен вид за нашата
земја, а живее во реката Треска.
3.1.2.3 Мергур (Pachychilon macedonicum)
Телото на мергурот е благо странично сплескано. На средината на телото има карактеристична темна
линија која завршува со темна дамка во основата на опашната перка. Предниот раб на стомачните перки
се наоѓа веднаш под предниот раб од грбната перка. Мергурот живее единствено во водите на Р.С
Македонија и Грција.
3.1.2.4 Црна мрена (Barbus balcanicus)
Црната мрена е слатководна риба чие тело е со вретеновидна форма. За разлика од белата мрена
телото на црната мрена е покриено со темни дамки кои ги покриваат и перките. Во пределот на главата
има два пара ситни мустачки.
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3.1.2.5 Охридска белвица (Salmo ochridanus)
Охридската белвица е ендемичен вид на пастрмка со сребрена боја на телото, препокриено со ретки
бледи црни и црвени петна кои отсуствуваат на главата. Затоа што живее во подлабоките делови од
Охридското Eзеро има релативно големо око во однос на главата, споредено со другите видови пастрмки.

3.2

Изработка на клучеви

3.3

Клучеви во вид на грозд

Клучевите во вид на грозд (сл. 4, 5, 6 и 7) се дихотомни клучеви кои се состојат од едно прашање на
кое што има понудено два можни одговора. Кога се поставуваат прашањата треба да се внимава за
степенот на нивната сложеност, да одговараат на возраста на учениците и да ги содржат општите и
специфичните карактеристики на видовите што се детерминираат. Клучевите во вид на грозд се користат
кога се работи за помал број организми, со цел да се запази прегледноста, со што претставуваат лесна
алатка за користење од страна на ученици во основно образование, но исто така и за аматери.
3.3.1 Клучеви во вид на грозд за 4 одделение

Слика 4. Клуч во вид на грозд за 4. oдделение.

24

Слика 5. Проширен клуч во вид на грозд за 4. oдделение.

3.3.2 Клучеви во вид на грозд за 9. одделение

Слика 6. Клуч во вид на грозд за 9. oдделение.
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Слика 7. Проширен клуч во вид на грозд за 9. oдделение.

3.4

Клучеви со теза и антитеза

Клучевите во вид на теза и антитеза се всушност дихотомни клучеви кои се користат од стрaна на
научниците. Во овој труд се прикажани примери за вакви клучеви, со прилагодена терминнологија за
учениците од основно образование.
3.4.1 Клучеви со теза и антитеза за 4 одделение
Табела 1 Клуч во теза и антитеза за 4. oдделение.

1а
1б
2а
2б

Рибата има две грбни перки
Рибата има само една грбна перка
Телото на рибата е покриено со темни напречни пруги
Телото на рибата е покриено со темни петна

3а
3б
4а
4б

Рибата има мустачки
Рибата нема мустачки
Рибата поседува долга грбна перка
Рибата поседува кратка грбна перка

2
3
костреш
македонска
пастрмка
4
плашка
крап
бела мрена

Табела 2 Проширен клуч со теза и антитеза за 4. oдделение.
1а
1б
2а
2б
3а

Рибата има две грбни перки
Рибата има една грбна перка
Телото на рибата е покриено со темни напречни пруги
Телото на рибата е покриено со темни петна
На телото се присутни петна со темнобордо боја

2
4
костреш
3
македонска
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3б
4а
4б
5а
5б

На телото не се присутни петна со темнобордо боја
Рибата има мустачки
Рибата нема мустачки
Рибата има долга грбна перка
Рибата има кратка грбна перка

пастрмка
охридска пастрмка
5
плашка
крап
бела мрена

3.4.2 Клучеви со теза и антитеза за 9 одделение
1а
1б
2а
2б
3а
3б
4а

Табела 3. Клуч со теза и антитеза за 9. oдделение.
Рибата поседува две грбни перки
Рибата поседува само една грбна перка
Телото е покриено со темни напречни пруги
Телото е покриено со темни петна
Напречните пруги имаат форма на буквата Y
Напречните пруги немаат форма на буквата Y
На телото се присутни петна со темнобордо боја

4б

На телото не се присутни петна со темнобордо боја

5а
5б
6а
6б
7а
7б
8а
8б

Рибата има мустачки
Рибата нема мустачки
Рибата поседува долга грбна перка
Рибата поседува кратка грбна перка
Рибата има високо, странично спескано тело
Телото на рибата е издолжено
На средината на телото има темна линија што завршува со темна дамка во
основата на опашната перка
На средината на телото нема темна линија

2
5
3
4
костреш
вретенар
македонска
пастрмка
охридска
пастрмка
6
7
крап
бела мрена
караш
8
мергур
плашка

1а

Табела 4. Проширен клуч со теза и антитеза за 9. oдделение.
Рибата има две грбни перки

2

1б

Рибата има само една грбна перка

6

2а

Двете грбни перки се потпрени со коскени зраци

3

2б

Само првата грбна перка е потпрени со коскени зраци, а втората е без зраци

4

3а

На жабреното капаче се наоѓаат две боцки

вретенар

3б

На жабреното капаче не се наоѓаат боцки

костреш

4а

На телото се присутни петна кои ја покриваат и главата

4б

На телото се присутни петна кои не ја покриваат главата

5а

На телото се присутни петна со темнобордо боја

5б

На телото не се присутни петна со темнобордо боја

6а

Рибата има мустачки

7

6б

Рибата нема мустачки

9

7а

Рибата поседува долга грбна перка

7б

Рибата поседува кратка грбна перка

8а

Телото е покриено со темни дамки

бела мрена

8б

Телото не е покриено со темни дамки

врна мрена

5
охридска белвица
македонска пастрмка
охридска пастрмка

крап
8
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9а

Рибата има високо, странично сплескано тело

караш

9б

Телото на рибата е издолжено

10а

На средината на телото има темна линија што завршува со темна дамка во
основата на опашната перка

мергур

10б

На средината на телото нема темна линија што завршува со темна дамка во
основата на опашната перка

плашка

10

ДИСКУСИЈА
Tаксономијата не е ништо друго отколку процес на подредување (сортирање, класифицирање).
Сортирањето како процес започнува да се развива кај децата уште на најмала возраст преку различен вид
игри, а продолжува да се развива и во текот на понатамошниот образовен процес, во рамките на голем
број предмети.
Во нашиот образовен систем, клучевите за идентификација започнуваат да се користат во 4.
одделение. Но, истите се застапени и креирани на начин кој им овозможува на учениците да ги согледат
разликите единствено помеѓу организми кои припаѓаат на различни, повисоки таксономски категории.
Ваквите клучеви се застапени во мал број, а морфолошките особини прикажани во клучевите единствено
овозможуваат таксономско раздвојување кое води до повисоките таксономски категории, како што се ред
или фамилија, но не и до вид.
Имајќи предвид дека клучевите за идентификација се користат за одредување на видови, се наметна
потребата од креирање на правилен пристап за работа со клучеви кои ќе им овозможи на учениците да
извршат идентификација на организми до најниска таксономска категорија, т.е. идентификација на видови
од еден род. Ваквиот пристап не е монотон за учениците, а примерите дадени во овој труд се прилагодени
така што се користени слични организми во поглед на нивната таксономска припадност, будејќи на тој
начин поголема концентрација кај децата и фаворизирање на моќта на забележување. Клучевите
предложени во овој труд им овозможуваат на учениците не само да ги идентификуваат организмите, туку
и да ги проучат сличностите и разликите, особено помеѓу блиско сродните видови. Дополнително,
идентификацијата на главните карактеристики кај рибите, кои се предмет на интерес во клучевите, им
овозможуваат на учениците да ја увидат нивната сродност. При тоа се користени термини и описи
прилагодени за ученици, кои се и научно издржани.
4

ЗАКЛУЧОК
Поради сето претходно наведено сметаме дека со овој труд ќе дадеме придонес во изработката и
употребата на клучевите за идентификација, со цел нивна поширока употреба не само во рамки на
формалното образование, туку и од страна на вљубениците во природата, со што правиме и промоција на
биологијата како дел од природните науки. Се надеваме дека ова ќе биде поттик за изработка на вакви
систематски клучеви и за други групи организми, како на пример: габи, влечуги (змии и смокови),
инсекти, растенија кои се интересни и лесни за работа не само за ученици од основно и/или средно
образование, туку и за пошироката јавност. На тој начин ќе се придонесе и кон побивање на релативно
големиот број заблуди кои за жал постојат кај луѓето во нашата земја, а кои се однесуваат на
унишувањето на отровни змии, отровни печурки, опасни инсекти итн.
5

6
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ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА НА ЛАТЕНТНИ ОТПЕЧАТОЦИ ОД ПРСТИ НА
НЕИСПУКАНИ КУРШУМИ СО ХЕМИСКА ДЕПОЗИЦИЈА НА ОЛОВО (II)
СУЛФИД

КРАТКА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Во овој труд е презентиран нов, хемиски метод за визуелизација на латентни отпечатоци од прсти
на површина од месинг од неиспукани куршуми. Методот е базиран на селективна хемиска депозиција на
олово (II) сулфид во просторот помеѓу папиларните линии на површина. Постапката е едноставна и се
состои од краткотрајно потопување на куршумите во раствор за визуелизација. Растворот за визуелизација
на отпечатоците е приготвен со мешање на водни раствори од олово (II) ацетат, натриум хидроксид,
триетанол амин и тиоуреа. Хемискиот процес се одвива во алкална средина и умерено загревање.
Испитувањето на хемискиот состав на депонираниот материјал, беше извршено со прашкова рендгенска
дифракција (XRPD). Дизајнирањето на овој метод беше спроведено со употреба на значителен број на
примероци од неиспукани куршуми, при што беше испитувана и можноста за визуелизација на релативно
стари отпечатоци. Притоа, успешно беа визуелизирани отпечатоци кои беа нанесени пред околу 2 години.
Предложениот метод е релативно едноставен за изведување, што го прави потенцијално корисен при
форензички испитувања.
Клучни зборови: латентни отпечатоци, олово (II) сулфид, неиспукани куршуми, форензичка хемија,
хемиска депозиција.

1

ВОВЕД

При контакт на кожата од прстите со некоја површина доаѓа до нанесување на траги, познати како
отпечатоци од прсти. Овие траги се должат на набраноста на кожата. Морфологијата од бразди, познати
како папиларни линии, кои се јавуваат на врвот на прстите е уникатна кај секој човек. Генерално
отпечатоците се делат на видливи, кои се појавуваат по претходен контакт на прстите со некоја материја
која лесно може да се пренесе, и невидливи т.е. латентни, за чија визуелизација е потребна примена на
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соодветни методи. Латентните отпечатоци можат дополнително да се класифицираат во однос на
хемискиот состав како масни - кои што имаат генерално липиден состав и потни - кои што во најголем дел
содржат вода во која се растворени соли, аминокиселини и други соединенија. Уникатноста и
непроменливоста којашто е својствена за отпечатоците ги прави истите доста вредни за форензиката, не
само за утврдување на идентитетот на криминалци, туку и на жртви на различни природни незгоди [1,2].
И покрај тоа што модерната форензика брзо напредува и се стреми кон пронаоѓање на побрзи, поефикасни
и поевтини методи за визуелизација на латентни отпечатоци, традиционалните методи кои вклучуваат
прашоци забележуваат најширока примена [1,2]. Овие прашоци вообичаено содржат боја за постигнување
на контраст и поволно визуелизирање, како и смолест материјал кој го потпомогнува прилепувањето за
материјата од отпечатокот. При нанесување на прашоци доаѓа до прилепување на прашокот за
отпечатокот. За ваков вид на визуелизација најчесто се користи магнетен прашок [1-6], но се користат и
некои пигменти. Меѓу вообичаените методи за визуелизација на отисоци се вбројува и цијаноакрилатниот
метод [1-3,5-11] кој вклучува формирање на полимеризиран цијаноакрилат на површината од папиларните
линии. Процесот на визуелизација се врши во комора со цијаноакрилатни пaри кои се добиваат со
загревање на цијаноакрилатно лепило. Цијаноакрилатните пари реагираат со влагата од воздухот и
аминокиселинските и протеинските материи на површината од отпечатокот, при што доаѓа до нивна
полимеризација и формирање на цврста фаза. Притоа се овозможува контраст меѓу отпечатокот и
површината на која е нанесен. Покрај тоа, може да се користи и раствор од сребро нитрат [1,2], кој
формира бел сребро хлорид со хлоридите кои што се содржат во излачената пот во отпечатоците. Овој
хлорид преминува во елементарно сребро по изложување на светлина. Може да се изврши и
визуелизација на отпечатоците со депозиција на тенки слоеви супстанца меѓу папиларните линии од
отпечатокот. Во овие техники се вбројуваат методи кои користат Толенсов реагенс [12], паладиум [2,13],
раствор за посинување [2,14], злато [2], калиум бирнесит [10], сулфид на бакарот [15], берлинско сино [16]
и слично. Визуелизацијата со Толенсов реагенс вклучува редокс реакција меѓу сребрените јони и бакарот
од месингот, при што доаѓа до формирање на тенок филм од елементарно сребро, процес на кој
вообичаено му претходи закиселување за да го намали инхибирачкиот ефект на присутните оксиди и
карбонати [2,10,11]. Во случајот со растворот за посинување потребно е да се изберат услови кои би
помогнале да се избегне прекумерна депозиција на бакар (II) селенид во просторот меѓу папиларните
линии,со што би се намалил квалитетот на визуелизацијата [10].

2

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Целта на ова истражување е развивање на нов метод за визуелизација на латентни отпечатоци од
прсти нанесени на куршуми преку депозиција на тенки слоеви од олово (II) сулфид. Во рамките на ова
истражување е опфатен метод кој обезбедува едноставна и релативно брза визуелизација на латентни
масни отпечатоци нанесени на површина на неиспукани куршуми. Визуелизацијата се одвива преку
депозиција на олово (II) сулфид во браздите меѓу папиларните линии на отпечатокот, при што се
обезбедува контраст. Овој метод е применлив за визуелизација на отпечатоци кои вклучуваат масни
соединенија во нивниот состав. Заради ниската цена и ефективноста, методот наоѓа потенцијална примена
во форензички лаборатории.

3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

3.1 Материјали и методи
Во рамките на истражувањето беа користени следниве хемикалии: олово (II) ацетат трихидрат,
натриум хидроксид, тиоуреа ((NH2)2CS, триетанол амин N(C2H5OH)3, натриум карбонат и дејонизирана
вода, сите со чистота за анализа. Овие супстанци беа употребени за приготвување на 100 cm3 oд следниве
водни раствори, со концентрации од 0,5 mol/dm3 за Pb(CH3COOH)2, 2 mol/dm3 за NaOH, 1 mol/dm3 за
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(NH2)2CS и 1 mol/dm3 за N(C 2H5OH)3. Приготвувањето на растворите е детално опишана во Прилогот 1
кон трудот. Куршумите употребени во истражувањето имаат калибар 7,9 mm. Тие се наменети за пушка
тип маузер (К 98), која се произведувала во фабриката Застава во Крагуевац, Србија. Оваа пушка на овие
простори е наречена М 48. Чаурите се изработени од α-месинг кој се состои од Cu и Zn, со масени удели
од 78 и 22%, соодветно (Производител: PPU-Први Партизан Ужице, Србија). Карактеризацијата на
хемискиот состав на депонираниот материјал, којшто овозможува визуализација на отпечатоците, беше
извршена со рендгенска дифракција на прашкасти материјали (X-Ray Powder Diffraction - XRPD) со
примена на дифрактометар Rigaku Ultima IV со CuKα радијација.
3.2 Постапка за нанесување отпечатоци од прсти на површина од неиспукани куршуми
За да се нанесат отпечатоци со еднаков т.е. сличен притисок од прстот, беше користен стиропор за
фиксирање на куршумите поставен на вага со капацитет до 7 kg. Начинот на кој се обезбедија отпечатоци
е визуелно прикажан на слика П1 во Прилогот кон трудот. На идентичен начин се нанесоа и отпечатоци
со притисоци кои одговараат на аплицирана маса од 100 до 800 g. Сите отпечатоци се нанесени од истата
личност.
3.3 Постапка за визуелизација на латентните отпечатоци
Подготвени беа хемиски бањи А, Б и В со различни концентрации на реактантите. За хемиската
бања А беа употребени следниве волумени од растворите: 2 cm3 од Pb (CH3COO)2(aq), 4 cm3 од NaOH(aq),
1 cm3 од N(C2H4OH)3(aq), 35 cm3 дејонизирана вода и 3 cm3 воден раствор од тиоуреа. Хемиските бањи Б и
В беа приготвени со двојно и тројно поголеми количества на реактантите соодветно, при што се
променуваше волуменот на дестилирана вода за вкупниот волумен да изнесува 45 cm3. Визуелизацијата
беше изведена на температури од 28 OC и 35 OC. При работа на повисока температура, куршумите се
фаќаат за проектилот со пинцета и се потопуваа во хемиските бањи веднаш по постигнувањето на
температура од 30 OC и се вадеа по постигнување на задоволителна визуелизација, т.е. за време од
приближно 7 минути. Деталите во врска со оптимизацијата на условите и редоследот се дадени во
прилогот кон трудот (Прилог 2). По извршената визуелизација, отпечатоците беа фотографирани со
примена на дифузна светлина која евентуално може да ја елиминира рефлексијата на цилиндричната
метална површина. Фотографираните отпечатоци беа проследени кон дактилоскопска анализа со посебен
осврт кон определување на карактеристиките на второ ниво.
3.4 Карактеризација на хемискиот состав на депонираниот материјал
Имајќи предвид дека количеството на депониран материјал на еден куршум при процесот на
визуелизација на отпечатокот е занемарливо мало за да биде испитувано со рендгенска дифракциона
анализа на прашкасти материјали (XRPD), применет беше посебен пристап. Примерок од чаура од ист тип
како и останатите користени во ова истражување беше исечен и израмнет со цел да добие конечна форма
на рамна плочка со димензии од 3x4 cm. Оваа процедура е преземена и воедно подетално опишана во [16].
Плочката беше темелно исчистена со триење со цврст CaCO3 и потопена во хемиска бања приготвена
според процедурата А, опишана во Прилог 2. Плочката беше ставена во три хемиски бањи А во вкупно
времетраење од околу 75 мин. Очекувано, на плочката се депонираше слој од истата супстанца која се
депонира на куршумите. Откако плочката се извади од последниот раствор, таа беше промиена со
дејонизирана вода и оставена да се суши. Во растворите во кои беше потопена плочката на крај беше
присутно определено количество од талогот. Талогот со филтрација беше раздвоен, потоа промиен со
вода, и беше оставен да се суши. Составот на овој талог се определи со XRPD.
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4

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Според резултатите од дактилоскопската анализа, конфигурацијата на отпечатоците е солидно
сочувана при што може да се препознае формата на отпечатокот преку протегањето на папиларните
линии, јасно изразената курватура на свиоците без прелевање на материјалот наменет за визуелизација.
Латентните траги стануваат видливи поради обојувањето на меѓупапиларниот простор. На површината од
куршумите каде што металната површина е оштетена или изгребана доаѓа до прекинување на
континуитетот на папиларните линии. Обојувањето на меѓупапиларниот простор на прв поглед дава
зголемен контраст наспроти металната површина, што значи дека овој метод не се препорачува кај темни
непорозни површини. Прекинувањето и разгранувањето на папиларните линии може да се детектира со
релативна леснотија, при што нивните рабови ја зачувуваат автентичноста т.е. не создаваат лажни
карактеристики, прелевајќи се кон соседните папиларни линии. На овој начин се зачувува нивниот
биометрички капацитет. Со примена на методот за визуелизација, којшто е предложен во ова
истражување, можат да се детектираат повеќе карактеристики кои не претрпеле деформација, а
флуктуацијата на ширината на папиларните линии при нормален притисок не се менува драстично.
Карактеристиките од трето ниво, како што се пори на папиларните линии и рабни карактеристики, можат
да се анализираат од повеќе аспекти. Порите се послабо изразени, појавувајќи се на определени места и
тоа со боја со која е обоен и меѓупапиларниот простор. Овој метод практично кажано не ги уништува
микрополињата т.е. празниот простор на местата каде се одразуваат порите кои, иако во поголемиот дел
не се видливи, тоа е повеќе поради временската дистанца на депонирање на трагите. Рабните
карактеристики кои се изградени од поголеми свиоци како и флуктуацијата на ширината на папиларната
линија се со правилна форма. При споредбата на ефектот на концентрацијата врз брзината на развивање
на отпечатоците од прсти беше утврдено дека примената на хемиските бањи Б и В овозможува поволна
визуелизација на отпечатоците за време од околу 4 минути. Меѓутоа, хемиската бања Б беше загреана до
температура од 35-36 °C, за разлика од хемиската бања В која беше загреана до 33 °C. Визуелизацијата на
отпечатоци со примена на хемиската бања А, пак, даваше задоволителни резултати околу 6:30 мин. по
потопувањето на куршумите во неа. Беше утврдено дека со примена на бањата А се добиваат отпечатоци
со повисок квалитет во споредба со другите две бањи, факт што е поддржан од бројот на присутни
карактеристики, 43 во споредба со 27 и 26 за примероците од бањите Б и В соодветно. Бидејќи разликата
во потребното време не е значителна, за понатамошна работа беше избрана хемиската бања А, со оглед на
тоа што таа вклучува најмало количество на хемикалии. Фотографираните визуелизирани отпечатоци од
хемиските бањи А, Б и В се прикажани на слика 1а, б и в, соодветно.
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Слика 1. Фотографии со визуелизирани отпечатоци на куршуми од хемиски бањи а) А, б) Б и в) В.

Со употреба на растворите кои што беа подготвени со примена на хемиската бања А беше
разгледан ефектот на притисокот манифестиран како маса со која е нанесен отпечатокот. На осум
различни куршуми беа нанесени отпечатоци со примена на притисок врз куршумот и мерење на маса на
вага во интервал од 100 до 800 g.

Слика 2. Резултати од визуелизацијата на отпечатоци нанесени со различен притисок изразен како маса.
Табела 1. Број на карактеристики на второ ниво наспроти измерената маса пропорционална на притисокот
со кој е нанесен отпечатокот.
Измерена маса,
пропорционална на
притисокот (g)
Број на карактеристики на
второ ниво

100

200

300

400

500

600

700

800

27

24

22

22

12

5

7

4

Од определените карактеристики на второ ниво за сите овие примероци, чии фотографии се
прикажани на слика 2, а резултатите во табела 1 и слика П3, беше заклучено дека најмногу
карактеристики се изброени за примерок од отпечаток нанесен со притисок еквивалентен на измерена
маса од 100 g. За понатамошните испитувања беше користена оваа вредност при нанесување на
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отпечатоците. Зголемувањето на масата на нанесување на отпечатоците над 400 g доведува и до пет пати
помал број на карактеристики (слика П3) кој што најверојатно се должи на слепување на папиларните
линии и намалување на меѓупапиларното растојание кое што е клучно за примена на методот предложен
во ова истражување. Покрај другото, беше утврдено и дека потни отпечатоци не може да се визуелизираат
со предложената метода. Имено, материите од потните отпечатоци се раствораат во вода, па на куршумот
не се забележа нивна визуелизација, за разлика од куршумот со масни отпечатоци, каде што се забележаа
јасни траги, почнувајќи од четвртата минута по неговото потопување во соодветниот раствор за
визуелизација. Испитуван беше и бројот на последователни употреби на една хемиска бања подготвена
според хемиска бања А. Во експериментот, по 6:30 минути, откако се забележа задоволителна
визуелизација на отисокот на куршумот, двата куршуми беа извадени од растворот за визуелизација и на
нивно место беа третирани други два. На вторите куршуми се забележаа бледи траги по 2:30 минути, чиј
интензитет растеше постепено. По петтата минута по внесувањето на куршумите во растворот
отпечатоците се доста јасни. По 6:30 мин. куршумите беа извади од растворот и беа заменети со други два
за третман. Визуелизација на отпечатоците на третите куршуми „задоцни“ околу една минута во однос на
степенот на визуелизација на претходните куршуми. Така, по 3:30 мин. третман на третите куршуми беше
забележани траги со споредлива јасност со трагите кои се забележаа на вторите куршуми по 2:30 мин.
Сепак, контрастот на отпечатоците постепено се подобруваше. Кога куршумите беа извадени по 6:30 мин,
квалитетот беше споредлив со оној од вторите куршуми. Слично на претходните случаи, во растворот беа
ставени уште два куршуми. Визуелизацијата на отпечатоците во овој случај е забележливо побавна и
потребни се 8:15 мин. Конечно, во истата хемиска бања беа ставени петтите куршуми. Потребни беа
околу 5 мин. за да дојде до појавување на бледи траги, но овие траги не стануваа појасни во следните 7-8
мин.
Испитувањето на ефектот на стареење на отпечатоците влијаеше на потребното време за
визуелизација. Имено, додека за свежите отпечатоци беа потребни околу 6-7 минути за визуелизација, за
отпечатоците стари една до три недели беше потребно време од 8-10 минути, при што и резултатот беше
послаб. Меѓутоа, кога се изврши визуелизација на отпечатоци нанесени пред околу две години (слика П4),
потребни беа 10 минути, но се добија јасни слики од отпечатоци кои содржеа 24 карактеристики на второ
ниво. Ваквата појава можеби е последица на разградувањето на некои од органските материи во
отпечатокот.
Хемискиот состав на нанесениот слој беше испитан со помош на XRPD. Снимени беа четири
дифрактограми. Најпрвин, беа снимени два дифрактограми на месингани супстрати од кои на едниот
беше нанесен слој со хемиска бања А (слика 3, лево). Лесно може да се забележи дека во дифрактограмот
со сина боја, кој одговара на месинганиот супстрат на кој е нанесен слој, присутни се дифракциони
максимуми карактеристични за кубичен олово (II) сулфид – PbS (JCPDS No. 5-0592). Останатите два
дифрактограми беа снимени со цел да се провери дали концентрацијата влијае врз составот на слојот што
се нанесува на месинганата површина. За анализа на продуктите, во едниот случај беше собран талог од
хемиска бања А, додека во другиот случај беше собран продукт од бањите Б и В (слика 3, десно). Се
забележува дека нема значителна разлика меѓу дифрактограмите на двете супстанци, што потврдува дека
станува збор за истата супстанца, односно кубичен олово (II) сулфид.
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Слика 3. Дифрактограми добиени од плочка од месинг (а), наспроти плочка од месинг со слој депониран со
примена на хемиска бања А (б), и талог добиен од хемиска бања А (в), наспроти талог собран од хемиските
бањи Б и В (г).

5

ЗАКЛУЧОК

Презентираниот метод на хемиска депозиција на олово (II) сулфид за визуелизација на латентни
масни отпечатоци е едноставен и практичен за примена. Самата депозиција на материјал се одвива во
браздите меѓу папиларните линии на латентните отпечатоци, при што се постигнува задоволителен
контраст, дури и на цилиндрични површини од месинг, каков што е случајот со неиспукани куршуми.
Нанесениот слој останува на куршумот, дури и по повеќе од неколку недели при собни услови.
Предложениот метод е применлив и за визуелизација на латентни масни отпечатоци со старост од околу
две години.
6
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Прилог 1. Приготвување на работните раствори
Подготовка на раствор од Pb(CH3COO)2 со количествена концентрација од 0,5 mol/dm3:
На вага беа измерени 19,025 g олово(II) ацетат трихидрат (Pb(CH3COO)2 ∙3H2O) кои потоа беа
префрлени во лабораториска чаша од 200 cm3 и растворени во 60 cm3 дејонизирана вода со загревање и
мешање на магнетна мешалка. Приготвениот раствор е разреден до 100 cm3 и префрлен во пластично
шише.
Подготовка на раствор од NaOH со количествена концентрација од 2 mol/dm3 :
На вага беа измерени 8,005 g натриум хидроксид кои потоа беа префрлени во чаша од 200 cm3 и
растворени во 100 cm3 дејонизирана вода. Растворот потоа е префрлен во пластично шише.
Подготовка на раствор од тиоуреа (CH4N2S) со количествена концентрација од 1 mol/dm3:
На вага беа измерени 7,630 g тиоуреа кои потоа беа префрлени во чашка од 200 cm3 и растворени во
околу 60 cm3 дејонизирана вода со загревање и мешање на магнетна мешалка. Добиениот раствор е
разреден до 100 cm3 и префрлен во пластично шише.
Подготовка на раствор од N(C2H4OH)3 со количествена концентрација од 1 mol/dm3:
Со шприц беа измерени 13,5 cm3 од течен триетанол амин (ρ = 1.12 g/mL, w ≈ 98%) и беа
префрлени во чаша од 200 cm3 и растворени во околу 60 cm3 дејонизирана вода. Растворот потоа е
префрлен во шише, при што е дополнет до вкупен волумен од 100 cm3.

Прилог 2. Оптимизација на експерименталните услови за визуелизација на латентните
отпечатоци
Визуелизација на 28 °C:
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Во лабораториска чаша од 50 cm3 беа ставени 4 cm3 од растворот од олово(II) ацетат и кон него беа
додадени 8,5 cm3 од растворот на натриум хидроксид. Со додавањето на натриум хидроксид најпрвин се
формира бел талог од олово (II) хидроксид, Pb(OH)2, кој во вишок од хидроксид преминува во
тетрахидроксиплумбат(II) анјон, [Pb(OH) 4]2-, растворлив во вода. Откако талогот целосно се раствори, кон
растворот беа додадени 2 cm3 од растворот на триетаноламин и 26 mL дејонизирана вода. Конечно, кон
растворот се додаваат 6 cm3 раствор од тиоуреа и веднаш потоа се потопуваат куршумите/чаурите во
растворот. По околу 7 минути беа забележани отпечатоци на куршумите. Девет минути по почнувањето
на реакцијата куршумите се вадат од растворот. На површината на куршумите се забележува тенок слој од
PbS кој се формира за време на реакцијата, на кој јасно се гледаат отпечатоците. Реакциите се одвиваа на
28 °C.
Реакцијата/визуелизацијата беше изведена и при други услови. Направена беше проба во која беа
користени водни раствори и тоа, 2 cm3 олово (II) ацетат, 4 cm3 натриум хидроксид, 1 cm3 триетаноламин,
30 cm3 дејонизирана вода и 3 cm3 тиоуреа. Се тестираа два куршуми, од кои еден беше потопен во HCl
пред да биде ставен во растворот. По околу 20-22 минути, куршумите беа извадени од растворите. На
куршумот кој беше потопен во HCl пред почетокот на постапката се доби отисок со помал контраст, т.е.
послаба визуелизација отколку на куршумот кој беше ставен директно во растворот за визуелизација.
Направени беа и обиди во кои се користеа 5 cm3 олово (II) ацетат, 5 cm3 натриум хидроксид, 6 cm3
тиоуреа, 2 cm3 триетаноламин и 70 cm3 дејонизирана вода, додадени во стаклена чашка од 100 cm3 во тој
редослед. Во растворите беа ставени вкупно пет куршуми кои беа извадени по 25 минути. Од нив два
немаа јасна слика, додека останатите три имаа помалку јасни слики од претходно наведените обиди.
Додаденото количество NaOH не е доволно за растворање на талогот од Pb(OH) 2. Беше утврдено и дека
ваквиот распоред на додавање на хемикалиите не е оптимален за добивање на квалитетна и јасна слика.
Реакциите се изведуваа на 28 °C.
Визуелизација со умерено загревање:
Направени беа експерименти со три различни количества реактанти означени А, Б и В со
загревање на растворите на магнетна мешалка до 30 ОC, по што следеше визуелизација на отпечатоците на
температура во интервалот 30-35 OC.
Хемиска бања А

Хемиска бања Б

Хемиска бања В

2 cm3 Pb(CH3COO)2, 0.5
mol/dm3

4 cm3 Pb(CH3COO)2, 0.5
mol/dm3

6 cm3 Pb(CH3COO)2, 0.5
mol/dm3

4 cm3 NaOH, 2 mol/dm3

8 cm3 NaOH, 2 mol/dm3

12 cm3 NaOH, 2 mol/dm3

1 cm3 N(C2H4OH)3 1 mol/dm3

2 cm3 N(C2H4OH)3 1 mol/dm3

3 cm3 N(C2H4OH)3 1 mol/dm3

35 cm3 дејонизирана вода

25 cm3 дејонизирана вода

15 cm3 дејонизирана вода

3 cm3 тиоуреа, 1 mol/dm3

6 cm3 тиоуреа, 1 mol/dm3

9 cm3 тиоуреа, 1 mol/dm3
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Слика П1. Визуелизација на куршумите во хемиска бања А до идентична хемиска бања.

Обидите со хемиските бањи Б и В беа направени паралелно за да се испита брзината на реакцијата и
депонирањето на слојот од PbS. Растворите најпрвин се загреваат до температура од 30 ОC. Откако ќе се
постигне температурата куршумите се ставаат во растворите. Загревањето продолжува до температура од
35 OC, по што растворите за визуелизација се тргаат од грејното тело. Куршумите остануваат во
растворите се дури не се добие задоволителна визуелиација. При загревањето важно е да се мешаат
растворите за рамномерно загревање на истите.
Слично се постапи при третман со хемиска бања А – откако ќе се измешаат растворите, добиениот
раствор за визуелизација се загрева 2 минути до температура од 30 OC, по што во растворот се ставаат
куршумите. Растворот ја менува бојата од проѕирна во жолтеникава по околу 3-4 минути од внесувањето
на куршумите во растворот, односно 5-6 минути од мешањето на реактантите. По достигнување на
температура од 35 OC, растворот се трга од магнетната мешалка на која се загрева.
Хемиската бања А исто така се користеше за визуелизација на отпечатоци нанесени со различна
сила. На осум куршуми се нанесоа отпечатоци со сила која одговараше на 100-800 g. Времето за
визуелизација варираше од 5:30 до 7 минути, најверојатно заради различниот степен на загревање на
растворите.
Се провери и бројот на употреби на еден раствор припремен како во комбинација А. Најпрвин се
направи споредба на визуелизацијата на потни и масни отпечатоци. Откако заврши визуелизацијата на
куршумите со потни и масени отпечатоци се продолжи со користење на истата бања за визуелизирање на
нови куршуми со масни отпечатоци. Куршумите беа потопувани и вадени еден по еден. Времето потребно
за визуелизација се следеше во секој од случаите.
Хемиската бања А се користеше и за визуелизација и споредба на отпечатоци на куршуми со
старост од една до три недели наспроти свежи отпечатоци. За споредба се визуелизираа отпечатоци од
прсти кои датираат од 07.2018, што во времето на изработка на трудот би ги направило постари од две
години.
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Слика П2. Нанесување на отпечатоци со избрана маса.

Слика П3. Зависност на бројот на карактеристики наспроти аплицираната маса.

Слика П4. Визуелизиран отпечаток на неиспукан куршум кој што е нанесен пред околу 2
години. Определени се 24 карактеристики на второ ниво.
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Безбедносни забелешки
Соединенијата на оловото се отровни и со нив се ракува исклучиво со заштитни
ракавици. Истото се однесува за тиоуреата која што е класифицирана во листата на
канцерогени супстанци. Отпадот кој што се создава со примена на предложениот метод се
одлага исклучиво, во согласност со правилата за отпад кој што содржи соединенија на оловото
и којшто содржи тиоуреа.
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ИСПИТУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА СТАРЕЕЊЕТО НА
ПРИМЕРОЦИТЕ ОД УРБАНА ПОЧВА ЗА ФОРЕНЗИЧКИ ЦЕЛИ СО
УПОТРЕБА НА ХЕМОМЕТРИСКИ МЕТОДИ

КУСА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Поради лесната преносливост почвата честопати се користи како доказ во кривичните
истраги. Во ова истражување се анализирани осумдесет примероци од урбана почва од пет
паркови од градот Тетово. За оваа намена беше употребена инфрацрвена спектроскопија.
Инфрацрвените спектри на примероците беа соодветно обработувани и понатаму користени за
развој на модели за класификација. Како алгоритам за класификација беа користени
самоорганизираните мапи. Автоматската оптимизација беше изведена со употреба на генетски
алгоритами. Добиените модели со употреба на овој алгоритам беа користени за испитување на
стареењето на примероците од почва.
Делот од примероците кои служеа за развој на моделите беа собрани во текот на 2016
година. Контролните, пак, примероци, кои беа употребени за испитување на влијанието на
временските услови и на промената на годишните времиња беа собрани во 2019 година.
Развиените модели беа способни успешно да класификуваат 24 од 25 примероци на почва кои
беа користени за контрола на способностите за генерализација. Потоа, овие модели беа
употребени за испитување на стареењето на примероците. За овој дел од анализата беа
анализирани дополнителни дванаесет примероци. Сите овие примероци беа правилно
класифицирани според претходно развиените модели. Тоа укажува дека стареењето на
примероците на почва во интервал од 3 години не влијае значително врз составот.
Клучни зборови: почва, форензичка хемија, аналитичка хемија.
1

ВОВЕД

Почвата има сложени и уникатни својства врз кои влијае нејзиниот хемиски и физички
состав. Тaа претставува хетерогена смеса која содржи минерали, органска материја,
микроорганизми, воздух и вода [1]. Покрај тоа што е многу мала веројатноста два примерока
од почва да имаат идентичен состав, споредбите на почвата во форензиката може да обезбедат
значајни информации за истрагата. Затоа во форензиката за анализа на почви се применувани
различни техники како што се: атомска апсорпциона спектроскопија [2], скенирачка
електронска микроскопија [3], индуктивно спрегната плазма [4], гасна хроматографија [12],
дифракција на рендгенски зраци [3,6], раманска [7] и инфрацрвена спектроскопија [8].
Во рамките на ова истражување користена е инфрацрвената спектроскопија. Оваа
инструментална техника се заснова на мерење на сигналите поврзани со интеракцијата на
инфрацрвеното зрачење со анализираните примероци. Современите форензички лаборатории
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низ целиот свет се опремени со модерна инструментација која се користи за оваа намена. Кога
анализата се изведува со инфрацрвена спектроскопија претходната обработка на примерокот
обично е минимална, а при употреба на некои поспецифични варијанти на оваа техника
воопшто не е неопходна претходна обработка на примероците кои се анализираат [9].
Инфрацрвена спектроскопија спрегната со хемометрија може да биде одлична комбинација за
форензичко испитување на почвата.
Во оваа студија употребена е инфрацрвената спектроскопија, најпрво, за развој на методи
за класификација, а потоа и за испитување на влијанието промената на составот на урбаните
почви од промената на временските услови и од годишните времиња. Моделите презентирани
во овој труд се засноваат на самоорганизирани мапи (СОМ) [10,11]. За да се добијат подобри
модели за класификација, за оптимизацијата на параметрите на СОМ, како и за избор на
деловите од инфрацрвените спектри кои се најпогодни за класификација користен е генетски
алгоритам (ГА) [12–14].
2

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Целта на ова истражување е преку развој на модели за класификација да се испита во
колкава мерка доаѓа до промена на составот на почвата во период од три години и дали
моделите развиени со употреба на СОМ може да се употребуваат за детекција на промената на
составот на урбаните почви кој се случува во временски интервал од три години.
3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

Како што претходно беше наведено, целта на оваа работа е да се направи обид за развој на
хемометриски модели за класификација на примероците од урбана почва, користејќи ја
инфрацрвената спектроскопија. За таа цел беа собрани примероци од пет различни паркови од
градот Тетово (Македонија). Локацијата на овие паркови во градот е прикажана на Табела 1.
Истите локации визуелно се прикажани на мапата на градот Тетово на Слика 1.
Табела 1. Локации на парковите од кои се земени анализираните примероци.
Ознаки
Локација
A
Паркот кај меѓуградската автобуска станица
B
Паркот пред Домот на културата
C
Паркот пред Шарената џамија
D
Паркот пред Државниот универзитет во Тетово
E
Паркот пред средното училиште „Моша
Пијаде“

Примероците беа собрани во текот на летото и есента во 2016 година. Од секоја локација беа
собрани 16 примероци од почва од квадратна мрежа со плоштина на површината од околу 9 m 2
(Слика 2). Растојанието помеѓу точките за земање примероци изнесува околу 1 m.
Примероците се собирани од горниот слој на почвата (на длабочина до 10 cm). Користејќи ја
оваа стратегија собрани се сите примероци од почва кои беа анализирани.
За понатамошната дискусија важно е да се каже дека, за поедноставна анализа на
резултатите, примероците од петте локации се означувани на сличен начин како што е
прикажано на Слика 2. На пример, примероците од локацијата А беа означувани како: A11,
A12, A13, A14, A21, ..., сѐ до A44. На сличен начин беа означувани и примероците од
локациите B, C, D и E. Три години подоцна (во 2019 година) беа собрани дополнителни 12
примероци, со цел да се испита, како што претходно беше кажано, влијанието на сезонските
промени и временските услови врз промената на составот.
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Слика 1. Местоположба на парковите од кои се земени примероците. Ознаките на парковите
се исти како и во Табела 1.

Слика 2. Шема според која се земаат примероците од почвите. Индексите што се користат на
оваа шема се користат и за обележување на различните примероци земени од истата локација.

4

МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ

Претходна обработка на примероците – Оригиналната матрица на податоци е составена
од 80 спектри (редици) и 1100 вредности на апсорпција (колони кои се однесуваат на
различните бранови броеви). Првиот чекор во претходната обработка на спектрите е
нормирање на единица површина под спектарот. Нормираните спектри беа зачувани во
матрица на податоци (D). Потоа, за да се забрза оптимизација на моделите, колоните во
нормираната матрица на податоци се редуцираат од 1100 на 110 вредности на апсорбанцата на
следниов начин:
m10

d

r
i ,m





j  ( m 1)10 1

10

di , j
(1)

di,j во оваа равенка претставува податок од матрицата D кој се однесува i-от примерок
(редица) и за j-от бранов број (колона).
Претходна обработка на променливите – Пред да се изведе дополнителна редукција на
променливите (колоните) во редуцираната матрица на податоци беа најпрво автоскализирани.
Редукцијата на матрицата на податоци потоа беше изведена со карактеристичната векторска
анализа (КВА). Со употреба на КВА, најголемиот дел од информациите од редуцираната и
автоскализирана матрица на податоци може да се екстрахираат во мал број на т.н.
карактеристични вектори (КВ). Обично, за понатамошна анализа се задржуваат само првите
неколку КВ (за големи множества податоци станува збор за 10 до максимум 20) кои содржат
околу 95% од дисперзијата во податоците. Користејќи ги КВ, наместо оригиналните спектри,
можно беше дополнително да се намали бројот на променливи во матрицата на податоци. Во
овој случај, колоните во матрицата за податоци беа намалени од 110 до 16. Понатаму, оваа
матрица, составена од КВ, се користи за тренирање на СОМ.
Генетски алгоритами – За да се изврши оптимизацијата на моделите на автоматски
начин, како што претходно беше кажано, користени се генетски алгоритами. Во хемометријата
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ГА традиционално се користат веќе подолго време [12–14]. Овој алгоритам за оптимизација
овозможува релативно брза конвергенција без потреба од извршување на секоја пермутација на
променливите со кои се дефинира моделот кој се оптимизира. Во рамките на ова истражување,
популацијата од 100 хромозоми е иницирана со генерирање на случајни броеви. Хромозомите
се претставувани како бинарни вектори со должина од 129 гени (Слика 3). Првите 110 бита во
бинарните вектори претставуваат апсорбанци на различни бранови броеви. Дополнителни
четири гени беа употребени за избор на најсоодветен број КВ користени за тренирање на СОМ.
Овој параметар се менува во интервалот од 1 до 16. За утврдување на големината на мапата,
користени се уште осум гени (четири гени за должина и четири за ширина). Овие параметри
беа менувани во интервалот од 5 до 20. За да се најде оптималниот број на итерации за
тренирање на СОМ во грубата фаза на тренирањето се користат четири гени. Овој параметар
беше пребаран во интервал помеѓу 10 и 25. За оптимизација на бројот на итерации во фазата на
финото тренирање, беа користени дополнителни седум гени. Овој параметар се менува во
интервалот помеѓу 1 и 128 и се зголеми за уште двапати по бројот на итерации добиени во
фазата на грубо тренирање.

Слика 3. Начин на кој е изведено кодирањето на гените во хромозомите кои се употребувани
за оптимизација СОМ моделите со генетски алгоритам.

Самоорганизирани мапи – Претходно беше спомнато дека во ова истражување СОМ ќе
бидат употребени како алгоритам за класификација. Првично, СОМ биле развиени како
алгоритами за кластерирање [10,11]. Со извесна модификацијата овој алгоритам може да се
употребува за класификација [11] и како таков се користи кога одделувањето на различни
класи на примероци не е доволно добро.
5

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Моделите за класификација беа развивани со употреба на пристапот „еден-наспротиостанатите“ – односно за секоја од класите на примероци беше развиван посебен модел.
Добиените резултати беа употребени за испитување на процесот на стареење на почвите и се
дискутирани во овој дел.
Како прво, треба да се каже дека многу лесно и брзо беа добиени одлични резултати за
класификацијата на примероците од локацијата C (од паркот пред Шарената џамија), од
локацијата B (од паркот пред Домот на културата) и од локацијата А (паркот кај Меѓуградската
автобуска станица). Ниту еден примерок од овие три локации не беше погрешно
класификуван. Од друга страна, пак, од резултатите кои се прикажани на Слика 4 може да се
забележи дека примероците од локациите D (Државниот универзитет во Тетово) и E (паркот
кај средното училиште „Моша Пијаде“) се класификуваат со само една грешка во
множеството податоци за множеството со податоци за тестирање кое служи за екстерна
валидација на моделите. Односно, 24 од 25 примероци од ова множество се коректно
класификувани. Во обата случаи погрешно е класификуван еден ист примерок. Станува збор за
примерокот со ознака E41.
Врз основа на резултатите од анализата која претходно беше презентирана, во следниот
чекот, тестирањето на променливоста на составот на почвите беше направено на три локации
од кои две беа локациите D и E, каде постоеше по еден погрешно класификуван примерок во
множеството податоци за тестирање. Покрај ова, од останатите три локации каде не немаше
погрешно класификувани примероци, во текот на испитувањето на стареењето на примероците
беше користена само локацијата B. Фактот што кај локациите E и D има по еден погрешно
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класификуван примерок укажува на тоа дека кај нив веќе во самиот почеток, постои поголем
диверзитет во составот на примероците. Од друга страна, пак, локацијата B беше одбрана за да
може да се спореди евентуалното намалување на перформансите на моделите развиени за
локациите Е и D со една од локациите каде во иницијалната проверка на перформансите на
моделите не беше направена ниту една грешка.

Слика 4. Модели од СОМ кои се однесуваат за трите локации на кои се испитуваше
промената на составот на почвата со времето. Контролните примероци кои се користени за
испитување на влијанието на стареењето на примероците на мапите се обележани со масни букви.

Со детална анализа на резултатите прикажани на Слика 4 може да се забележи дека на
сите три локации кои беа употребени за испитување на влијанието на временските услови на
кои е изложена почвата, како и влијанието на промената на годишните времиња во периодот од
2016 до 2019 година, со употреба на СОМ за класификација не може да се забележи значителна
промена на составот на почвите. Ова значи дека овој алгоритам би можел во иднина да се
употребува не само за класификација на примероците на почви за криминални истраги кои се
во тек, туку би можел да се употребува и за проверка на докази кои се стари или при
евентуално повторно отворање на претходно затворени истраги.
6

ЗАКЛУЧОК

Од резултатите кои овде се претставени може да се заклучи дека СОМ оптимизирани со
ГА може успешно да се користат за класификација на примероци од урбани почви. Моделите
кои беа развиени со СОМ задоволително добро ги класификуваат примероците од петте
локации. Уште поважно за резултатите кои овде се пренесени е тоа што, како што може да се
види од Слика 4, временските услови на кои се изложени почвите во анализираните паркови,
како и годишните времиња, во текот на три години, не влијаат значително на составот на
примероците на урбани почви од испитуваните паркови. Според ова може да се заклучи дека
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аналитичкиот и хемометриски пристап за класификација на урбани почви кој овде е
презентиран би можел успешно да се користи во форензичките лаборатории.
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УЛОГАТА НА ПОСТ-ФЕРМЕНТАЦИСКИТЕ ТРЕТМАНИ ЗА
ДОБИВАЊЕ КВАЛИТЕТНО И СТАБИЛНО ПИВО

КУСА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Развојот на технолошките постапки во производството на пиво во последните години
доведе до воведување на нови начини на филтрација и стабилизација на пивата, со цел
подобрување на квалитетот на пивата, заштеда на енергија и еколошко производство.
Употребуваните постројки за пост-ферментациски третмани на пивата, во кои се вклучени
системи за бистрење, стабилизација и филтрација, овозможуваат отстранување на цврсти
несакани честички (квасец, хмељни смоли), како и полифенолни и протеински честички
одговорни за појавата на заматување на пивата. Нивното отстранување вклучува примена на
филтрациони средства: киселгур, силика гел, поливинил-полипиролидон (PVPP) и разни
постапки за бистрење и/или филтрација, од кои во последно време значајна е примената на
вкрстената (crossflow) микрофилтрација со дизајнирани специфични модуларни блок уреди.
Со воведувањето на мембранскиот системи за бистрење и уред за континуирана стабилизација
на пивата со поливинил-полипиролидон во индустриски услови, извршено е бистрење и
стабилизацијата на два типа пива. За да се оцени ефикасноста на филтрацијата и
стабилизацијата на пивата применет е “forsing“ тест и одредена е содржината на вкупните
полифеноли и антоцијаногени соединенија, пред и по воведувањето на континуираната
стабилизација.
Со новиот систем за стабилизација исклучена е употребата на киселгур филтрацијата и
добиена е значителна и посакувана редукција, над 50%, на полифенолите и антоцијаногените
во пивата. Според тоа, пост-ферментациските процеси во кои е применет системот за
микрофилтрација проследен со континуиран систем за стабилизација е далеку поефикасeн и
овозможува добивање лагер пива со поголема колоидна стабилност и трајност.
Клучни зборови: пиво, филтрација, стабилизација.
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1

ВОВЕД

Како позначајна карактеристика на пивото се смета неговата колодина стабилност која се
одредува со број на денови или време за кое неговиот квалитет не се менува. За да се постигне
стабилизацијата на пивото се користат разни средства од кои позначајна е примената на силика
гел и поливинил-полипиролидон (PVPP). Овие средства имаат способност да се врзат со
нестабилните протеински материи и полифеноли одговорни за појавата на матнеж на пивото.
Причина за намалувањето на колоидната стабилност кај различни типови на пива била
забележана и при големата употреба на хмељ. Со него се овозможува висок внес на
полифеноли кои се врзуваат со протеините од пивото и со тоа формираните молекуларни
агрегати имаат големина која предизвикува појава на визуелна заматеност или т.н. колоидна
нестабилност. Отстранувањето на квасецот од пивото е неопходна пост-ферментациска
постапка при која се одвојува густа квасочна суспензија во количина од 2 до 3 литри на
хектолитар пиво. Процесите кои се користат за одделување на квасочните клетки од пивото,
вклучуваат: седиментација, центрифугирање и филтрација. Отстранувањето на несаканите
протеинските честички во пивата се постигнува преку третман на пивото со силика гел. Силика
гелот се врзува со протеините на идентичен начин како и полифенолите со што овозможува да
се отстранат големите протеински агрегати од пивото во текот на процесот на филтрација.
Откако силика гелот (нерастворлив) ја завршил својата задача, тој со филтрацијата се
отстранува од пивото. За да се отстранат несаканите полифеноли присутни во пивата
најпозната е во последните години примената на полимерното средството поливинилполипиролидон (скр. PVPP), кое е нерастворливо во вода и пиво. Овој полимер има повисок
афинитет за хемиско врзување со полифенолите отколку со протеините присутни во пивото.
Голем дел од полифенолите во пивото ќе се врзат на површината од фино гранулираниот PVPP
во филтерот и со тоа се отстрануваат од пивото. За селективно отстранување на некои
протеини и полифеноли е применувана комбинацијата на силика гел и PVPP. Оваа
комбинација често се применува поради цената на чинење на процесот, односно поради тоа
што PVPP е доста скапо средство кое се користи за бистрење на пивата. Крајниот процес при
третманот на пиво, пред точењето, е филтрацијата. Процесот вклучува отстранување на
можните заостанати и присутни квасни клетки, како и отстранување на преципитати на
протеини и феноли кои се носители на матноста на пивото.
Многу важен фактор за успешна филтрација е ладење на пивото. Колку е пониска неговата
температура, толку повеќе се формира ладна матност која со големо внимание во целост се
отстранува при филтрацијата, и не смее да се зголеми неговата температура во самиот филтер.
Оттука произлегува дека и созревањето на пивото мора да се одвива на ниска температура од 2 до -1 °C.
Kако помошно средство во филтрацијата е воведена и примената на поливинилполипиролидонот (PVPP) кој денес е позначајно помошно филтрационо средство кое има
главно примена за отстранувањето на колоидните честички, односно полифенолите кои се
често причина за појава на заматување на пивата. Ова средство се карактеризира со можност и
за регенерација или повторно користење по негово промивање на раствор од натриум
хидроксид 0,5 %.
Филтрацијата со наплавен филтер е поекономична од плочестата филтрација во која се
користат два типа на филтрациони средства: киселгур или перлит.
Различните типови на киселгур имаат и своја различна примена и можност за филтрација со
различна брзина и добивање на различна бистрина на филтратот. Ако киселгурот е фин,
бистрењето е подобро, а филтрационата брзина е помала. Со груб киселгур филтрацијата е
брза, но бистрината е помала. Но, независно од тоа киселгурот кој се користи во пиварство не
претставува скапо средство и неговата потрошувачка се движи од 80 до 200 g/hl течност, но
најчесто околу 150-180 g/hl. Перлитот е материјал кој има вулканско потекло и претежно се
состои од алуминиум силикат. Како филтрационо помошно средство се користи откако
суровиот перлит се третира на висока температура (се загрева на 800°C), при што зрната се
надувуваат и прскаат по што се добиваат стаклести структури, кои се мелат до соодветна
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гранулација за да се добие соодветниот перлит, кој е во вид на лесен и растресит прашок. Овие
две филтрациони средства се користат во наплавните филтри кои може да имаат различна
конструкција (Kunze, 1998). Тие може да бидат во вид на:
- дискови (цилиндрични),
- свеќести кои се именувани во согласност со изгледот на поставени цевковидни
конструирани филтрациони свеќи во зависност од саканиот капацитет на филтерот.
- наплавни рамкови филтер преси кои се состојат од вертикално или хоризонтално
поставени плочи во соодветно куќиште.
Филтерот е составен од плочи, меѓу кои се поставуваат влошки за филтрација. Пивото на
секоја плоча се доведува истовремено од двете страни, се филтрира низ влошката, и се
изведува преку наредната плоча. Поради тоа плочите и влошките се поставуваат наизменично
и со нив може да се изведе груба, средна, фина и дури стерилна филтрација. Влошките се
изградени од целулоза и киселгур, а нивниот сооднос зависи од самиот извор на целулозата.
Овие филтри имаат одредени ограничувања за интензивна или масовна примена поради
следните недостатоци:
- немаат можност да се регенерираат,
- потребен е голем простор за филтерот и работна сила,
- погонските трошоци се релативно високи,
- бараат мануелно чистење,
- осетливи се на висока концентрација на суспендирани честици и зголемен број на
микроорганизми. Примената на соодветни конструкции на филтрите со влошки или свеќи сè
уште имаат примена и за ладна филтрација на пивата. Од овие техники на мембранска
филтрација кои се користат во пиварството за бистрење на пивата подолу се објаснети само
следниве два главни типа:
- филтрација со нормален проток на пиво низ филтерот т.н. dead-end филтрација и
- тангенцијална филтрација или филтрација со вкрстен проток на пивото, позната
како cross-flow филтрација (CFF).
Филтрацијата со вкрстен проток денес забележува сè поголема примена, затоа што кај оваа
филтрација самиот филтрат протекува нормално во однос протокот, а пивото тече
континуирано тангенцијално преку мембраната со висока брзина на проток и специфичен
работен притисок. Правецот на филтрацијата и правецот на проток не се идентични. Само дел
од течноста се филтрира низ мембраната, додека не филтрираниот концентрат или ретентат
циркулира повторно за да постигнe добар филтрационен резултат. На тој начин
концентрацијата на одвоениот талог постепено се зголемува. Меѓутоа, за да не се зголеми и
формира талог кој ќе предизвика затнување на филтрите неопходен е турбулентен проток да се
создава на површината на мембраната. На овој начин протокот не дозволува да се задржат
(натрупаат) цврстите материи, микроорганизмите и колоидните материи на мембранската
површина. Според тоа, оваа динамичка филтрација има ефект на самоисчистување, а
капацитетот на филтратот значително се зголемува и останува константно при исто ниво и со
брзина на протокот во модулите од околу 2 m/s. Kонтинуиран систем за стабилизација на пивo
(CBS, Continous beer stabilizing system) на Pall корпорацијата се состои од една или повеќе
фиксни апсорпциони колони со лежишта (bed). Вообичаениот дизајн содржи 3 колони, две од
нив се секогаш во улога на стабилизација, додека третата има регенерациона или потпорна
улога. Високите стабилизациони ефекти на почетокот од циклусот се компензирааат преку
автоматска by-pass контрола што значи комбинирање на нестабилизирано пиво со
стабилизирано пиво. Секоја колона e соодветно куќиште - сад во кое се сместени филтер
касети и истовременто секоја касета е исполнета со заштитен, регенеративен PVPP прашок.
Овој PVPP прашок кој има улога да ги врзе нестабилните честички на матнеж (полифенолните
честички) е постојано присутен во касетите, односно е присутен и при нивно чистење т.н.
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каустична регенерација. Системот за крајно филтрирање на пивата овозможува завршно
филтрирање на пивото со кое се обезбедува или добива биолошко стабилно пиво. Овој систем
е познат како ладна стерилна филтрација (CFS, Cluster Filter System for Cold Sterile Filtration)
чија улога е да се ослободи од честичките кои се најчесто причинители за биолошка
нестабилност на пивата. Филтрацијата се состои од филтер елементи вградени во кластер
(cluster), кој индивидуално поседува излезен вентил, а во текот на филтрацијата сите елементи
cluster-и се отворени. CFS како индивидуален систем во пиварството нуди: висок квалитет на
пиво, пониски трошоци во однос на традиционалната филтрација и пастеризација, обезбедува
биолошка контрола следена преку тестирањето на интегритетот на cluster-от, максимален
пристап кон системот за чистење, стерилизација и оптимизација, и минимална механичка
работа како резултат на комплетната автоматизација.

2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

При анализирањето на два различни типови пива, тие претходно се подготвуваат според
соодветни протоколи, се анализираат, а нивните резултати се пресметуваат според формулата:
𝑃 = 𝐴 𝑥 820 𝑥 𝐹 .

(1)

Каде:
P - е содржина на полифеноли (mg/L)
А - е отчитана апсорбанца на примерокот пиво при 600 nm, по калибрација на
инструментот со слепата проба.
F- фактор на разредување (2 доколку се користат колби од 50 ml).
Анализата се врши со примена на континуиран систем за стабилизација, кој ја покажува
врската меѓу бистрењето и крајната филтрација на пивото. Изграден е од стабилизациони
колони кои имаат фиксиран слој од PVPP, до кои колони пивото стасува со континуиран
проток. На почетокот се препорачува bypass проток за да се избегне „над“-стабилизација.
Принципот на методата се состои во атсорпција на антоцијаногените врз полиамид, во
присуство на хлороводородна киселина и висока температура тие се обојуваат црвено. Бојата
на растворот се одредува на 550 nm на спектрофотометар со користење на кивета од 10 mm.
Врз основа на утврдената апсорбанца се одредува концентрацијата на антоцијаногените во
mg/L со претходна калибрација на инструментот со слепа проба. Еден од најприменуваните
методи е принудниот т.н. форсирачки тест (анг. “Forcing tests“) кој е деструктивен метод
поради изложување на примерокот пиво на висока температура која доведуваат до појава на
заматување. За да се изведе овој тест, пивото може да се изложува на температура од 40 или
60оС и последователно се лади на 0оС. Оваа постапка на загревање и ладење е причина за
појавување на ладната матнеж, а повисоката температура од 60°С е термички шок за пивото и
таа е клучна за предвидување на способноста за стареење на пивото. Одредувањето на
матноста на пивата зависи од аголот на осветлување на бојата на пивото, која се мери на
соодветен инструмент Haze Meter.

3

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

По испитувањата на секои 3 проби од двата видови пива А и В, добиени се резултатите
кои ја покажуваат концентрацијата на полифеноли и антоцијаногени пред влезот во CBS
системот и по излез од него. Од овие резултати може да се види дека за 3-те проби од пивото
А, пред влезот на CBS системот, концентрациите на полифенолите и антоцијаногените е 162
mg/L и 105 mg/L соодветно, а по излез од него се 68 mg/L и 31 mg/L соодветно. Од нив
очигледно е дека за време на стабилизацијата на пивото поливинил-полипиролидонот ги
врзува несаканите соединенија и овозможува редукција на вкупните полифеноли за 52% и
редукција од 72% за антоцијаногените. (слика 1).
53

Концентрација (mg/l)

200
150

Вкупни полифеноли

100

Антоцијаногени

50
0

1

2

3

Број на проба
Слика 1. Концентрација на вкупни полифеноли и антоцијаногени соединенија во
анализирани три примерока пиво А пред влез од CBS системот.

Концентрација (mg/l)

Истата постапка се повторува и за трите проби од пивото В според кое, пред влез во CBS
системот, средната концентрацијата на полифеноли и антоцијаногени е 177 mg/L и 49 mg/L, а
по излезот е 86 mg/L и 23 mg/L соодветно (слика 2).
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Слика 2. Концентрација на вкупни полифеноли и антоцијаногени соединенија во
анализирани три примерока пиво А по излез од CBS системот

Концентрација (mg/l)

Заклучно со ова, може да се увиди дека пивото Б содржи за нијанса повисока средна содржина
на вкупни полифеноли, но пониска концентрација на антоцијаногените соединенија. Тоа значи
дека секој бренд пиво во согласност со технологијата за негово производство содржи различно
количество на фенолни соединенија, кои имаат потекло или од самата главна суровина (слад),
но и од применетото количество на хмељ, неговата сорта или вид (слика 3).
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Слика 3. Концентрација на вкупни полифеноли и антоцијаногени соединенија во анализирани
три примерока пиво Б при влез од CBS систем
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Слика 4. Концентрација на вкупни полифеноли и антоцијаногени соединенија во
анализирани три примерока пиво Б при излез од CBS системот.

За да се одреди ефикасноста на извршената стабилизација со PVPP при континуираниот
процес, одредена е содржината на вкупните полифеноли и антоцијаногени исто така во три
проби од пивото Б, земени на излез од системот за стабилизација и добиените резултати се
прикажани на слика 4.
Според стариот начин на стабилизација, каде биле применувани PVPP и силика гел во
количество од 30-40 g/hl и новиот начин за вкрстена (crossflow) филтрација, заедно со CBS
(континуираниот систем за стабилизација) се забележува дека новиот систем за стабилизација
влијае врз добивање на пива со пониски вредности за концентрацијата на вкупните
полифеноли (40-47%) и антоцијаногените (околу 25%). Комбинацијата на силика гел и PVPP
покажува ефективно справување со честичките одговорни за создавање на матност на пивата,
наспроти претходните начини на стабилизација и примена на киселгур филтрација на пивата.
Затоа примената на PROFI системoт за бистрење на пивото и последователно континуираната
негова стабилизација обезбедуваат побрзо постигнување на нивната стабилност. Исто така,
овој систем на бистрење и стабилизација ја исфрла примената на киселгур (DE) средството, со
што примената на силика гелот кој селективно може да ги атсорбира сензитивните протеини и
полифеноли (таноиди), заедно со PVPP примената обезбедуваат поголема трајноста на пивото.
Овозможена е и континуирана работа и регенерација на PVPP, со што се постигнува поголема
економичност при стабилизацијата на големи волумени пиво. Примената на PVPP при
стабилизација кај лагер пива овозможува и подобра колоидна стабилизација на пивото, и не
предизвикува промени на вкусот и аромата во пивото наспроти другите методи. Ефектот на
применетата CBS стабилизацијата и во нашиот случај е позитивна и потврдена согласно
резултатите од анализата на пивата А и Б споредени со старата филтрација. Елиминирањето на
несаканите соединенија кои се одговорни за колоидната (не)стабилност на пивата главно
започнува по ферментацијата со примена на филтрациските помошни средства или средства за
бистрење со кои се стабилизира и филтрира пивото. Од овие средства за бистрење на пивата
забележана била примената на бентонитот и силика гелот. Бентонитот со атсорпција ги
отстранува протеините кои се одговорни и за пенењето и за појавата на заматување на пивата.
Силика гелот со атсорпција ги одвојува протеините кои се активни во формирањето на
матноста и скоро целосно ги штити протеините одговорни за пенењето на пивото. За
отстранување или редукција на количеството полифеноли и антоцијаногени фенолни
соединенија потврдено е дека ефикасно делува PVPP. Тој има способност да отстранува
приближно половина од матнежните-активни полифеноли од пивото, и има мал ефект врз
пенливите-активни протеини и матнежните-активни протеини.
За стабилизација на пивата се изведува и т.н. Forcing тест кој се изведува така што се
употребени по шест примероци пиво А и пиво Б (соодветно земени по нивна стабилизација со
CBS системот), а се добиени резултати за бројот на топли денови (слика 5) при постигнување
на 2 EBC единици на матнеж. Кај двата типа испитувани пива бројот на топли денови е голем,
што укажува на висока нивна стабилност, затоа што за високо стабилизираните пива со овој
тест бројот на топли денови е поголем над 18, а често и над 20 топли дена, наспроти помалку
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Број на топли денови
(50оC/0oC)

стабилните пива кај кои бројот на топли денови е 10 или помал. Исто така, кога ќе се утврди
дека бројот на топли денови е поголем од 25 во согласност со пропишаните стандарди не се
вршат понатамошни испитувања на примероците и се означува дека пивото е стабилно.
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Слика 5. Број на топли денови одредени по стабилизација на пивата согласно постигнување
на 2 ЕВС еденици на матност
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ВОРОНОВИ ДИЈАГРАМИ – КОНСТРУКЦИЈА И ПРИМЕНИ

КРАТКА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Вороновиот дијаграм како концепт, иако прилично едноставен, има широк опсег на
примена. Основната идеја зад овој концепт е, за конечно множество точки во рамнината
(генератори) да се направи нејзина поделба на исто толку области каде секоја област ги содржи
точките од рамнината кои се најблиску до даден генератор. Имено, на секој генератор му
одговара единствена област што ги содржи точките кои се на помало растојание од него
отколку од кој било друг генератор од множеството. Според тоа, Вороновите дијаграми имаат
примена во секоја ситуација во која поимот „растојание“ има значење. Типичен е примерот на
Воронов дијаграм на еден град со неговите болници како генератори кој ни кажува до која од
нив сме најблиску во согласност со тоа во која област од дијаграмот се наоѓаме. Важно е да се
напомене дека во математиката се проучуваат модели на Воронови дијаграми во nдимензионални простори и во однос на произволна метрика во соодветниот простор. Во овој
труд се задржуваме на случајот во Евклидската рамнина. Се запознаваме со историскиот развој
на овој модел, неговото значење во разни науки и даваме алгоритми за негово конструирање.
На крајот ги прикажуваме резултатите од истражување направено со примена на моделот врз
реални податоци.
Клучни зборови: Воронов дијаграм, математички модел, конструкција на Воронов дијаграм,
примена на Воронов дијаграм за реонализација на основни училишта.

1

ВОВЕД

Нека е дадено множеството 𝑃 = {𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 } од 𝑛 различни точки (т.н. генератори) во
Евклидската рамнина и нека е направена поделба на рамнината на 𝑛 области (т.н. ќелии) каде
секоја ќелија содржи точно еден генератор. Притоа, нека произволна точка 𝑀(𝑥, 𝑦) припаѓа во
ќелијата на генераторот 𝑝𝑖 со координати (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) ако и само ако:
2

2

2

2

𝑑(𝑀, 𝑝𝑖 ) = √(𝑥 − 𝑥𝑝𝑖 ) + (𝑦 − 𝑦𝑝𝑖 ) < √(𝑥 − 𝑥𝑝𝑗 ) + (𝑦 − 𝑦𝑝𝑗 ) = 𝑑(𝑀, 𝑝𝑗 ), (∀𝑝𝑗 ∈ 𝑃) 𝑗 ≠ 𝑖, 1 ≤ 𝑗, 𝑖 ≤
𝑛.

Односно, ако и само ако Евклидското растојание од точката (𝑥, 𝑦) до кој било друг
генератор е поголемо отколку нејзиното Евклидско растојание до генераторот 𝑝𝑖 . Ваквата
поделба на рамнината се нарекува Воронов дијаграм [1]. Ќелијата на генераторот 𝑝𝑖 во
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Вороновиот дијаграм е добиена како пресек од 𝑛 − 1 полурамнини. Секоја од тие полурамнини
е всушност полурамнината која ја содржи 𝑝𝑖 и е ограничена од симетралата на отсечката од 𝑝𝑖
до некој друг генератор. Според тоа, ќелиите како вакви пресеци се конвексни полигони (со
нивната внатрешност), при што некои од нив се и неограничени [2].
Точките кои лежат на страните на еден полигон се подеднакво оддалечени од два генератори,
додека темињата на Вороновиот дијаграм се подеднакво оддалечени од три (или повеќе)
генератори [1].

Слика 1. Пример за Воронов дијаграм за 20 точки, [3].

Овој труд се задржува на вака дефинираниот Воронов дијаграм, неговиот историски
развој, примена и неколку алгоритми за негова конструкција. Како една важна примена се
издвојува реонализацијата на основните училишта на одредено географско подрачје и се дава
имплементацијата на Вороновиот дијаграм за реонализација на основните училишта во
општина Кисела Вода. На крајот се предложува метод на корекција на извршената
реонализација со помош на мултипликативниот Воронов дијаграм.

1.1

Историски развој

Вороновите дијаграми како феномен се среќаваат и во природата. Се забележуваат на
листовите од растенијата, крзното на жирафата, оклопот на желката, пукнатините на Земјината
кора итн. Една причина заради која Вороновите дијаграми се среќаваат во природата е тоа што
тие најчесто моделираат некакво растење. Евклидскиот Воронов дијаграм одговара на растење
со константна брзина, каков што е примерот со дамките на крзното на жирафата (Слика 2.а) и
лушпите на оклопот на желката (Слика 2.б). Изгледот на крзното на жирафата, на пример, е
резултат од растење на дамките од некој заеднички временски момент, со приближно иста
брзина во текот на растот и развојот на ова животно [2].

а)

б)

в)

Слика 2. а) Воронов дијаграм на жирафа, [4]. б) Воронов дијаграм на желка. в) пукнатини на дел од Земјината кора.
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Идејата за моделот на Вороновиот дијаграм во науката прв пат се среќава неформално, во
17-от век во делото „Принципи на филозофијата“ од Рене Декарт. Тој тврди дека вселената е
составена од т.н. вртлози кои ги претставува како конвексни области, при што во секоја област
материјата се врти околу фиксна ѕвезда [5]. Иако не се дефинирани на ист начин, се согледува
дека вртлозите во илустрацијата на Декарт (Слика 3.) се многу слични со ќелиите на обичниот
Воронов дијаграм.

Слика 3. Поделба на вселената на вртлози, [3].

Формалното дефинирање и развивање на моделот им се припишува на германскиот
математичар Дирихле (1805-1859 г.) и рускиот математичар Георги Вороној (1868-1908 г.).
Дирихле го дал својот придонес во развојот на Евклидските Воронови дијаграми во две и три
димензии при изучување на квадратните форми во 1850 г. Во негова чест тие се познати и
како Дирихлеови теселации (Dirichlet Tessellations). Вороновите дијаграми го носат името на
Георги Вороној, бидејќи тој го дефинирал и изучил најопштиот 𝑛 −димензионален случај во
1908 г. [1]. Денес Вороновите дијаграми се проучуваат во разни метрики (пр. Manhattan
distance) и се применуваат за моделирање на феномени и за решавање проблеми во разни
сфери од природните и општествените науки. Вороновите дијаграми се изучуваат екстензивно
во компјутерската геометрија, каде главно за случајот во Евклидската рамнина се развиени
повеќе алгоритми за конструкција и истите се имплементираат во програмски јазици како
Python, C++, Java.

1.2

Примени

Една од најзначајните примени на Вороновиот дијаграм ја направил англискиот доктор
Џон Сноу за време на избивањето на заразата од колера во Лондон, 1854 г. Во својата анализа
на проблемот, тој на мапа од областа во која се ширела болеста ги претставил смртните случаи
и обележувајќи го секој од нив на соодветната адреса, забележал дека најголемиот дел се
сконцентрирани во близина на чешма на улицата Броуд (Broad Street). Сноу ги зел предвид
останатите чешми во околината и нацртал граница на која пешачкото растојание до чешмата на
ул. Броуд било еднакво со растојанието до некоја друга чешма, од каде согледал дека скоро
сите смртни случаи се во затворената област околу чешмата. Резултатот бил доволен да се
уверат властите дека колерата се шири низ водата од оваа чешма, по чие сопирање заразата
брзо згаснала. Овој настан претставува значаен напредок во развојот на епидемиологијата [3].
На Слика 4. е даден Вороновиот дијаграм на мапата на која Џон Сноу ги обележал смртните
случаи (црни точки) и чешмите (црвени точки). Тој ја нацртал границата околу чешмата во
средината на Вороновиот дијаграм.
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Слика 4. Мапата на Џон Сноу, [6].

Вороновите дијаграми се употребуваат и во наоѓање на најголемиот празен круг (Largest
Empty Circle Problem) т.е. во одредување на местоположба за нов објект (на пр. маркет) на
најголемо можно растојание од останатите такви објекти во една област. Со истиот метод се
определува и поволно место за отпадна депонија, на локација која е најоддалечена од околните
градови. Во роботиката, Вороновите дијаграми се употребуваат за определување на
траекторија
на
движење
во
зависност
од
постоечки
препреки.
Во метеорологијата се познати како Тисенови полигони (Thiessen Polygons) и се употребуваат
за процена на количеството на врнежи во одредена област при што за генератори се земаат
мерачи на дожд. Интересна е употребата на Вороновите дијаграми во екологијата и
шумарството при анализа на натпреварувањето на видови растенија за површина на растење и
ресурси. Познат е проблемот на потенцијално достапна површина за растење на дрво (Area
potentially available to a tree). Антрополозите и археолозите, пак, ги применуваат Вороновите
дијаграми при идентификација на територии под власт/влијание на различни неолитски
кланови, церемонијални центри, или ридски тврдини. Астрономите ги употребуваат при
идентификација на кластери од галаксии и кластери од ѕвезди, а картографите при составување
на географски мапи од сателитски фотографии. Вороновите дијаграми наоѓаат примена и во
физиологијата при анализа на капиларната распределба во напречен пресек на мускулно ткиво,
со цел пресметка на транспорт на кислород. Наведените примени се всушност дел од обемната
листа на области и проблеми за кои Евклидскиот Воронов дијаграм има значење [7]. Оваа
листа се проширува, бидејќи како поедноставен концепт во компјутерската геометрија,
Вороновиот дијаграм често е тема на истражување.

1.3

Алгоритми за конструкција на Воронови дијаграми

Овој дел има за цел да ги објасни алгоритмите: конструкција со додавање на точки
(incremental construction algorithm), алгоритам со лизгачка права (sweep line algorithm) и
алгоритмот раздели па владеј (divide and conquer). Трите алгоритми се издвоени од
Ауренхамер и Клајн [5], кои се активни истражувачи во полето на компјутерската геометрија и
Вороновите дијаграми.
Важно е да се спомне и Делонеевата триангулација (Delaunay Triangulation) како дуален
граф на Вороновиот дијаграм во рамнината. Во Делонеевата триангулација, генераторите на
Вороновиот дијаграм се темиња на триаголниците, додека, пак, секое теме од Вороновиот
дијаграм е центар на опишаната кружница на некој од триаголниците (Слика 5.). Три точки
формираат триаголник во Делонеевата триангулација ако и само ако во внатрешноста на
опишаната кружница на триаголникот не лежи ниту една точка од генераторното множество
[1].
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Слика 5. Воронов дијаграм (испрекинато) и соодветната Делонеева триангулација (задебелено), [8].

1.3.1 Конструкција со додавање на точки (incremental construction)
Ова е најинтуитивниот, но и најбавниот од трите алгоритми. Со овој рекурзивен
алгоритам Вороновиот дијаграм за 𝑛 точки се добива од Вороновиот дијаграм за произволен
избор на 𝑛 − 1 од тие точки, со негово прилагодување кога ќе се додаде 𝑛-та точка [5].
Геометриски, постапката се одвива на следниов начин: прво се избираат две произволни точки
од генераторното множество (нека се тоа A и B).
Вороновиот дијаграм за нив едноставно се добива со конструкција на симетралата
отсечката која ја формираат (Слика 6. лево). Ако се земе трета, произволно избрана точка
множеството (на Слика 6. десно, означена со C), Вороновиот дијаграм се добива со пресек
симетралите на страните од триаголникот ABC, кои се сечат во точката Н (центар
опишаната кружница околу ABC).

к

на
од
на
на

Слика 6. Воронов дијаграм за точките A и B (лево) и Воронов дијаграм за точките A, B и C (десно).

Ќелијата на следната додадена точка се добива со прилагодување во однос на нејзините
соседни ќелии (ќелиите со кои има заедничка граница) кои се определуваат постапно [9]. Прва
соседна ќелија е ќелијата во која лежи новата точка. За P тоа е ќелијата на точката C (Слика 7.),
па затоа прво се повлекува симетралата KL на отсечката PC (Слика 7. лево).

Слика 7. Прилагодување на ќелијата на точката P во однос на точката C.
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Делот од симетралата кој лежи надвор од ќелијата на C се отфрла, додека останатиот дел
(полуправата KL) сега ја претставува границата меѓу ќелиите на P и C (Слика 7. десно).
За да се определи следната соседна ќелија треба да се забележи кои граници на ќелијата на
C ги сече симетралата KL. Од тие граници се избира првата во насока на движење на стрелките
на часовникот. За нова соседна ќелија се избира ќелијата која ја дели таа граница со ќелијата на
C. На Слика 7. KL ја сече само границата на C со B. Затоа во овој чекор се конструира
симетралата MN на отсечката PB, која минува низ ќелијата на B и ја сече нејзината граница со
ќелијата на A (Слика 8.лево). Делот од симетралата MN кој лежи надвор од ќелијата на B се
отфрла, а границата меѓу P и B сега е отсечката KM (Слика 8.десно).

Слика 8. Прилагодување на ќелијата на точката P во однос на точката B.

Од исти причини следната соседна ќелија е таа на генераторот B и прилагодувањето се
прави исто како во претходниот чекор, при што од ќелијата на P се отфрлаат и останатите
непотребни линии (Слика 9.). Бидејќи нема други соседни ќелии за прилагодување, резултатот
од овој чекор е Вороновиот дијаграм за точките A,B,C и P. За секоја следна додадена точка се
постапува исто како за точката P.

Слика 9. Прилагодување на ќелијата на точката P во однос на A (лево) и Воронов дијаграм за
точките A, P, B и C (десно).

1.3.2 Конструкција со алгоритмот со лизгачка права (sweep line algorithm) на Форчн
Алгоритмот со лизгачка права (sweep line algorithm) кој бил подобрен од Стивен Форчн
(Steven Fortune) се смета за најефикасниот алгоритам за конструкција на Воронов дијаграм во
рамнината. Овој метод функционира така што една права се движи одозгора надолу по
рамнината и Вороновиот дијаграм се генерира постепено како што правата ги поминува
генераторите. Во полурамнината над правата, точките кои се поблиску до некој генератор
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отколку до самата права веќе припаѓаат на некоја ќелија во делот од конструираниот Воронов
дијаграм. Точките кои се на еднакво растојание помеѓу некој генератор и правата формираат
крива (т.н. beach line). Кривата е всушност составена од делови од параболи, при што секоја
парабола е добиена како геометриско место на точки еднакво оддалечени од правата и некој
генератор (Слика 10.).

Слика 10. Конструкција на граница и теме во Воронов дијаграм со алгоритaмот на Форчн, [3].

Кога над лизгачката права ќе дојде нов генератор, доколку соодветната негова парабола
има пресечни точки со кривата, тие точки се нарекуваат точки на прекршување (breakpoints).
Тие се подеднакво оддалечени од два генератори, па затоа лежат на заедничката граница
помеѓу ќелите на двата генератори. Како што се движи лизгачката права, точките на
прекршување на два параболични лаци непрекинато ја генерираат границата сѐ дури не дојдат
до теме од Вороновиот дијаграм. Тоа се случува кога две граници ќе се пресечат, односно
трите параболични лаци кои ги генерираат границите ќе се пресечат (Слика 10.6.). Во тој
момент еден од лаците на кривата се изгубил (вториот лак од десно на Слика 10.5.), односно се
смалил до единствена точка. Таа точка е всушност темето во Вороновиот дијаграм. По
наоѓањето на темето, преостанатите два параболични лаци продолжуваат да ја генерираат
границата помеѓу нивните соодветни генераторни точки [3].
1.3.3 Конструкција со алгоритмот раздели па владеј (divide and conquer)
Овој алгоритам го дели генераторното множество на сѐ помали множества дури
конструкцијата на Воронов дијаграм за секое од нив не стане доволно едноставна. Потоа сите
тие Воронови дијаграми рекурзивно се соединуваат до Вороновиот дијаграм на целото
множество [1].

1.4

Воронов дијаграм за основните училишта во општина Кисела Вода

Како тема на истражување во овој труд е избрана реонализација на основните училишта во
општина Кисела Вода, Скопје. Целта на истражувањето е со помош на Вороновиот дијаграм да
се определи најблиското основно училиште до секое место на живеење. Не ретко децата на
училишна возраст се запишуваат во училиште по избор на родителот, подалеку од домот во
однос на некое друго училиште. Запишувањето на децата во најблиското основно училиште
придонесува за зголемување на нивната безбедност, избегнување на сообраќаен метеж во
патувањето, како и за поголема еднаквост помеѓу основните училишта во една област.
Во прилог е дадена поделбата на територијата на општина Кисела Вода со Вороновиот
дијаграм конструиран во Python со библиотеките Geopandas и Geovoronoi (Слика 11.). За
генераторни точки се земени координатните точки на местоположба на 11-те основни
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училишта во општината. Податоците се преземени од ГИС порталот на општина Кисела Вода
[10] и Google Maps.

а)

б)

Слика 11. а) Воронов дијаграм за сите основни училишта во општина Кисела Вода.
б) Воронов дијаграм без ПОУ „Круме Кепески“ и ПОУ „Кузман Јосифовски –Питу“.

Во поделбата за 11-те училишта дадена на Слика 11.а) влегуваат и подрачните училишта
ПОУ„Круме Кепески“ (темно-зелена боја на Слика 11.а) и ПОУ„Кузман Јосифовски –Питу“
(светло-виолетова боја на Слика 11.а) во кои наставата се одвива само од прво до петто
одделение. Интересно е да се забележи дека во северниот дел на општината се наоѓаат дури 6
од 11-те основни училишта и заради нивната блискост тие опфаќаат значително помали
области во поделбата. Се забележува и дека централното и најголемо подрачје спаѓа под
областа на само три основни училишта од кои во едното не се одржува настава од шесто до
деветто одделение. Притоа, ПОУ„Рајко Жинзифов“ (светло-розева боја на Слика 11.а) се наоѓа
во населба Пинтија и неговата област е претежно индустриска зона, со густина на населеност
од помалку од 10 ж/км2, наспроти просечната густина од 99 ж/км 2 на општина Кисела Вода
[11]. Доколку ги исклучиме подрачните училишта ПОУ„Круме Кепески“ и ПОУ„Кузман
Јосифовски –Питу“ се добива Вороновиот дијаграм само за учениците од шесто до деветто
одделение (Слика 11.б). Сега учениците од шесто до деветто одделение кои не можат да се
запишат во двете подрачни училишта се распределени во соседните училишта.

2

ЗАКЛУЧОК

Во Република Северна Македонија, основните училишта се под раководство на општините
во кои се наоѓаат. Реонализациите ги прават повеќе експерти, со собирање на податоци на
терен кои потоа се обработуваат за да се направи поделба на територијата на општината.
Вороновиот дијаграм може да се употреби како алатка која значително би го олеснила овој
процес. Притоа, треба да стане збор за прецизноста на Вороновиот дијаграм во однос на
реалните податоци. За направената реонализација да биде попрецизна предвид треба да се
земат некои својства на основните училишта и областа која ја опфаќа општината. Ова не е
возможно да се направи со Воронов дијаграм како на Слика 11, но е можно со т.н. тежински
Воронови дијаграми, поточно со мултипликативниот Воронов дијаграм кој како и другите
тежински дијаграми претставува обопштен вид на Вороновиот дијаграм. Тежинските
дијаграми дозволуваат задавање на неименуван број како тежина на секој генератор, каде
генератор со поголема тежина добива поголема ќелија при поделбата.
66

При конструкцијата на мултипликативниот Воронов дијаграм растојанието 𝑑М од
генератор 𝑋 до точка 𝐴 се пресметува со делење на Евклидското растојание 𝑑 меѓу точките 𝑋,
со тежината 𝑤 (која мора да е позитивен број) на генераторот 𝑋, односно
𝑑М (𝑋, 𝐴) =

𝑑(𝑋,𝐴)
𝑤

.

За да се коригира конструираниот Воронов дијаграм за општина Кисела Вода, има смисла
во пресметувањето на тежините да се земе предвид капацитетот на училиштето (максималниот
број на ученици кои може да ги прими училиштето според нормативите и стандардите за
основните училишта изработени од Министерството за образование и наука и Бирото за развој
на образованието на Република Северна Македонија, [12]) и бројот на деца на училишна
возраст (6-14г.) на територијата околу училиштето опфатена во Вороновиот дијаграм на Слика
11. Големината на ќелијата на едно основно училиште би зависела пропорционално од
неговиот капацитет, и обратно пропорционално од бројот на деца на училишна возраст во
соодветната област. Значи, за тежината 𝑤 би добиле
капацитет на основното училиште (жители)

𝑤 = број на ученици во Воронова ќелија (жители) .

Корекцијата не е извршена во рамките на овој труд заради недостаток од податоци за
бројот на населението во секоја од областите. Сепак, понудениот метод го отвора прашањето
за подобрување на прецизноста на реонализацијата со Вороновиот дијаграм за понатамошна
разработка.
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СПОРЕДБА НА ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО
НА НЕКОИ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ ОД РАЗЛИЧНИ ОПШТЕСТВЕНИ
ДЕЈНОСТИ, ПРЕД И ЗА ВРЕМЕ НА КОРОНА КРИЗАТА МАТЕМАТИЧКИ ОСВРТ
КРАТКА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Во овој труд ќе се задржиме на дел од математичкиот апарат кој се користи при
прикажување на финансиските резултати од работењето на секој правен субјект. Финансиската
математика како гранка од применетата математика бара интердисциплинарен приод
(истовремено познавање на математички и економски поими и феномени) и како таква ги дава
основите во анализата на постигнувањата на субјектите од различни општествени дејности.
Секојдневното работење на компаниите директно се отсликува во анализата на финансиските
текови на пари и билансите на успех.
Проблемите кои корона кризата ги предизвика во економијата на глобално ниво, имаат
директен импакт не само на крајните резултати, туку и на секојдневното работење на
компаниите.
Во ова излагање ќе разгледаме резултати од работењето на две фирми од нашата држава,
со сосема различно општествено делување, пред и за време на корона кризата. Ќе се задржиме
на достапни податоци кои може да се споредуваат во однос на побарувачката, приходите,
трошоците и ефектите врз добивката на компаниите.
Клучни зборови: тек на пари, биланс на успех, финаниска математика, финансиски
резултат, корона криза.
1

ВОВЕД

Паника, неизвесност и криза се три појави кои се непријатели на економијата.
Пандемијата предизвикана од вирусот Covid-19 е светска здравствена криза, но во исто време
нејзиното влијание врз глобалната економија расте експоненцијално и силно влијае врз сите
краткорочни и долгорочни деловни планови и постигнувања. Корона кризата сериозно ја
промени економијата, како во нашата земја, така и на светско ниво. Токму овие економски
промени, различни правни субјекти сè уште ги доживуваат на различен начин. Сепак, кризата
има висок степен на сериозност, брзина и неизвесност кои надминуваат многу сценарија што
беа претходно предвидени. За одредени сектори предизвиците се буквално предизвици за
опстанок, за други тие значат одржување на оперативниот континуитет, а за трети вклучуваат
одговор на ненадејни огромни зголемувања на побарувачката. Притоа, бизнисите мора да се
снаоѓаат во финансиските и оперативните предизвици на корона вирусот, и тоа со брзо
решавање на потребите на нивните луѓе, клиенти и добавувачи.
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Финансиските резултати од работењето на некои компании можат да се најдат со помош
на математичкиот апарат кој се користи за прикажување на овие резултати. Имено,
финансиската математика, како гранка од применетата математика има огромна примена во
низа проблеми поврзани со оценка на крајната вредност на капиталот, ако неговата почетна и
тековна вредност, зависно од периодот и начинот на кој го разгледуваме, е дадена. Токму овие
проблеми се квантитативно поврзани, т.е. одредени преку различни методи и поими кои се
обработуваат со финансиската математика, како што се: каматни стапки, заеми, тековни
инвестиции, капитал, поврат на инвестиции итн. Секој правен субјект на различен начин ја
доживува оваа значајна промена во светот на економијата. На пример, секојдневното работење
на една фармацевтска компанија и рафинерија за нафта директно, но на различен начин се
отсликува во анализата на тековите на пари, цените на акциите, како и билансот на успех. Во
ова излагање ќе се даде еден мал осврт, односно анализа од работењето на два правни субјекти.
БИЛАНС НА УСЕХ И СПОРЕДБА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

2

Билансот на успех е еден од трите важни финансиски извештаи што се користат за
известување на финансиското работење на компанијата за одреден временски пресметководен
период, а другите два клучни извештаи се билансот на состојба и извештајот за парични
текови, [1]. Финансискиот резултат со кој ќе се здобијат правните субјекти, меѓу кои ние ќе
извршиме компарација, капиталот го распределуваат на онолку делови колку што има
сопственици.
Равенката која ја отсликува суштината на билансот на успех е следнава:
-

приходи = расходи + добивка или
приходи + загуба = расходи

Важни сегменти кои го отсликуваат билансот на успех се следниве: приходи од продажба,
приходи од продажба на домашен пазар, приходи од продажба на странски пазар, бруто
добивка, оперативна добивка/загуба, добивка/загуба од редовно работење, добивка/загуба од
редовно работење пред оданочување, нето добивка/ загуба пред оданочување, нето добивка/
загуба која им припаѓа на акционерите, вкупна сеопфатна добивка/ загуба. Овде се разгледува
кумулативното работење од годината претходно и тековната година.
Доколку го разгледаме финансискиот извештај на двата правни субјекти, од кои едниот е
фармацевтска компанија, а другиот рафинерија за нафта, може преку следниот график да ги
забележиме промените кои се очигледни.

Слика 1. Два сегменти од билансот на успех на фармацевтска компанија Алкалоид [4].
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Слика 2. Два сегменти од билансот на успех на рафинерија за нафта Окта [5].

Билансот на успех како месечно, квартално, или годишно резиме на приходите или
расходите на бизнисот, ни служи за да може да се прегледа протокот на пари и
профитабилноста на бизнисот. На графикот претставен на слика 1. ни се претставени двата
сегменти од билансот на успех на фармацевтска компанија, едниот: оперативна добивка/загуба,
а другиот: добивка/загуба од редовно работење пред оданочување, притоа даден е период од
01.01.2019-30.06.2020 год. Доколку направиме една компарација на работењето на
фармацевтската компанија во временскиот интервал кој е даден на графикот пред и за време на
корона кризата, нема некоја значајна промена, види слика 1. Мала промена забележуваме во
периодот околу крајот на првото полугодие од тековната година, односно тоа е период на
владеење на пандемијата како во целиот свет, така и во нашата земја, при што имаме мало
зголемување во однос на претходниот успех од редовното работење како и добивката/загубата
од редовното работење пред оданочување. Кога станува збор за рафинеријата за нафта, види
слика 2., од графикот може да се забележи дека побарувачката на гориво не е континуирана
како кај фармацевтската индустрија, т.е. имаме значително намалување на продажбата, а со тоа
и намалување на добивката од работењето т.е. успехот на таа компанија е во значителен пад.
Целата таа намалена побарувачка се должи како на воведувањето на ригорозни рестриктивни
мерки, така и на забраната за патување надвор од нашата земја итн.
3

ЦЕНА НА АКЦИИ, ТЕК НА ПАРИ

Берзата претставува институција за организирано тргување со производи од фирми од
различни дејности (кафе, нафта, лекови, итн.), или финансиски инструменти како што се
хартии од вредност, обврзници, фјучерси и сл. Берзата всушност претставува акционерско
друштво кое работи на непрофитна основа.
Акции, или со друго име хартии од вредност, претставуваат финансиски инструмент кој на
сопствениците на акциите им даваат определени финансиски права, како што се учество во
добивка, периодични финансиски приливи и сл., или некое друго право како што е
управувањето со фирмата [2].
За берзата да може успешно да работи, потребно е акционерите да се придржуваат до
одредени правила како што се:
- законитост при тргувањето со хартии од вредност;
- почитување на правилата на берзата од страна на учесниците во нејзината работа;
- заштита на интересите на учесниците во работата на берзата; и
- информирање на јавноста за прашањата значителни за работата на берзата.
Во повеќето случаи кога се наидува на проблем, потребно е да се одреди сегашната вредност
на повеќекратни парични уплати и исплати, вредност која се нарекува тек на пари [3].
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Ќе ги разгледаме двата можни случаи: дискретен тек на пари и непрекинат тек на пари.
Моменталната вредност на износот 𝑀1 , 𝑀2 , … , 𝑀𝑛 кои стигнуваат во временски интервали
𝑡1 , 𝑡2 , … 𝑡𝑛 к.ш.𝑡1 < 𝑡2 < … < 𝑡𝑛 , изнесува при
-

Дискретен тек на пари
𝑀1𝜗(𝑡1 ), … . , 𝑀𝑛 𝜗(𝑡𝑛 ) = ∑𝑛𝑗=1 𝑀𝑗 𝜗(𝑡𝑗 ).

Притоа, кога 𝑀𝑛 > 0 се работи за уплата, а кога 𝑀𝑛 < 0се работи за отплата.
Во случај на бесконечно многу трансакции, независно дали се исплати или влогови, сегашната
вредност е
∑∞
𝑗=1 𝑀𝑗 𝜗(𝑡𝑗 ).

Математички, треба да се исполнети услови овој ред да конвергира.

-

Непрекинат тек на пари

Овде станува збор за теоретски концепт. Ова е математичка идеализација, но има примена во
пракса и може да се примени кога се работи со многу фреквентни исплати.
Да претпоставиме дека Т > 0. Нека во временскиот интервал [0,T], парите се исплаќаат
континуирано. Нека со 𝜌(𝑡) ја означиме ратата на исплата (ануитетот) по единица време во
моментот t.
Нека 𝑀(𝑡) е диференцијабилна функција која ја означува вкупната исплата во интервалот [0,t].
Дефинираме
𝑃(𝑡) = 𝑀′(𝑡),за секој t.

Сега, нека земеме 0 ≤ α ≤ β ≤ T. Тогаш вкупната извршена уплата на интервалот [α,β] e
𝛽

𝛽

𝑀(𝛽) − 𝑀(𝛼) = ∫𝛼 𝑀 ′(𝑡) 𝑑𝑡 = ∫𝛼 𝜌(𝑡)𝑑𝑡 .

Ако ρ(t) е непрекината функција тогаш, помеѓу t и t + dt, вкупната исплата е
𝑀(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑀(𝑡).

Доколку dt е инфинитезимално мала величина тогаш тоа е приближно 𝑀′(𝑡)𝑑𝑡 т.е ρ(𝑡)dt. Па,
сегашната вредност на исплатата е во интервалот [t,t + dt], и изнесува ϑ(𝑡)𝜌(𝑡)dt.
Конечната вредност е еднаква на
Т

∫0 𝜗(𝑡)𝜌(𝑡)𝑑𝑡 ,

т.е
∞

∫0 𝜗(𝑡)𝜌(𝑡)𝑑𝑡.
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Повеќе за изведувањето и доказот може да се види во [3]. Во продолжение е наведен пример во
кој што ќе ги примениме горенаведените формули:
0,04, 𝑡 < 10
Пример: Нека δ(𝑡) = {
. Да се најде сегашната вредност на континуирана исплата
0,03, 𝑡 ≥ 10
која ќе се извршува во наредните 15 години, почнувајќи отсега, па со константна годишна
стапка. Најди ја вкупната исплата на тој интервал.
Решение: Имаме дека 𝜌(𝑡) = 1, за секое t во сегментот [0,15]. По дефиниција имаме дека
𝐭

𝜗(𝑡) = exp (∫ 𝛿(𝑠)𝑑𝑠)) , 𝑡 > 0 .
0

Оттука, следува дека за 𝑡 < 10,
𝐭

ϑ(𝑡) = exp(− ∫0 0,04𝑑𝑠) = 𝑒 −0,04𝑡 ,

додека за 𝑡 ≥ 10,
𝟏𝟎

𝑡

ϑ(𝑡) = exp (− ∫ 𝛿(𝑠)𝑑𝑠) − ∫ 𝛿(𝑠)𝑑𝑠) = exp(−0,4 − (𝑡 − 10)0,3)
0

= 𝑒 −0,1−0,03𝑡

10

Конечно, добиваме дека
𝟏𝟓

𝟏𝟎

𝟏𝟓

𝟏𝟎

𝟏𝟓

𝟏𝟎

𝟏𝟓

∫0 𝜗(𝑡)𝜌(𝑡)𝑑𝑡 = ∫0 𝜗(𝑡)1𝑑𝑡 + ∫10 𝜗(𝑡)1𝑑𝑡 ∫0 𝜗(𝑡)1𝑑𝑡 + ∫10 𝜗(𝑡)1𝑑𝑡 ∫0 𝜗(𝑡)1𝑑𝑡 + ∫10 𝜗(𝑡)1𝑑𝑡 =
10

15

∫0 𝑒 −0,04𝑡 𝑑𝑡 + 𝑒 −0,1 ∫10 𝑒 −0,03𝑡 𝑑𝑡 =

1−𝑒 0,4𝑡
0,04

+ 𝑒 0,1

𝑒 −0,3 −𝑒 −0,45
0,03

= 8,242 + 3,112 = 11,354.

Вкупната исплата е еднаква на
15

М(15) − М(0) = ∫0 𝜌(𝑡)𝑑𝑡 = 15.

Како и кај билансот на успех, така и во овој случај, по запознавањето со основните поими за
акции и тек на пари, преку графици ќе ги воочиме разликите на цените на акции на двата
правни субјекти од различни општествени дејности, кои ние ги разгледуваме.

Слика 3. График на цените на акции на фармацевтска компанија Алкалоид [4].
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Слика 4. График на цените на акции на рафинерија за нафта Окта [5].

Споредбата на овие два графици директно укажува на фактот дека видот на дејноста, во
време на пандемија, игра една од клучните улоги. За две компании кои во нормално време
подеднакво добро работат, пандемијата предизвика драстична промена во цената на акциите.
Во тек имаме значителни гобални напори за дијагностицирање, лекување и спречување на
разни инфекции предизвикани од новиот корона вирус. Ширум светот фармацевтските
компании напорно работат за борба против овој вирус. Фармацевтските компании заземаат
централна улога во оваа борба и токму поради тоа се забележува позитивен раст на берзата. И
средствата за спречување на ширење, секојдневна заштита и превенција, се повторно дел од
артиклите на фармацевтските компании. Претставен е график на цените на акции на
фармацевтска компанија на којшто можеме да забележиме која е промената од 17.09 минатата
година до 17.09 во тековната година, слика 3 од 17.09-17.12 минатата година може да се
забележи дека во порастот или намалувањето на цените немаме некоја значајна промена,
додека во периодот по 17.12.2019 година, па сè до 17.03. тековната година можеме да
забележиме пораст на цените на акции во однос на првиот. Може да се воочи мал интервал
околу почетокот на месец март 2020 година, којшто всушност на некој начин се смета за
почеток на корона кризата во нашата земја, имаме значително опаѓање на цените на акции. Во
вториот квартал од тековната година може да се забележи дека цените на акции значително
почнуваат да растат по експоненцијален пат. Ова се должи на тоа што со почетокот на
пандемијата во нашата земја започнаа да се воведуваат рестриктивни мерки, па имаме огромен
наплив на побарувачка од страна на клиентите, а со тоа и пораст на цените. Додека цените на
акции во фармацевтската индустрија одат во нагорна линија, на слика 4, на која е претставен
график на цените на акции на рафинерија за нафта, може да се забележи дека почнувајќи од
17.09.2019 година, па сè до 16.03.2020 година, цените се однесуваат пропорционално, додека
по таа етапа т.е. од почетокот на вториот квартал од тековната година може да забележиме
едно променливо однесување, односно ова однесување на цените на акции е доста
нерамномерно од период во период, поточно оди во надолна линија, а тоа се должи на слабата
побарувачка. Заклучувањата на целата земја за да се намали ширењето на Covid-19
резултираше со голем пад на побарувачката на гориво за транспорт. Тоа резултира со
натрупување на залихи и повисоки трошоци на залихи што ги принуди рафинериите да бараат
алтернативни стратегии за намалување на загубите, а со тоа доаѓа и падот на цените на акции
односно доколку се направи една компарација меѓу овие две компании од различни
општествени дејности во периодот додека пандемијата трае може да се забележат сосема
спротивни криви, односно сосема спротивно движење на акциите пред и за време на кризата.
Во фармацевтската дејност цените на акции, по краток застој, се стабилизираат, а потоа одат во
нагорна линија во дејноста на производство и преработка на нафтени производи, а за нафта во
надолна линија.
4

ЗАКЛУЧОК

Факт е дека корона кризата на глобално ниво го промени секојдневието на човекот.
Овие состојби се еден огромен предизвик со кој се соочува човештвото во изминатиов период,
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а со оглед на предвидувањата и барем уште во следните неколку години. Но, пандемијата е
многу повеќе од здравствена криза, таа е исто така социо-економска криза. Нагласувајќи ја
секоја земја што ќе ја допре, има потенцијал да создаде поразителни социјални, економски и
политички ефекти што ќе остават длабоки и долготрајни лузни, но не кај сите компании. Како
што може да се забележи од изнесеното, тоа се случува со компании како рафинериите за
нафта кај кои е оневозможено тргувањето, намалена е поторшувачката на дневно ниво,
намален е бројот на клиенти и компании кои работат со намален капацитет. Во исто време,
имаме компании кај кои имаме значителен раст на добивката од работењето, и кои се
неопходни за заштита на здравјето, што е случај со фармацевтските компании во земјава.
5
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА И СИМУЛАЦИЈА НА SIR-МОДЕЛ ЗА
КОВИД 19

КРАТКА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Новиот коронавирус (Ковид-19) го пласира моделирањето на епидемии во првите редови
во креирањето на јавна политика. Во овој труд, ја проучуваме ефективноста на математичките
модели во ек на пандемија, предизвикана од енормното проширување на коронавирусот
(Ковид-19). Развиваме еден од поелементарните и најрелевантните модели, кои даваат јасна
слика за состојбата во една држава. SIR-моделот обезбедува теоретска рамка за испитување на
ширењето на заразата на ниво на популација. Овој модел го следи бројот на потенцијалнозаразени (𝑆), инфицирани (𝐼) и отстранети (𝑅) случаи на индивидуи во текот на епидемијата, со
помош на едноставни диференцијални равенки. Случаите на епидемија укажуваат на важноста
од постоење на математички модели, како SIR-моделот, т.ш. со поставување на формули и
равенки ќе се даде одговор на прашањата: Дали ќе се прошири заразата?, Колкав би бил
максималниот број на заразени? и Колкав дел од популацијата ќе се зарази?. Заради
неконзистентните тестирања и известувања, како и недоволно обработените податоци преку
разумни претпоставки правиме споредба со симулации на SIR-моделот, помеѓу две држави.
Моделот посочува дека со редуцирање на физичкиот контакт помеѓу луѓето, се намалува
импактот од вирусот, заради што се дизајнирани мерките за социјално дистанцирање.
Клучни зборови: Ковид-19, нов коронавирус, пандемија, математички модел, SIR-модел.
1

ВОВЕД

Коронавирус или Ковид-19 е смртоносна заразна болест, која за првпат беше регистрирана во
градот Вухан, Кина кон крајот на 2019-та година. За краток временски период вирусот се
прошири глобално, зафаќајќи ги сите континенти, со исклучок на неколку држави [1]. Заради
големата проширеност и растечката бројка на смртни случаи, Светската здравствена
организација (СЗО), ја прогласи за пандемија на 11 март 2020 година [2]. Оттогаш, вирусот
стана глобална здравствена закана. Заради експоненцијалниот раст на заболени од Ковид-19,
милиони луѓе, низ целата Земјина топка беа принудени да останат во карантин, во месеците
март, април и мај. На листата на најтешко погодени држави од Ковид-19, на почетокот се
најдоа: Италија, Шпанија, САД, Велика Британија, Русија, Индија, како и поголем дел од
територијата на Јужна Америка, меѓу кои Бразил мери најголема стапка на смртност [3].
Додека трае потрагата по наоѓање на соодветен лек или вакцина, моменталното социјално
дистанцирање, самоизолацијата и носењето на заштитна опрема се појавија како најшироко
користена стратегија за ублажување и контрола над коронавирусот [4].
Императив е дека математичките модели се развиени за да обезбедат увид и контрола над
пандемијата и за формирање ефективни стратегии со кои полесно ќе се справуваат надлежните
со вирусот. Иако, во поголемиот дел од земјите се превземени конкретни мерки за спречување
на ширењето на заразата, важни фактори, како густината на популацијата, недостатокот од
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докази за различни симптоми на вирусот, трансмисијата и непостоењето на соодветна вакцина,
дополнително го отежнува процесот за следење на линијата на вирусот.
Во овој контекст, е претставен и анализиран еден од најосновните модели за директно
пренесување на заразна болест, SIR-моделот. Математиката во овој модел е претставена со три
нелинеарни диференцијални равенки, преку кои полесно може да се разбере ширењето на
вирусот на една територија со текот на времето. Една од најголемите претпоставки во
класичниот SIR-модел е хомогената мешавина на инфицираните и потенцијално-заболените,
како и дека вкупната големина на популацијата се претпоставува дека е константна. Овој
модел прикажува и како да се намалува ширењето на вирусот и да се овозможи подобра
контрола врз него во иднина.
Во овој труд се искористени податоци [5, 6], во период од февруари до септември 2020 година.
Со изработка на модел за Република Северна Македонија и Словенија, направена е споредба
помеѓу базичните репродукциони броеви, односно се разгледува кривата на вирусот,
дефинирана преку параметри кои одговараат на два града од двете држави, соодветно. Преку
овој модел може јасно да се види намалувањето на позитивни случаи на Ковид-19, како
резултат на промената на параметрите, со почитување на веќе поставените заштитни мерки од
секоја држава, како и препораките од СЗО [1].
2

SIR-МОДЕЛ

SIR-моделот, со потекло од 1700-те години, инициран од Бернули и усовршен од страна на
Кермак и Меккендрик [7], ја дели вкупната популација на три категории, во даден временски
период 𝑡 : 𝑆(𝑡) , 𝐼(𝑡) и 𝑅(𝑡). [8]
1. 𝑆(𝑡) - потенцијално-заразени (сомнителни или суспектни). Во оваа категорија се лица
кои не се, но можат да преминат во групата на инфицирани (заразени). Меѓутоа, лицата
од оваа категорија можат да останат само како потенцијални случаи. Со ширењето на
вирусот предизвикано од еден или повеќе извори на зараза, бројот на инфицирани се
зголемува, а со тоа и бројот на потенцијалните случаи во рамки на популацијата.
2. 𝐼 (𝑡) - инфицирани (заразени). Категорија на лица кои веќе се инфицирани и можат да
го пренесат вирусот на лица од првата категорија. Понатаму, сите заболени лица
преминуваат во групата на отстранети случаи, односно оздравени или починати.
3. 𝑅(𝑡) - отстранети. Лица кои го пребродиле вирусот и се сметаат имуни, или се жртви
на вирусот.
SIR-моделот се претставува со систем од три диференцијални равенки, кои се еднакви на
промената на бројот на лица од трите наведени категории, соодветно добиена со тек на времето
и ја формираат целосната популација. Во сите математички модели мора да се внесат одредени
претпоставки, со цел да се поедностави феноменот во реалниот свет. Самите нешта по себе се
премногу комплицирани за да се отслика новонастанатата епидемија само преку систем од
едноставни математички формули. [8]
i.
ii.

iii.

Првата претпоставка се однесува на времетрањето на епидемијата. Ако е кратко, тогаш
се претпоставува дека вкупниот број на популацијата останува константен.
Втората претпоставка се однесува на начинот на кој вирусот се пренесува. Се
претпоставува дека стапката на раст на заболени е пропорционална со контактот
помеѓу потенцијалните и инфицираните лица.
Третата претпоставка ја претставува стапката на отстранетите случаи.

Врз основа на поставените претпоставки и концепти, индексите кои ја означуваат стапката на
промена кај трите категории од популацијата, се регулираат со следниот систем равенки:
𝑑𝑆(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑟𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)/𝑁 .

(1)
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𝑑𝐼(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑅(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑟𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)/𝑁 − 𝑎𝐼(𝑡) .

(2)

= 𝑎𝐼(𝑡) .

(3)

Бројот 𝑟 е трансмисијата, т.е. колкави се шансите еден заболен да зарази други лица при
стапување во контакт. Додека, 𝑎 е стапката на отстранети случаи.
Понатаму, се разгледува почетокот на самата пандемија, при што се внесуваат иницијалните
(почетните) вредности на потенцилајно-заболените, инфицираните и отстранетите случаи.

–
–
–

иницијален број на потенцијални случаи: 𝑆 = 𝑆0
иницијален број на инфицирани: 𝐼 = 𝐼0
иницијален број на отстранети случаи: 𝑅0 = 0

(4)
(5)
(6)

Во контекст на самиот модел и поставените равенки, според првата претпоставка, збирот
𝑆 + 𝐼 + 𝑅 = константа = 𝑁, го означува вкупниот број на популација претставен со ознаката 𝑁.
Тоа значи дека стапката на промена на трите категории од популацијата во временски период
𝑡, е:
𝑑𝑆(𝑡)
𝑑𝑡

+

𝑑𝐼(𝑡)
𝑑𝑡

+

𝑑𝑅(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑟𝑆(𝑡)𝐼 (𝑡)/𝑁 + 𝑟𝑆(𝑡)𝐼 (𝑡)/𝑁 − 𝑎𝐼(𝑡) + 𝑎𝐼 (𝑡) = 0

(7)

Па, според ова и според равенките (4), (5) и (6), го добиваме следното: 𝑆 + 𝐼 + 𝑅 = 𝑆0 + 𝐼0 .
Откако се формирани математичките формули кои одговараат на SIR-моделот, се поставуваат
следните прашања:
1. Дали вирусот ќе се прошири?
Односно, разгледуваме дали бројот на инфицирани случаи, 𝐼, ќе расте? Иако, сите три
параметри во равенка (1) и нивниот производ се позитивни, стапката на промена на
потенцијалните случаи е секогаш негативна. Ова кажува дека вредноста на 𝑆 секогаш ќе биде
помала или еднаква на иницијалната вредност 𝑆0 , 𝑆 ≤ 𝑆0 . Со замена на вредноста на 𝑆0 во
равенка (2), се добива:
𝑑𝐼(𝑡)
𝑑𝑡

< 𝑟𝑆0 (𝑡)𝐼(𝑡) − 𝑎𝐼(𝑡) = 𝐼(𝑡) ∙ (𝑟𝑆0 (𝑡) − 𝑎) или

𝑑𝐼(𝑡)
𝑑𝑡

< 𝐼(𝑡) ∙ (𝑟𝑆0 (𝑡) − 𝑎) .

(8)

Дали ќе се прошири вирусот, зависи од вредноста на 𝐼(𝑡) ∙ (𝑟𝑆0 (𝑡) − 𝑎). За 𝐼 (𝑡) ∙ (𝑟𝑆0 (𝑡) − 𝑎) >
𝑎
0, следува, 𝑟𝑆0 (𝑡) − 𝑎 > 0 или 𝑆0 (𝑡) > .
(9)
𝑟

Со реорганизација на неравенката (9), се добива:
𝑅0 =

𝑟𝑆0
𝑎

𝑟𝑆0 (𝑡)
𝑎

> 1. Ако означиме 𝑅0 =

𝑟𝑆0
𝑎

>1

, тогаш:
(10)

Индексот 𝑅0 е показател кој укажува дали вирусот ќе прерасне во епидемија. 𝑅0 го претставува
просечниот број на лица заразени од едно инфицирано лице, во рамките на популацијата. Овој
индекс варира од држава во држава, а најважниот фактор кој влијае на неговата промена е
социјалното дистанцирање. 𝑅0 се нарекува базичен репродукционен број.
2. Колкав би бил максималниот број на заболени лица во дадено време 𝑡? [8]
Индексот 𝐼 се разгледува како функција од 𝑆. Односно, се бара односот помеѓу дефинираните
диференцијални равенки (2) и (1), при што се добива единствена равенка:
𝑑𝐼(𝑡)
𝑑𝑆(𝑡)

=

ⅆ𝐼(𝑡)
ⅆ𝑡
ⅆ𝑆(𝑡)
ⅆ𝑡

=

𝑟𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)/𝑁−𝑎𝐼(𝑡)
−𝑟𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)/𝑁

=

𝐼(𝑡)
∙(𝑟𝑆(𝑡)−𝑎)
𝑁

𝑟𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)/𝑁

𝑎

= −1 + 𝑟𝑆(𝑡)

(11)
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Десната страна од равенка (11) зависи единствено од 𝑆. Ова е диференцијална равенка со
раздвоиви променливи и после раздвојување на променливите, добиваме: 𝑑𝐼(𝑡) = (−1 +
𝑎
𝑟⋅𝑆(𝑡)

) 𝑑𝑆(𝑡). Со интеграција на двете страни од последната равенка, се добива решението:
𝑎

𝐼 (𝑡) = −𝑆(𝑡) + 𝑟 ln(𝑆(𝑡)) + 𝐶, каде што 𝐶 е константа која треба да се определи. Вредноста на
оваа константа ќе се добие од почетните услови, односно за вредносите 𝑆 (0) = 𝑆0 и 𝐼(0) = 𝐼0 .
Со замена во добиеното општо решение, се добива:
𝑎

𝐶 = 𝐼 (0) − 𝑟 ln(𝑆(0)) + 𝑆(0). Со смена за C во (12),
𝑎

𝑎

𝐼 (𝑡) + 𝑆(𝑡) − 𝑟 ln(𝑆(𝑡)) = 𝐼0 + 𝑆0 − 𝑟 ln(𝑆0 ) .

(12)

Со преуредување на последната равенка, се добива конечната форма на равенката:
𝑎

𝑟

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼0 + 𝑆0 − 𝑟 (1 + ln (𝑎 ⋅ 𝑆0 ))

(13)

𝑟

Ако со 𝑥 = 𝑎 e означен соодносот меѓу стапката на контакт и просечниот број на отстранети
случаи во рамките на една популација, тогаш 𝑥 може да се смета за променлива. Промената на
вредноста на 𝑥 зависи од зголемениот или намалениот физички контакт помеѓу луѓето.
𝑎
𝑟
Разгледуваме график, каде што ln ( 𝑆0 ) е функција по променливата 𝑥.
𝑟

𝑎

𝑎

𝑟

Односно, 𝑦 = 𝑟 (1 + ln (𝑎 ⋅ 𝑆0 )).

Слика 1. График на функција

(14)

𝒂
𝒓

𝒓

(𝟏 + 𝐥𝐧 ( ⋅ 𝑺𝟎 )).
𝒂

Ако вредностите на 𝑟 и 𝑎 ги промента вредностите, т.е. 𝑟 = 0.75, а 𝑎 = 0.165, тогаш ги
добиваме следните вредности: 𝑥 = 4.5454545454, а 𝑦 = 0.548883503369. Оваа вредност се
разликува од вредноста на функцијата од Слика 1. Според тоа се заклучува, ако вредноста на
функцијата (14) е многу мала, нема да настане голема промена во равенка (13), што значи дека
максималниот број на заболени даден со равенка (13), ќе биде скоро целата популација. Малата
вредност на функцијата (14) се должи на зголемениот број 𝑟.
Максимумот што го достигнува функцијата на Слика 1. Го претставува бројот 𝑆0 .
3. Колкав дел од популацијата ќе се зарази од КОВИД 19? [8]
За да се даде одговор на прашањето се разгледува првата претпоставка (i), каде што вкупниот
број на дадената популација е константен. За да се пресмета вкупниот број на заболени од
КОВИД 19, најпрво потребно е вирусот да престане да се шири. А тоа значи дека бројот на
заболени се приближува кон нулата, 𝐼 = 0. Вкупниот број на отстранети случаи на крајот од
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пандемијата, го дава вкупниот број на заболени лица на ниво на целата популација. Па, според
𝑆 + 𝐼 + 𝑅 = 𝑆0 + 𝐼0 , важи следново: 𝑅𝑘 = −𝑆𝑘 + 𝑆0 + 𝐼0 . (15)
1

1

𝑥

𝑥

Така што, 𝑆𝑘 − ln𝑆𝑘 = 𝑆0 + 𝐼0 − ln𝑆0 .

(16)

𝑟

За голема вредност на 𝑥 = 𝑎, равенката (16) ќе има многу мала вредност. Според ова, крајниот
број на отстранети случаи, 𝑅𝑘 , за мала вредност на 𝑆𝑘 , нема да се промени многу од вкупниот
број на популација.
Второто и третото прашање покажуваат дека од голема важност е вредноста на базичниот
репродукционен број 𝑅0 , да е помала од 1. Според Слика 1., 𝑅0 ≈ 1.8. Оваа апроксимација
одговара на податоците од месеците јуни и јули, преземени од [5, 9].
3

ЗАКЛУЧОК

Разгледуваме SIR-модели за Република Северна Македонија и Словенија, како држави со
приближен број на жители. Се прави споредба помеѓу градовите Штип и Целје во РСМ и
Словенија, соодветно.
SIR-моделот за Штип се разгледува во период од првиот позитивен случај на Ковид-19 во
Штип до октомври.
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Слика 2. SIR-модел (Штип).

SIR-моделот за Целје се разгледува во период од првиот позитивен случај на Ковид-19 во
Целје до октомври.

79

SIR Model
1.2

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0

S

I

R

Слика 3. SIR-модел (Целје).

Напомена: Заради недоволните податоци од почетокот на пандемијата во Штип и Целје и
непријавените податоци во одредени денови, моделите ја прикажуваат состојбата со одредена
отстапка во однос на реалната ситуација. Вкупниот број на заболени во Штип до 13.09.2020 г.
изнесува 1205 [5]. Тоа е 2,77% од вкупниот број жители во Штип. Додека во Целје заклучно до
13.09.2020 г., вкупниот број на заболени изнесува 85 [6] или 0,22% од вкупниот број на
жители. На 13.09.2020г. во РСМ биле направени вкупно 464 [5] тестови, а во Целје 1110 [6].
Вакви големи разлики во бројот на тестирања се забележуваат во сите денови од почетокот на
пандемијата, што говори за непрецизните статистики во РСМ. Доколку во текот на наредните
денови, продолжи да се намалува бројот на новозаболени, а расте бројот на новооздравени
пациенти, моделите го забележуваат постепеното исчезнување на вирусот. Во следнава табела
се претставени параметрите за моделите од Слика 1. и Слика 2.

Табела 1. Параметри за SIR-моделите во Штип и Целје
trans=r ; remove=a.
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Слика 4. Графици од податоци за Штип и Целје (20.08.2020г-17.09.2020г).

На графиците јасно се гледа разликата во двата случаи помеѓу двата разгледувани градови.
Вкупниот број на заболени до 17.09.2020 г. изнесува 1227 во Штип [5] и 96 во Целје [6]. Бројот
на смртни случаи во Целје е еднаков на 0 [14] од самиот почеток на пандемијата. Во Штип
бројот на смртни случаи вкупно изнесува 23 [5], а во разгледуваниот период од Слика 4,
изнесува 5. Може да се забележи дека базичниот репродукционен број во Штип е драстично
поголем од бројот во Целје. Ова се должи на непочитувањето на мерките за заштита од
вирусот, како социјалното дистанцирање. Најголемото жариште на вирусот во Штип
претставуваат конфекциските фирми, кои вклучуваат голема маса на луѓе, во затворена
просторија. Според направеното истражување во овој труд, се заклучува дека почитувањето на
превентивните мерки поставени од надлежните, придонесува животот на секој поединец
постепено да се врати во нормала.
4
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ПРИМЕНА НА ПРЕВРТЕНА УЧИЛНИЦА ВО НАСТАВАТА ПО
ФИЗИКА

КУСА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Превртена училница е современ пристап во наставата каде што ученикот има можност да
биде активен и да учи сам. Главната карактеристика е тоа што главното место за учење не е
веќе вообичаената безбедна средина, училиштето. Местото на учење може да биде кое било
место, најчесто дома. Учениците ги откриваат законите, а подоцна резултатите ги дискутираат
во училиште со своите врсници, но и со наставникот. Тие го планираат процесот на учење и ги
организираат активностите со динамика која самите си ја дефинираат, истражуваат и
самостојно донесуваат заклучоци и одговараат за своите постапки. Превртената училница е
многу важна во природните науки, а во физиката има посебно значење. За да се искористи овој
пристап, во овој труд се креирани и се предлагаат одредени активности за учениците кои
вклучуваат ИКТ уреди. Една од активностите е учење низ истражување преку користење
виртуелни експерименти. Тие добиваат задача да го истражуваат изохорниот процес во
домашни услови и да ја откријат врската меѓу притисокот и температурата. Поради непостоење
на можност да се направи истражување за реакциите на учениците за овие активности,
активностите беа јавно објавени на блогот на истражувачот и понудени на предметните
наставници. Нивните реакции беа многу позитивни. Бидејќи станува збор за искусни
наставници може да се претпостави дека овие активности биле добро прифатени од учениците
и дека се постигнати целите дефинирани со наставната програма.
Клучни зборови: превртена
истражување.

1

училница, ИКТ, виртуелни

експерименти,

учење низ

ВОВЕД

Општеството драматично е сменето во последнава декада. Компјутерите, телефоните,
таблетите и другите паметни уреди се околу учениците. Традиционалните методи на учење,
засновани на слушање на лекции, пишување во тетратка, денес на многу ученици не им се
интересни. За да се мотивираат учениците и наставниците да имаат желба да го предаваат
предметот треба да се користат нови методи во наставата кои ги задоволуваат новите барања и
интереси на учениците. Новите методи во наставата се развиваат како резултат на промените
во општеството. Новите технологии им овозможуваат на наставниците да користат нови
пристапи за да ги образуваат учениците [1].
Денес учениците растат заедно со интернетот и социјалните мрежи. Додека ја пишуваат
домашната работа тие често се допишуваат со нивните другари, слушаат музика или гледаат
видеа во истото време, односно нивното внимание е насочено и на други работи. Тие се сѐ
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повеќе зафатени. Флексибилност во процесот на учење овозможува превртената училница, а на
учениците токму тоа им е потребно. Од друга страна, при традиционална настава, најдобрите
ученици му го одвлекуваат вниманието на наставникот со кревање рака и поставување
одлични прашања, додека останатите ученици пасивно слушаат. Во превртената училница,
улогата на наставникот се менува, тој им помага на учениците кои имаат најмногу проблеми, а
притоа добрите ученици не се запоставени. Кога наставникот го предава материјалот, не е
свесен каде учениците имаат тешкотии. Сето тоа е видливо со превртената училница [2].
Оваа година е година кога е најпотребна и најпогодна превртената училница како начин на
изведување на наставата поради неочекуваната ситуацијата во која се наоѓа целиот свет.
2

ТЕОРИСКИ ОСНОВИ

Во XXI век, различни модели на учење се развиле за да бидат во тек со промените во
социјалниот контекст и со развивањето на науката и технологијата. Превртената училница е
една таква стратегија за учење преку технологија [3]. Овој модел е наречен „превртена
училница“, бидејќи се заснова на превртена традиционална настава, односно она што се прави
во училница, ќе се прави надвор од училницата и она што учениците го прават дома, ќе го
прават во училницата, создавајќи ситуации за интеракција во текот на часот помеѓу учениците
и наставниците [4].
Превртената училница е еден од неодамнешните трендови во наставниот процес што
овозможува активно учење. Поради неговите позитивни исходи сè повеќе го привлекува
вниманието. Овој модел има две главни компоненти кои влијаат на средината за учење на
учениците. Една од компонентите е користење на образовна технологија, односно користење и
вклучување на ИКТ во предавањето на лекциите. Ова е направено преку видео лекции, онлајн
извори на учење, квизови, тестови, симулации и слично. Сето тоа им овозможува на учениците
да ги користат ИКТ уредите во подготовката на активностите за час и нивната реализација. Од
друга страна, образовната технологија им овозможува на наставниците да го искористат
времето од часот за проблемски задачи кои се фокусирани на повисоко ниво на учење. Втората
компонента е учење низ активност што се остварува на формалните училишни часови.
Превртената училница им дава можност на учениците да учат низ разновидни активности во
текот на часот што претставува активно учење. Тие активности се прават под надзор на
наставникот за да ги вклучи сите учениците во процесот на учење. Учењето низ истражување и
учењето преку проект, решавањето на проблеми и дискусијата можат да бидат вклучени во
активното учење. Улогата на наставникот во превртената училница исто така е сменета од
„мудрец на сцената“ во „водич натаму“[5]. Наставникот не е центарот во процесот на учењето.
Во денешно време, учениците се во центарот, а наставниците користат нови методи со кои кај
учениците стимулираат креативност, тимска работа, вештини итн. Затоа, во рамките на часот,
учениците анализираат, истражуваат и ги прават сите активности кои претходно биле
подготвени од наставникот, користејќи активни стратегии на учење. Овие нови пристапи
бараат од учениците да размислуваат за она што го изучуваат [4].
Во традиционалната настава, учениците на час најчесто доаѓаат неподготвени и имаат
нешто нејасно од домашната работа. Од табела 1. може да се види временската споредба за
традиционалната и превртената училница за активностите кои се вршат во текот на часот. Кај
традиционалната училница потребно е многу време да се разјаснат нејасните работи од
домашната, па да се премине на нов материјал, а времето за практична работа е многу помало.
За разлика од тоа, во превртената училница времето целосно е променето. Учениците
поставуваат прашања за она што го гледале, ги добиваат потребните одговори и со тоа може да
се разјаснат погрешните претстави пред да преминат во практична и погрешна примена. Во
превртената училница, учениците имаат повеќе време за вршење на самостојна практична
работа и/или лабораториски вежби. [2]
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Традиционална училница

Превртена училница

Активност

Време

Активност

Време

Воведна активност

5 минути

Воведна активност

5 минути

Прегледување на домашната
работа

20 минути

Прашања за видеото и давање
на одговори

10 минути

Обработка на нов материјал

30 – 45 минути

Водено и самостојно вежбање
и/или работа во лабораторија

75 минути

Водено и самостојно вежбање
и/или работа во лабораторија

20 – 35 минути

Табела 1. Споредба на потребното време во традиционална и превртена училница [2].

Во вака организираната настава, учениците се во центарот, а не наставникот. Тие се
одговорни за гледањето на видеа и поставувањето на соодветни прашања, а наставникот е тука
да ги даде потребните одговори. Учениците се одговорни за завршувањето и споделувањето на
својата работа. Бидејќи се достапни решенија на проблемите, учениците се мотивирани да
учат, а не само механички да ги завршат задачите. Тие се одговорни дали правилно ќе го
искористат наставникот за да ја разберат содржината. Улогата на наставникот е да им помага
на учениците, а не да им ја даде информацијата. [2]
Направени се голем број истражувања за предностите и недостатоците на превртената
училница. Квази-експериментално истражување за превртената училница во физиката било
направено во две средни училишта во Германија. Во истражувањето биле вклучени 150
средношколци, а материјалот опфаќал електромагнетна индукција и осцилаторно струјно коло.
Овој начин на учење покажал позитивни ефекти. Учениците во превртената училница биле
подобри на тестот на знаења од нивните врсници кои биле во традиционалната училница.
Истражувањето било правено три месеци, а за тој краток период интересот и мотивацијата кај
учениците од традиционалната училница значително опаднале, но кај учениците од
превртената училница тие не се промениле. Во превртената училница времето било
поефикасно искористено и се овозможило подлабоко и полесно изучување на материјалот со
поголема ангажираност на учениците [6].
Вкупно 66 студенти по компјутерска и наставна технологија од втора година во Турција,
кои имале курс по физика биле учесници на истражувањето. Тоа се однесувало на темите за
„движењето на Земјата“ и „работа и енергија“. Пред да се воведе превртената училница,
резултатите од тестирањето на знаењата на контролната и експерименталната група биле исти.
Резултатите од тестирањето спроведено на крајот од овој процес покажале дека студентите кои
биле во експерименталната група постигнале повеќе од оние во контролната. Причината зошто
експерименталната група повеќе напредувала била тоа што студентите имале можност да
гледаат видео предавања надвор од часот и да го анализираат според сопствената брзина на
учење. Времето на курсот било поделено за дискусии и активности за решавање на проблеми и
користењето на симулации и онлајн квизови се сметало дека има влијание врз подобрите
резултати. Превртената училница на студентите им овозможува да стекнат когнитивни
вештини како што е стекнување на знаење пред часовите, како и фокусирање на когнитивните
вештини на повисоко ниво, како што се примена, анализа, синтеза и евалуација на знаењата за
време на часовите, што е во согласност со Блумовата таксономија. Другите резултати на оваа
студија се однесувале на тоа што овој пристап го зголемил нивото на учење и нивото на
решавање на физички проблеми. Студентите биле повеќе мотивирани и задоволни од своите
знаења и способности кои ги стекнувале, станале одговорни за нивното учење и учествувале во
дискусии на часот. Нивото на мотивација кај учениците се зголемува во активни услови за
учење, како и при поврзување на предмети со секојдневниот живот, се зголемува нивниот
интерес и мотивација за учење на одреден предмет [7].
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Било правено истражување за примена на превртената училница во средно училиште во
Палестина. Учениците биле поделени на две групи, контролна и експериментална група.
Контролната група била поучувана со традиционален метод на настава. Двете групи биле
тестирани пред воведувањето на превртена училница и по нејзината примена. Според
резултатите од тестирањето, двете групи не се разликувале пред воведувањето на превртената
училница. Но, наредниот тест покажал дека оние ученици кои биле во превртената училница
имале многу подобри резултати од оние кои биле во традиционалната училница. Заклучено
било дека овој метод е ефективен и учениците се среќни што се дел од тоа. Односот на
наставниците со учениците се подобрил, а учениците биле поактивни на часот [8].
Било правено и истражување за онлајн примена на превртената училница со 30
средношколци од Тајланд. Тие биле поделени во три групи - напредна, средна и почетна, а
потоа биле формирани групи со по шест ученици кои припаѓале на различни групи, односно
имале различни знаења. Учениците од една група работеле заедно. Се развивала тимската
работа за да се постигне заедничка цел. Учениците си помагале едни на други, а учењето се
одвивало преку трансфер на вештини со набљудување што другите прават, колективно
решавање на проблеми, експериментирање, давање претпоставки, разгледување на резултатите
како група. Процесот траел 8 седмици, така што за секоја активност била потреба по една
седмица. Најпрвин една седмица била искористена за тестирање и поделба на учениците во
групи. Три седмици биле користени за онлајн учење, а уште две седмици на училиште за да се
презентира крајната работа. Во осмата седмица бил правен тест за проверка на знаењата кои
учениците ги стекнале во текот на претходните активности. Резултатите кои се добиени по
примената на превртената училница на онлајн група биле повисоки од првото тестирање, така
што се покажало како добро учењето преку набљудување на другите членови од тимот,
учениците добиле способност за тимска работа и си помагале меѓу себе за да ја постигнат
дефинираната цел. Учениците без разлика на која група припаѓале имале подобрени
способности за учење [3].
3

МЕТОДИ И МАТЕРИЈАЛИ

Денес интернетот е широко распространет и нуди многу можности. Со малку внимание и
креативност може да се користи на правилен начин во процесот на учење. Постојат различни
видеа, симулации, тестови, квизови кои ги има во преголем број, воедно се бесплатни и
достапни за сите. Но, може и да се креираат сопствени веб-страници, блогови, видео
предавања, прашалници, тестови и слично.
Кај наставните предмети од општествените и хуманистичките науки, главен извор на
информации е зборот. Кај природните науки, а особено кај физиката, главен извор на
информации и знаење е експериментот. Во услови на превртена училница и онлајн настава,
исто така може да се изведуваат експерименти. Наместо реални експерименти, компјутерските
апликации со виртуелни експерименти им овозможуваат на децата да имаат своја домашна
лабораторија за експериментирање и истражување. Ова е еден од моментите кој им
претставува проблем на поголем број наставници, затоа што тоа е нов пристап во наставата и
затоа што методскиот пристап не е доволно развиен, барем во нашиот образовен систем.
Поради тоа беше направен обид да се креираат активности за ученици кои вклучуваа
примена на ИКТ и виртуелни експерименти.
Една од повеќето активности која им беше дадена на учениците во минатата учебна
година се однесуваше на изохорниот процес. Таа беше јавно објавена на блогот од
истражувачот
https://pknf-pmf.blogspot.com/2020/03/blog-post_17.html
и
понудена
на
предметните наставници. Оваа активност всушност се однесува на еден дел од лекцијата за
Изопроцеси кај гасовите која се изучува во прва година гимназиско образование, второ
полугодие. Учениците треба да го обработат изохорниот процес преку симулација и да го
откријат Шарловиот закон. На учениците им е дадено упатство во чекори според кое треба да
ја користат дадената Phet симулација. Она што учениците треба да го направат како задача е да
ја откријат зависноста на притисокот на еден гас од неговата температура при константен
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волумен, добиените податоци да ги запишат во Excel или Calc и графички да ја прикажат
зависноста на притисокот од температурата. Тие резултати да ги споредат со она што го
очекувале, а потоа со теоријата дадена во учебникот [9].
4

ДИСКУСИЈА

Во согласност со идејата за постоењето на превртена училница, како современ пристап на
учење, каде ученикот има можност да биде активен и да учи сам е понуден еден начин на
обработување на дел од материјалот. Преку извршување на дадената постапка учениците треба
да го разберат изохорниот процес. Целта која треба да се постигне е да го откријат Шарловиот
закон, односно да ја откријат врската меѓу притисокот и температурата:

p
 const .
T

(1)

Активноста можат да ја извршат кога сакаат и колку пати што сакаат. Но, сепак таа треба
да биде готова еден ден пред часот за обработка на оваа лекција. Само на тој начин тие ќе
бидат активно вклучени во наставниот процес, ќе може да дискутираат со своите врсници и со
наставникот. Наставникот ќе добие информација за тоа колку добро ја објаснил активноста, со
кои тешкотии се соочиле учениците и кои погрешни претстави ги имале. Постојат неколку
пречки во извршувањето на активноста на кои наставникот треба да обрне внимание, а тоа е
дали сите ученици располагаат со компјутери или паметни телефони, таблети и дали имаат
пристап до интернет. Дали сите ученици знаат да користат Excel, Calc или некој друг софтвер
за цртање на графици. Доколку сите ученици немаат ИКТ уреди или немаат пристап до
интернет, наставникот треба да најде начин како и тие ученици да бидат вклучени во процесот
на изработување на активноста и подготовката за на час. Се претпоставува дека учениците
знаат како да цртаат графици, но сепак не е исклучена можноста некои ученици да имаат
тешкотии. Во тој случај, наставникот треба да биде достапен за учениците и да им даде
постапка како да направат график.
Целите дефинирани со наставната програма по физика за прва година за изопроцеси кај
гасовите се ученикот да знае што се изопроцеси и какви можат да бидат, а со оваа активност е
понуден еден изопроцес, тоа е изохорниот процес. Една од целите е исполнета, а за останатите
цели да се остварат, за таа наставна единица треба да се изработат уште активности. Во
наставната програма стои дека потребно е да се изработи демонстрација на часот за зависноста
меѓу волумен, притисок и температура [10]. Но, кога не постои можност учениците да бидат во
училиште, тогаш може наставникот да им даде соодветна симулација и упатство за
извршување на задачите, како што истражувачот им понудил на наставниците за изохорниот
процес. Со оваа активност се исполнуваат целите дефинирани со наставната програма, бидејќи
и наставниците добро ја прифатија активноста која им беше понудена за нивните ученици.
Во секое одделение постојат ученици кои се слаби, средни и јаки (потпросечни, просечни
и натпросечни). Од техничка и процедурална гледна точка, понудената активност од
истражувачот, според негово мислење е соодветна за просечните ученици. Таа не е тешка да се
изработи, но послабите ученици може да имаат тешкотии со користењето на ИКТ уредите, во
следењето на чекорите, цртањето на графици и извлекување на заклучоци. За јаките ученици
може ќе биде лесна, но нема да им биде досадна. За да биде соодветна за послабите ученици,
треба малку да се спушти нивото, односно да им се дадат плус чекори што треба да направат за
полесно да дојдат до потребниот заклучок. Сите активности беа јавно споделени и понудени на
наставниците поради непостоење можност да се направи истражување на реакциите од
учениците. Реакциите од наставниците беа позитивни, што ни дава за право да претпоставиме
дека активноста одговара на нивните потреби и потребите на учениците и може да одговори на
барањата на наставната програма.
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5

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на целата дискусија, потребно е да се направи истражување за да се увидат
позитивните и негативните страни на оваа активност. Со тоа истражувачот ќе добие
информација дали активноста е соодветно дадена за учениците и ќе има идеја што треба да
направи за да ја подобри активноста.
6
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]

[8]

[9]
[10]

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
Hafidi Mohamed, Mahnane Lamia, „Implementing flipped classroom that used an intellegent tutuoring
system into learning process“, Computers and education, 124, 2018.
Jonathan Bergmann, Aaron Sams, „Flip your classroom : reach every student in every class every
day“ , International Society for Technology in Education, Washington, 2012.
Chanakan Sojayapan, Jintavee Khlaisang, „The effect of a flipped classroom with online group
investigation on students' team learning ability“, Kasetsart Journal of Social Sciences, xxx 1-6, 2018.
Rocío Martínez-Jimenez, M. Carmen Ruiz-Jimenez, „Improving students’ satisfaction and learning
performance using flipped classroom“,The International Journal of Management Education, Vol. 18,
Issue 3, 2020.
Jaypee M. Limueco, Maricar S. Prudente, „Flipping Classroom to Improve Physics Teaching“,
American Scientific Publishers, University-Manila, Philippines, Vol. 24, 8292-8296, 2018.
F. Finkenberg, T. Trefzger, „Flipped classroom in secondary school physics education“, University of
Würzburg, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1286 012015, 2019.
Gülsüm Aşıksoy, Fezile Özdamlı, „Flipped Classroom adapted to the ARCS Model of Motivation and
applied to a Physics Course“, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education,
12(6), 1589-1603, 2016.
Zaher Atwa, Rosseni Din, Muhammad Hussin, „Effectivness of flipped learning in physics education
on Palestinian hgh school students’ achievement“ , Journal of Personalized Learning, 2(1), 73-85,
2016.
https://pknf-pmf.blogspot.com/2020/03/blog-post_17.html (12.09.2020)
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Nastavna_programa-Fizika-I_GO-mkd.pdf
(12.09.2020)

89

Љубица Димова1, Ирина Петреска2
1,2

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Архимедова 3,
1000 Скопје, Р. Северна Македонија
1
2
dimovaljubica78@yahoo.com
irina.petreska@pmf.ukim.mk

КВАНТНОМЕХАНИЧКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА МАГНЕТНИТЕ
СВОЈСТВА НА МОЛЕКУЛИТЕ

КУСА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Во овој труд се разгледуваат магнетните својства на азот моноксидот, при што е изложена
основната квантномеханичка теорија за третирање на орбиталниот и спинскиот магнетизам на
електроните. Орбиталниот магнетизам ќе се третира аналитички, а со примена на компјутерски
симулации, базирани на ab initio методите, ќе се изучат и некои својства што се одговорни за
спинскиот магнетизам. Изборот токму на молекулот на азот моноксидот е поради неговата
важност во биофизичките процеси како слободен радикал, како и во актуелните проблеми со
загадувањето на воздухот. Присуството на еден неспарен електрон во највисоката населена
молекулска орбитала го прави овој молекул парамагнетен. Пресметките и добиените резултати
ќе бидат поделени во два дела. Во првиот, ќе биде покажано до каде може да се направат
аналитички пресметки за густината на струјата и ќе биде дадено приближно решение за
дијамагнетната густина на струја, во случај кога молекулот е поставен во хомогено магнетно
поле. Во вториот дел ќе бидат направени пресметки за спинската густина и факторот на Ланде
(g-фактор), со примена на методите на функционал од електронската густина (DFT). За
пресметките ќе се користи програмскиот пакет Gaussian 03. Целта на трудот е да се илустрира
неопходноста од паралелна примена на аналитичките и нумеричките методи во справувањето
со реални проблеми и објаснувањето на експерименталните резултати.
Клучни зборови: молекуларен магнетизам, g-фактор, парамагнетизам, густина на струја,
ab initio методи.

1

ВОВЕД

Mагнетните појави наоѓаат примена во науката, технологијата, индустријата и
секојдневниот живот на луѓето. Во поново време, силите на природата, меѓу кои и магнетните
сили, се применуваат дури и за создавање уметнички дела. Но, не секој знае да одговори на
прашањето: што е магнетизам и од каде всушност потекнува?
Магнетизмот на различните материјали се должи пред сѐ, на магнетните својства на
електронот. Во основа, може да се зборува за орбитален магнетизам, којшто потекнува од
движењето на електронот околу јадрото, и спински магнетизам, којшто се должи на
сопствениот спин на електронот. Спинот е чисто квантна карактеристика и нема свој аналог во
класичната физика. Во квантната механика, состојбата на електронот, односно орбиталата во
којашто се наоѓа, се определува со квантните броеви, n, l, ml, ms, каде што n е главен квантен
број, l е орбитален квантен број, ml e магнетен квантен броj и ms спински квантен број.
Спинскиот квантен број може да има две вредности: спин нагоре ms = +1/2 и спин надолу ms = 1/2. Два електрона од ист атом не можат да бидат опишани со четири исти квантни броеви,
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односно може да има максимум два електрона со различен спин во секоја орбитала. Ако во
орбиталата има еден електрон, тој придонесува кон магнетниот момент на атомот/молекулот.
Неспарениот електрон е слободен да го насочи својот магнетен момент во која било насока.
Кога се приложува надворешно магнетно поле, овие магнетни моменти ќе имаат тенденција да
се насочат во иста насока, како и насоката на надворешното поле, со што тоа ќе се засили. За
ваквите материјали се вели дека се парамагнетни. Ако орбиталата содржи два електрона, ова
резултира со поништување на нивните магнетни моменти и атомот ќе биде во дијамагнетна
состојба. Во овој случај, се вели дека електроните се спарени или дека формираат електронски
пар. Во ваквите материјали, поставени во надворешно магнетно поле, се создава индуцирано
магнетно поле со насока спротивна од онаа на надворешното магнетно поле.
Потрагата по нови материјали за примена во информациските технологии од една страна,
и изучувањето на биофизичките процеси на молекуларно ниво од друга, придонесоа за развој
на цела една нова област позната како молекуларен магнетизам [1]. Молекуларен магнетизам е
интердисциплинарна област на истражување, којашто се занимава со дизајн, синтеза и физичка
карактеризација, што опфаќа современи експериментални техники, но и теоретско моделирање
и компјутерски симулации на материјалите. Mолекуларниот магнетизам поврзува две навидум
не толку блиски области: физиката на материјалите и биофизиката, поконкретно проучувањето
на биолошките процеси кои вклучуваат метални јони. Исто така, молекуларниот магнетизам
игра важна улога во новото поле молекуларна електроника.
Во реалните ситуации за да се изучат магнетните својства на одреден молекул, со цел
да се објаснат некои експериментални резултати, неопходно е аналитичкиот пристап да се
замени со нумерички, односно да се направат компјутерски симулации за конкретниот
молекул. Во овој труд ќе се разгледаат магнетните својства на азот моноксидот, опфаќајќи го
неговиот орбитален магнетизам, што може да се третира аналитички, а потоа со примена на
компјутерски симулации, базирани на ab initio методите, ќе се изучат и некои својства што се
одговорни за спинскиот магнетизам. Азот моноксидот е избран, бидејќи покрај тоа што
претставува двоатомен молекул, што го прави релативно едноставен систем за изучување, овој
молекул е извонредно значаен и од аспект на неговата важност и применливост. Азот
моноксидот има улога на невротрансмитер за регулирање на различни функции, како
варењето, протокот на крв, па сѐ до меморијата и видот, со што има различни примени во
медицината. Исто така, тој е важна компонента и во загадувањето на воздухот, генерирано од
автомобилските мотори и термоелектраните.

2

ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ

Без да се навлегува во премногу детали, накусо ќе се изложат теоретските основи, на
коишто се базира методологијата, применета за аналитичкиот дел од пресметките. За
опишување на состојбите на честичките во квантната механика се употребуваат бранови
функции. Кога ќе се примени магнетно поле, брановата функција е различна од онаа кога нема
поле, така што ако брановата функција во отсуство на поле е 𝛹0 , тогаш брановата функција во
присуство на поле може да се земе како 𝛹 = 𝛹0 + 𝛹 (1). За да се изучи како ќе се однесува еден
атом или молекул во магнетно поле, се испитува електронската густина на струја, индуцирана
од применетото магнетно поле. Густината на струјата може да се пресмета токму со помош на
брановата функција, и во општ случај, таа се пресметува според [2-4]:
⃗ј = − ( 𝑖𝑒ℏ ) (𝛹 ∗ ∇𝛹 − 𝛹∇𝛹 ∗ ),
2𝑚𝑒

(2.1)

каде што 𝑚𝑒 е масата на електронот, 𝑒 е полнежот на електронот, а ℏ е Планковата константа.
Според објаснувањето дадено погоре, густината на струјата во присуство на магнетно
поле може да се подели на две компоненти, коишто се добиваат со помош на (2.1) и се
нарекуваат, дијамагнетна густина на струја 𝑗⃗𝑑 и парамагнетна густина на струја 𝑗⃗𝑝 , соодветно.
Тие се дадени со:
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𝑗⃗ = 𝑗⃗𝑑 + 𝑗⃗𝑝 ,

(2.2)

𝑒2

𝑗⃗𝑑 = − (𝑚 ) 𝐴⃗𝛹02 ,

(2.3)

𝑒

𝑗⃗𝑝 = −𝑖 (

𝑒ℏ
2𝑚𝑒

(0)

(0)

) ∑𝑛(𝑎𝑛 − 𝑎𝑛∗ )(𝛹𝑛 ∇𝛹0 − 𝛹0 ∇𝛹𝑛 ) ,

(2.4)

каде што 𝑎𝑛 и 𝑎𝑛∗ се коефициенти во развојот на брановата функција 𝛹 (1) , во базисот од
(0)
функции 𝛹𝑛 .
Од равенка (2.3) може да се види дека дијамагнетната густина на струја ја содржи во
себе само 𝛹0 , што е всушност брановата функција, којашто го опишува движењето на
електронот, кога врз молекулот не е применето надворешно магнетно поле.
За да се применат дадените равенки за пресметување на густината на струја за молекулот
на азот моноксидот, потребно е да се направи анализа на неговите молекуларни орбитали, од
каде што се добива информација за обликот на потребната бранова функција. Молекуларните
орбитали се добиваат преку комбинација на атомските орбитали, во коишто се наоѓаат
валентните електрони на поединечните атоми и се комбинираат на таков начин што останува
∗
еден неспарен електрон во едната орбитала ( 2𝜋2𝑝
). Поради овој неспарен електрон, молекулот
на азот моноксидот е парамагнетен.
3

ПРЕСМЕТКИ И РЕЗУЛТАТИ

3.1

Аналитички пресметки за дијамагнетна густина на струја на азот моноксид

Брановата функција на електронот се претставува како линеарна комбинација од
атомските орбитали, односно [4]:
∗ =
𝛹2𝜋2𝑝

1
√2

(𝛹N2p − 𝛹О2p ) .

(3.1.1)

каде што 𝛹О2p е брановата функција на 2p орбиталата на кислород, 𝛹N2p е брановата функција
на 2p орбиталата на азот. Ова значи дека треба да се најдат брановите функции на 2p
електроните на азотот и кислородот. Но, точна аналитичка форма за атомските орбитали на
многуелектронските атоми не може да се даде, поради што често се користи сет на бранови
функции приближни на вистинските. Во овој случај, за брановата функција на молекуларната
орбитала може да се користи приближната функција, од обликот:
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𝛹2𝜋∗ =

1
√2

𝑍𝑒𝑓𝑓N 2 1

((

2c

)

√𝜋

𝑧𝑒

1/2
𝑍𝑒𝑓𝑓N ((𝑦+𝜆𝑅)2 +𝑧2 )
2𝑎0

−

5

−(

𝑍𝑒𝑓𝑓O 2 1
2𝑎0

)

√𝜋

𝑧𝑒

1/2
𝑍𝑒𝑓𝑓O ((𝑦−(1−𝜆)𝑅)2 +𝑧2 )
2𝑎0

−

),

(3.1.2)

каде што 𝑎0 е Боровиот радиус, 𝑍𝑒𝑓𝑓N и 𝑍𝑒𝑓𝑓O се ефективни квантни броеви на азотот и
кислородот, соодветно.
Ако се замени функцијата (3.1.2) во изразот за дијамагнетната густина на струја, даден со
(2.3), во присуство на магнетно поле нормално на молекулот, насочено во должина на x-оската,
се добива
𝑒 2𝐵

𝑗⃗𝑑 = − (27𝜋𝑚

5
𝑒 𝑎0

5
2

) (−𝑧𝑗⃗ + 𝑦𝑘⃗⃗)𝑧 2 ⋅ (𝑍𝑒𝑓𝑓N 𝑒

1
𝑍𝑒𝑓𝑓N ((𝑦+𝜆𝑅)2 +𝑧2 )2
−
2𝑎0

5
2

− 𝑍𝑒𝑓𝑓O 𝑒

1
𝑍𝑒𝑓𝑓O ((𝑦−(1−𝜆)𝑅)2 +𝑧2 )2
−
2𝑎0

2

) , (3.1.3)

каде што B е магнетната индукција, R е меѓуатомското растојание, а 𝜆 претставува параметар.
На Сл. 1, графички е прикажана дијамагнетната густината на струја, дадена со (3.13).
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Слика 1. Дијамагнетната густината на струја во yz-рамнината за електрон во 𝟐𝝅∗
молекуларна орбитала, во присуство на магнетно поле долж x-оската.

3.2

Нумерички пресметки за парамагнетната густина на струја

Во продолжение ќе се разгледа нумеричко пресметување на некои величини, коишто се од
интерес за експериментално испитување на парамагнетните молекули, каков што е азот
моноксидот. Електрон парамагнетната резонанца (ЕПР), уште позната и како електрон спин
резонанца, е техника со којашто се детектира присуство на парамагнетни супстанции. Ова
вклучува било какви атоми или молекули, со еден или повеќе неспарени електрони. Од
анализата на ЕПР спектрите може да се одреди вредноста на 𝑔-факторот, којшто е специфична
карактеристика на електронската структура на испитуваниот материјал.
3.2.1 Оптимизација и резултати за 𝒈-факторот
За да се започне со пресметките за 𝑔-факторот, најпрво треба да се изврши оптимизација
на геометријата на молекулот на азот моноксид, односно да се најде она растојаните помеѓу
јадрата, коешто одговара на минимум на потенцијалната јама. Во оваа работа користен е
методот на функционал од електронската густина (DFT). Пресметките се направени со
користење на различни функционали и базисни сетови. Споредбата на добиените резултати е
дадена во Табела 1. Сите овие пресметки се извршени со програмскиот пакет Gaussian 03 [5].
Метод (функционал/базис)

Оптимизирано растојание (pm)

Енергија (Hartree)

B3LYP/6-311g

118,3

-129,874781

B3LYP/Aug-CC-pVDZ

115,4

-129,913296

B3PW91/LANL2DZ

119,41

-129,809158

B3PW91/Aug-CC-pVDZ

115,09

-129,8598

B3PW91/6-311+G

117,94

-129,823216

PBEPBE/Aug-CC-pVDZ

116,57

-129,783856

PBEPBE/6-311g

119,77

-129,747652

MP2/6-311+G

112,9

-129,444021

MP2/Aug-CC-pVDZ

114,22

-129,60215

MP2/LANL2DZ

113,37

-129,404607

B3LYP/STO-3g

124,00

-128,133185

Табела 1. Споредбата на добиените резултати за оптимизираното растојание и енергијата.

Во оваа табела, како што може да се види, прикажани се оптимизираните растојанија
помеѓу поединечните атоми во молекулот и енергијата на неспарениот електрон во 2𝜋 ∗
молекуларната орбитала дадена во единицата хартри (1 Hartree = 27,2114 eV). Во првата
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колона дадени се функционалите и базисните сетови со кои тие се пресметуваат. Има различни
вредности за оптимизираното растојание зависно од функционалите и базисните сетови, но тоа
што може да се забележи е дека базисниот сет Aug-CC-pVDZ, без разлика на функционалот,
доаѓа доста близу до реалната вредност од 115 pm. Како најдобри, може да се издвојат
комбинациите B3LYP/Aug-CC-pVDZ и B3PW91/Aug-CC-pVDZ.
Понатаму, се користи оптимизираното растојание од пресметката со B3PW91/Aug-CCpVDZ, односно 115,09 pm за нумеричко пресметување на g-тензорот. Овој тензор e пресметан
со два различни метода, односно B3LYP/Aug-CC-pVDZ и B3PW91/Aug-CC-pVDZ, при што се
добиваат следните резултати:
2,0054
𝑔̂ = ( 0
0

0
2,0019
0

0
2,0054
0
0
0 ) , 𝑔̂ = ( 0
2,0019
0 ).
0
0
1,8497
1,8678

Ако се има предвид дека 𝑔-факторот за слободен електрон е 𝑔=2,0023, може да се
забележи дека вредности за 𝑔𝑥𝑥 и 𝑔𝑦𝑦 се разликуваат малку од вредноста на 𝑔-факторот за
слободен електрон, додека вредноста за 𝑔𝑧𝑧 доста се разликува. Тоа е за очекување, бидејќи во
симулациите, z-оската е насочена долж N-O врската (во аналитичките пресметки N-O врската
беше насочена во должина на x-оската). Како што може да се забележи, резултатите, добиени
со различните методи се разликуваат само во вредноста на компонентата 𝑔𝑧𝑧 .
3.2.2 Спинска густина и густина на струја
Во ЕПР техниките, спинската густината е важна величина, од којашто експлицитно
зависат параметрите на добиените спектри [6]. Во Табела 2 се прикажани спинските густини на
атомите во молекулот на азот моноксид, добиени со двата различни метода.
Спинска густина

Метод (функционал/базис)

N-атом

O-атом

B3LYP/Aug-CC-pVDZ

0,722387

0,277613

B3LYP/Aug-CC-pVDZ

0,726833

0,273167

Табела 2. Споредба на вредностите на спинската густина, добиени со различни функционали
и базисни сетови

a)

б)

в)

Слика 2. а) Спинската густина на електроните со позитивен спин (со сино) и спинската
густина на електроните со негативен спин (со зелено) прикажани заедно. б) Спинската густина
само на електроните со негативен спин. в) Спинската густина на електроните со позитивен спин.

Како што може да се забележи од Табела 2, околу 72% од спинската густина припаѓа на
азотот, а околу 27% припаѓа на кислородот. Резултатите добиени на двете различни нивоа на
теорија, се приближно исти. Ако се спореди овој резултат со експериментално добиената
вредност, според којашто 60% од спинската густина одговара на азотот според ЕПР, се гледа
дека има одредена разлика. Тоа и се очекува, ако се има предвид дека во експериментите за
ЕПР детекција, азот моноксидот не е само еден изолиран молекул, туку резултатот за
спинската густина е статистички усреднет. Исто така, во експериментите, овој молекул е
обично сврзан во рамките на некаков комплекс, којшто се користи како спинска стапица.
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Според ова, добиената вредност од пресметките е со задоволителна точност, за да даде
квалитативна слика во врска со распределбата на спинската густина. На Сл. 2 е дадена
спинската густина за спин нагоре (со сина боја) и спин надолу (со зелено). Од сликата се гледа
дека доминира една вредност на спинот, што е за очекување, ако се има предвид дека станува
збор за еден неспарен електрон. Поголемиот дел од спинската густина е распореден околу
атомот на азот. Површината илустрирана на Сл. 3, ја дава електронската густина на струјата,
добиена од симулациите.

Слика 3. Визуелизација на густината на струја, според пресметките од симулациите.

4

ЗАКЛУЧОК

Во овој труд беше разгледан молекуларниот магнетизам , преку примерот на азот
моноксидот, со изложување на основната теорија за третирање на орбиталниот и спинскиот
магнетизам на електроните. За илустрација, беше покажано како може аналитички да се
пресмета дијамагнетната густина на струјата за овој систем. Со оглед на тоа што овој систем е
парамагнетен и неговите магнетни својства експериментално се изучуваат со
експерименталната ЕПР техника, беа направени компјутерски симулации и нумерички
пресметки за g-факторот, којшто во експериментите се определува од ЕПР спектрите. Беше
покажано, како што и се очекува, дека отстапувањата од вредноста за слободен електрон се
најголеми во должина на оската на молекулот. Понатаму, со анализа на спинската густина
беше добиено дека, најголем процент од спинската густина отпаѓа на атомот на азотот, што е
во согласност со некои познати експериментални резултати. Дополнително со спинската
густина, исто така нумерички беше пресметана и прикажана и електронската густина на струја.
Целта на овој труд е да се прикаже аналитички третман на интеракциите помеѓу молекулите и
магнетните полиња, но и да се направат компјутерски симулации за едноставен двоатомски
молекул, за да се илустрира неопходноста од паралелна примена на аналитичките и
нумеричките методи во справувањето со реални проблеми и објаснувањето на
експерименталните резултати. Од гледна точка на симулациите, од понатамошен интерес е да
се направат пресметки за комплексни молекули во коишто влегува NO како радикал, но и
пресметки со поголем број NO молекули, со цел да се направи поверодостојна споредба со
експерименталните резултати.
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УМЕТНОСТА-ПОРТАЛ ДО НОВИ КВАНТНИ СОЗНАНИЈА

КУСА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Во 17 век, своевремено се верувало дека движењето на атомите и субатомските честички
може да се прикаже со примена на класичната механика. Со законите за движење воведени од
Исак Њутн (Isaac Newton), се истакнува поуспешноста при објаснувањето на движењето на
предметите од секојдневието и на планетите. Тие концепти ја надминале класичната механика.
Експериментите кои биле правени во 20-те години од ХХ век, во физиката довеле до заклучок
дека честичките не може да имаат произволна енергија и дека класичните концепти на
„честичка“ и „бран“ се заемно измешани. Во научниот труд ќе се користат концептите за
звучните и светлосните бранови (светлина=боја; звук=музика). Во објаснувањето на пристапот,
на кој уметничките дела влијаат на начин на кој што поединецот несвесно ги восприема,
преку квантната комуникација. Основната цел на уметноста и новата наука е да ни помогне да
ја согледаме нашата мултидимензионалност. За да се постигне оваа цел, уметноста користи
еден специфичен метод на комуникација, а тоа е квантната механика. Уметничките дела, не
комуницираат со нашиот линеарен ум. Туку, сите тие вибрации и фреквенции (музиката од
инструментите и бојата на сликарските дела), која во себе носи информации што ние не
можеме да ги преведеме со нашиот рационален ум, но ги чувствуваме, ни предизвикуваат
сензација и така се воспоставува еден вид на комуникација помеѓу поединецот и уметничкото
дело.
Клучни зборови: квантна механика, полето, фреквенција, звук и светлина.
1

ВОВЕД (ПРЕКУ
ОТКРИТИЕ)

ВИЗИЈАТА ДО

УМЕТНИЧКО

ДЕЛО

ИЛИ

НАУЧНО

Да се има визија е да се има точно определена цел за реализација на одредена мисија.
Визијата тесно е поврзана со две најважни компоненти за кои ќе излагаме во овој научнопопуларен труд, а тоа се уметничко дело и научното откритие. Уметничкото дело и научното
откритие се креации од креаторот (уметникот/научникот). Како прва компонента ќе го
објасниме уметничкото дело. Тоа во најширок поим е форма на комуникација, кое претставува
креација која е тесно поврзана со творецот и самиот процес до реализацијата. Односно,
уметничкото дело преставува експресија на имагинативниот ум на авторот. Пример за
уметнички дела можат да бидат цртеж, слика, скулптура и други форми на визуелна уметност.
Притоа, уметноста е свесната продукција, која служи за организирање на звуците, боите,
формите, движењата или другите елементи на начин на кој влијаат врз сетилото за убавина и
конкретно на создавањето на убавината во графички или пластичен медиум. Втората
компонента е научното откритие, кое е краен продукт на научното сознание. Всушност,
умственото сознание претставува највисока мисловна дејност својствена само за човекот.
Претставува облик на сфаќање на објективната стварност, засновано на искуството и
мислењето, односно научните начела.
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Креаторот (поединецот) има голема моќ, подготвена да служи, моќ способна да го даде
она што искрено секој го сака. Начинот да се добие она што навистина се сака, повеќе не е
мистериозен или нејасен, ништо повеќе од радио-бранови околу луѓето. Ако секој поединец
добро се координира, ќе добие совршен резултат, но за да го направи тоа, се разбира, треба да
ја знае опремата и да има план за работа. Која е опремата на поединецот? Во основа, целото
тело е алатка преку која прима и испраќа информации. Човековото тело е во постојан контакт
со Универзумот - тоа ги селектира и ги зема информациите од квантното поле и ги испраќа
информациите на истото поле. Постојат три одлични играчи во овој универзален танц во
животот на поединецот, тоа се: ДНК-та, мозокот и срцето. ДНК-та го прима секој пулс од
Универзумот и му испраќа единствена фреквенција - порака која кажува што е и што сака
поединецот. Таа го претставува целиот генетски отпечаток. Во човековото тело има
интелигенција (клеточна структура од ДНК-та) која се наоѓа во префронталниот кортекс во
мозокот, наречен свесен ум. Научникот, д-р Бруз Липтон (D-r. Bruce Lipton), објаснува дека
свесниот ум е само 5% и го претставува креативниот ум, додека, пак, 95 отсто од мозокот ја
чини потсвеста. Всушност, потсвеста поединецот ја создава во последните три месеци додека
се наоѓа во утробата на мајката и првите седум години од животот. Во овој период поединецот
оперира со ниска фреквенција, наречена тхета (состојба на хипноза). Во науката, според
научникот д-р Џо Диспензиа (D-r. Joe Dispenza), потсвеста претставува архива која се темели
на мемории од минати искуства кои поттикнуваат познати емоции. Таа е создадена од
фундаментални навики кои не доаѓаат од самиот поединец, туку од околината. Ако поединецот
ги смени верувањата, мислите, чувствата и вибрациите што ги испраќа на клеточно ниво, може
да го смени и сопствениот личен отпечаток и да ја постигне целта по која копнее
(мултидимензионалност). Третиот одличен играч во универзалниот танц е срцето. Тоа
претставува најсилниот извор на биоелектричност во телото, до шеесет пати посилен од
мозокот, што е втор најмоќен извор. Научниците открија дека срцето произведува
електромагнетно поле, кое го опкружува целото тело (100 м опсег околу телото при оптимална
фреквенција). Тоа го претставува најмоќниот предавател од сите енергетски сетила во телото.
Срцевиот центар произведува најсилен сигнал. Всушност, срцето произведува емоции кои
имаат силна моќ за испраќање на информации кон универзумот. Колку се помоќни емоциите
кои тесно се поврзани со намерата (мислата), толку е помоќна и енергијата што ја испраќа
срцето, кое има своја интелигенција. Кога поединецот (креаторот) ќе создаде кохеренција
помеѓу срцето и мозокот, создава сигнал кој може да биде измерен, и изнесува 0.10 hertz, тоа е
ниска фреквенција. При оптимална кохеренција, креаторот е поврзан со магнетното поле на
Земјата. Ако чувствата на поединецот се исти секој ден, тоа значи една работа, ништо ново не
се случува. Додека, пак, ако некои емоции придвижуваат одредени мисли и тие мисли ги
создаваат истите емоции, тоа значи дека размислувањето е еднакво на емоционалната состојба,
што значи дека поединецот размислува во минатото. Ако се верува дека мислите имаат некаква
поврзаност со тоа што поединецот го креира во неговиот живот, сè додека неговите
размислувања се еднакви со неговите познати емоции, продолжува со реафирмирање на
старите искуства, одново и одново. Со ова се докажува дека поединецот нема да може да
стигне до визија, ако се темели на стари искуства (програма). Во оној момент, кога поединецот
(креаторот) ќе воспостави кохеренција помеѓу мозокот, срцето и ДНК-та, односно кога
мозокот ќе биде во стадиум на чиста свест и притоа воспоставената кохеренција е моментот,
кога ќе се допре до визија. Научникот Грејг Браден (Gregg Braden) објаснува, дека
способноста на поединецот (креаторот) е да ги поврзе умот и срцето со енергетското поле на
начин, кој дозволува информацијата да биде пренесена. За да го започне овој процес,
поединецот треба да се темели на свесна намера, која претставува потенцијал кој веќе постои
во квантното поле, од кое може да биде селектирана.
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2

ЗВУЧНИ И СВЕТЛОСНИ БРАНОВИ
2.1
КАКО УМЕТНОСТА ГИ КОРИСТИ ПРИНЦИПИТЕ НА КВАНТНАТА
ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТИГНУВАЊЕ НА НЕЈЗИНАТА ЦЕЛ?

Основната цел на уметноста е на поединецот да му помогне да ја согледа неговата
мултидимензионалност. Тоа ќе го постигне со помош на принципите од квантната физика, која
e гранка од класичната физика, што ги објаснува феномените во светот на атомските димензии
и ги опишува реалните квантни системи. Се заснова на разбирање на енергијата содржана во
физичкиот систем кој се квантизира. Пример за ваков, физички систем е уметничкото дело, кое
во себе ги содржи информациите. Начинот на кои ги комуницира овие информации со
реципиентите е повеќеслоен, наспроти обичниот говор, кој по својата природа е линеарен
метод на комуникација.
Заедно со теоријата на релативност, квантната физика е најзначајната област на
теоретската физика развиена во XX век. Во денешно време, издвоени се областите, како што се
квантната механика, квантната електродинамика, квантната статистика, квантната оптика, и
квантната хромодинамика. Во овој научно-популарен труд, ќе се задржиме на квантна
механика. Всушност квантната механика е фундаментален предмет, кој е базиран на основите
од брановата природа на честичките, пред сè, електроните. Фокусот на оваа квантна механика е
разбирањето на функционирање на наноструктурите, наноелектронските и нанофотоничните
уреди. Квантната механика не се одвива само на магнетното поле или, пак, на електромагнетно
поле или електрично поле, напротив, се работи за информативно (квантно) поле. Според д-р
Тод Овакаитис (Dr. Todd Ovakaitys), квантното поле е суб-реалност, која ги содржи
потенцијалите на сѐ што постои. Во кратки црти, полето ги содржи потенцијалите на иднината.
Додека, пак, научникот, д-р Бруз Липтон објаснува дека информациите можат да се повлечат
од квантното поле, бидејќи истите тие информации се достапни, односно складирани во истото
поле. д-р Липтон, потенцира
на уште еден факт, што укажува на постоењето на
информационото поле. Порано, научниците за читање на информациите од мозокот користеле
технологија, која била наречена EEG (електроенцефалограф). Оваа технологија работела на
начин, каде што било задолжително сондата од EEG-то директно да е во контакт, преку жици
со главата (мозокот) на поединецот. Служела за читање на информациите од мозокот. Во
денешно време е создадена нова технологија, наречена магнето-енцефалограф, каде што
сондата не ја допира главата, но сепак информациите од мозокот се читаат, што значи дека
активноста на мозокот се емитува во квантното поле. Ова укажува на тоа дека информациите
се присутни и во квантното поле, а не само во главата на поединецот. Во њутновата физика,
графичката слика за клетката била претставена како мал соларен систем околу која кружат
електрони (креативна идеја на тогашните научници). Но, во 1895година научниците почнале да
истражуваат од што е составена клетката и откриле дека е составена од електрони, протони,
неутрони и од други помали честички. А додека, пак, како основа на сите тие честички од
клетката е енергијата, која е основен двигател во квантното поле. Надворешната површина на
мембраната на клетката има мали антени наречени рецептори, кои реагираат и одговараат на
атмосферските сигнали (поединецот добива информации). Според научникот Браден, кој
укажува на тоа дека не е до антените, туку до сигналот, кој стигнува до антените. Значи,
атмосферата ги контролира клетките, но помеѓу атмосферата и клетките се наоѓа умот, кој ги
носи интерпретациите. Научникот употребува конкретен пример за да го објасни овој сигнал.
Всушност, самиот тој се споредува со телевизор, на кој е вклучена емисија. Без разлика дали
телевизорот ќе е во функција или не, емисијата ќе продолжи да се емитува. Ова укажува на тоа
дека сигналот е присутен и ќе пристигнува во квантното поле без разлика дали телото на
човекот е живо или не.
На истиот начин, клетките примаат информации и преку звукот. Механичките осцилирања
што се шират во еластична, тврда, течна или гасовита средина се восприемаат со органите за
слух или други апарати, и се викаат звучни бранови. Звукот не се пренесува низ празен
простор (вакуум). Науката која ги изучува звучните бранови се вика акустика, а самите звуци
се делат на тонови и шумови. Првиот сегмент од звуците е тонот. Тој настанува со правилно
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осцилирање на некое тело, исто така, секој тон се разликува по својата висина, боја и јачина.
Всушност, секое човеково уво е способно да регистрира широк интервал на звуци со различни
јачини, односно се смета дека може да разликува 1500 различни тонови и 350 нивоа на јачина
на звукот. Долната граница за регистрирање на звукот е наречена праг на чујност (10-12
W/m2), а горната граница е наречена граница на болка (10 W/m²). Субјективната јачина на
звукот е наречена гласност, се изразува во единицата бел (B). Во практиката се употребува
десет пати помала единица наречена децибел (dB). Прагот на чујност за човек со нормален
слух изнесува 0 dB. Вториот сегмент е шумот. Тој настанува со неправилно осцилирање на
некое тело. Секој звучен бран се карактеризира со фреквенција (f), бранова должина (λ) и со
амплитуда (а). Бројот на осцилации во единица време се вика фреквенција, чија мерна единица
во SI системот е херц (Hz). На тој начин, се смета дека човечкото уво има теоретски
фреквентен опсег од 16 до 20 000 Hz. Овој фреквентен опсег се слуша во опсег на интензитет
во од 0 до 120 dB.
Спектроскопијата е дел од физиката, што се занимава со проучување на квалитативниот
и квантитативниот состав на електромагнетното зрачење емитувано, апсорбирано или одбиено
од супстанцијата. Сите тела во природата, помалку или повеќе, претставуваат извори на
електромагнетни бранови. Електромагнетното зрачење од дадено тело, разложено по бранови
должини, односно по фреквенции се вика спектар. Сите до денес познати електромагнетни
зрачења, подредени по бранови должини во интервал од 10-14 м до 102 м (или фреквенции од
1022 Hz до 106 Hz ), го сочинуваат целокупниот електромагнетен спектар. Електромагнетниот
спектар го сочинуваат: Гама зраци (најмала бранова должина, највисока фреквенција),
Рендгенски зраци, Ултравиолетови зраци, Видлива светлина, инфрацрвени зраци,
микробранови зраци и радиобранови (најголема бранова должина, најниска фреквенција).
Бојата е резултат на интеракцијата на светлинскиот спектар со светлоприемници
(фоторецептори) во окото. Само дел од електромагнетниот спектар е видлив за
човековото око и е одговорен за перцепцијата на боите. Разликувањето на боите му
помага на поединецот, да ги обликува перцепциите, искуствата и погледите на с è она
што го опкружува. Секоја боја има своја посебна бранова должина и фреквенција.
Светлината е бран со осцилирачки електрични и магнетни полиња нормални на правецот во кој
се одвиваат. Исто така, светлината може да помине низ вакуум, но звукот не може да помине
во вакуум затоа што нема бранови кои осцилираат во него. Всушност, видливата светлина има
фреквенции од околу 4*10^14 Hz до околу 8*10^14Hz. Секоја фреквенција од светлината дава
малку поинаква видлива боја.
3 МЕТОДИ-РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Mузиката, како уметност, не комуницира со нашиот линеарен ум, туку комуницира со
нашата клеточна структура. Начинот на кој што комуницира е преку ниски, средни и високи
фреквенции. Сите тие фреквенции, што произлегуваат од музичките инструменти (гитарата,
виолината, клавирот итн.) и од вокалната музика се креации (композиции), кои ги создава
поединецот (креаторот). Тие во себе носат информации, што реципиентите не можат да ги
преведат со рационалниот ум, но ги примаат на клеточно ново и предизвикуваат сензација;
така се воспоставува еден вид на квантна комуникација помеѓу реципиентот и уметничкото
дело. Научникот Џон Стјуарт Реид (John Stuart Reid) бил акустичен физичар и воедно правел
експерименти, кои ја потврдуваат тезата погоре, дека музика влијае и на клеточно ниво. Тој
бил инспириран од мислата на Питагора (музиката може да најде место во медицината). Имал
направено повеќе експерименти да ја докаже тезата. Сите тие експерименти вродиле со плод.
Во еден од тие експерименти тестирал скоро изумрени клетки на крв од човек, односно една
епрувета на крв ја ставил во инкубатор и ја изложувал на музика, додека, пак, друга епрувета
со истата крв ја изолирал во вакуум (Фарадеев кафез). Резултатите од експериментот покажале
дека во епруветата со крв, која била изложена на музика, клетките почнале да растат и да се
обновуваат, додека, пак, во другата изолирана епрувета со истата крв - клетките останале во
иста состојба. Тоа обновување и растење на живи клетки настанало од ниските фреквенции на
музиката (звуците), кои создале бранови на притисок и дозволиле хемоглобинските молекули
од клетката да се здобијат со кислород (слика 1).
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Слика 1. Сооднос на крвни клетки (изолирани/изложени) на музика.

Истиот научник развил инструмент (CymaScope), во кој звукот станувал видлив. Овој
научник направил експеримент, каде што користел мал волумен на вода (човековото тело е
90% вода), која била екстремно осетлива на вибрација. Водата ја изложувал на хармоничен
звук, кој навлегувал директно во нејзиниот состав и ја променил клеточната структура (се
појавила нова, убава и хармонична шема). Таа убава шема ги отсликувала, всушност, здравите
клетки, а клетките кои репродуцираат неправилна, дисторзирана шема биле клетки од болест
(слика 2). Уште еден експеримент, исто така, изведен од Џон бил дизајниран да направи
видлива резонанца во саркофазите (саркофаг). Тој експеримент бил направен во 1997 година во
Големите пирамиди од пирамидалниот комплекс во Гиза (Тhe Great Pyramid). Експериментот
почнал со протегнување на PVC мембрана врз отворот на саркофагот, а потоа научникот
наросил песок врз мембраната и приклучил звук од чисти тонови (електронски создадени).
Веднаш на целата мембрана почнала да се појавува скала на антички и египетски хиероглифи.
Првиот хиероглиф бил во форма на `рбетна коска, што се придвижувал како змија (слика 3;
слика
4).

Слика 2. Здрава клетка/клетка на рак. Слика 3. CymaScopе. Слика 4. Хиероглифи (експериент).

Овие експерименти укажуваат на тоа дека музиката (звукот) влијае на клетките во
човековото тело, односно секој поединец треба да е внимателен на која фреквенција се
„наштимува“ во текот на денот. И, како друг заклучок од овие експерименти е тоа, дека
информацијата е присутна во квантното поле без оглед на тоа дали поединецот ја восприема со
својот линеарен ум.
„Имаме стотици и илјадници молекули, кои разменуваат вибрации насекаде околу полето.
Тоа е хемија, но танцувачка хемија, и вие можете да зборувате со оваа хемија преку
физиката.“- вели д-р Брус Липтон.
За секоја звучна фреквенција има светлосна фреквенција, со која кореспондира. И за
секоја светлосна фреквенција има звучна фреквенција со која кореспондира исто така со неа
(Слика 5; Слика 6).
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Слика 5. Звучни/светлосни фреквенции.

Слика 6. Звучни/светлосни фреквенции.

Ако мислата може да биде измерена како брановидна функција, како честичка од
светлината, тоа значи дека мислата може да патува. Според научникот Кришна Мадапа (D-r.
Krishna Madappa), кој објаснува дека поединецот е полн со вибрација, а мислата емитира
вибрација. Што значи, дека поединецот е фотон (светлина), кој вибрира и допира до мислата
(визијата). Звукот, квантното поле и светлината се сите дифузни енергии, кои можат да
поминат низ човековото тело. Овие сознанија, и физички, но и метафизички аспект, укажуваат
на фактот дека уметностите се сè, само не формализам кој се бави само со видливото и
визуелно или аудитивно допадливото.
4 ЗАКЛУЧОК (УМЕТНОСТА И НЕЈЗИНИОТ ПРИМЕР КАКО ОСНОВА ЗА НОВИ
НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА КВАНТНАТА КОМУНИКАЦИЈА)
Науката е јазик (400 години стара), кој го опишува светот и врска со него. Значи науката е
добра, но е нецелосна. Науката само што стигнала до разбирањето за постоењето на квантното
поле, разбирањето дека сѐ е поврзано. Оваа поврзаност е за подобро човештво.
Единствен начин, поединецот да носи заклучоци за кодовите од уметничкото дело, е
реално да ги прими преку отворен ум и срце. Кога веќе постои некоја влезна информација од
некое уметничко дело, мора да биде некој вид на влезна информација која ќе биде обработена
и тестирана. Во никој случај, таа влезна информација да не се става во веќе познато искуство програма (потсвест), тоа би значело недавање простор за таа да биде декодирана. Односно,
дека ум без инпут, е табула раза и не може да доаѓа до концепти и заклучоци, всушност, има
потенцијал, ама нема концепти со кои може да работи. Ако сензорната информација е сè што
постои (фанатичен емпиризам) во умот на поединецот, тогаш од каде би доаѓала
информацијата од некое уметничко дело? Одговорот на ова прашање е производ на
варијации/комбинации и алгоритами од илјадници научени концепти, семантички преточени
во зборови со одредени значења и меѓусебна корелација меѓу нив. Информациите за едно
уметничко дело се наоѓаат во информативното (квантно) поле, пред тоа да се реализира.
Односно, помеѓу креаторот (творецот на уметничко дело) и креацијата (уметничкото дело)
потребна е квантна комуникација за да се допре до визија (идеја) за реализација на пораката во
едно уметничко дело. А за таа да се реализира, неопходна е кохеренција помеѓу умот, срцето и
ДНК-та на поединецот.
Квантната комуникација на уметноста нѐ допира со лимитациите на умот. Секое
уметничко дело е составено од информации и кодови. За кодовите и информациите во едно
уметничко дело треба да се постави дистинкција на два елемента, нуменон - нештата сами по
себе, и феноменон - нештата какви што ги перципира реципиентот. Кодот е збир на
информации, кои директно влијаат врз реципиентите без тие да се свесни. Односно,
информациите реципиентот може да ги прима со својот рационален ум, но главната порака
(цел) од уметничкото дело влијае на клеточната структура во мозокот на консументот, како
што покажаа експериментите наведени во погоре. Ова само уште еднаш потврдува дека
поединецот е многу повеќе од физичко тело, односно дека има мултидимензионалност како
битие и како креатор.
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ПРИМЕНА НА РЕЦИКЛИРАН ПЕТ ПРИ ПОДОБРУВАЊЕ НА
СВОЈСТВАТА НА АСФАЛТОТ

КРАТКА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Количеството на употребена пластика секојдневно се зголемува насекаде низ целиот свет,
а како резултат на тоа се предизвикуваат големи проблеми на глобално ниво за нејзин
понатамошен третман и рециклирање во најразлични производствени подрачја.
Секоја година се зголемува нивото на акумулирана пластика, а со тоа и големината на
депониите, со што се цели кон пронаоѓање на нови алтернативни решенија за искористување и
повторна употреба на пластиката која се фрла. Како едно од решенијата, се наметнува
примената на рециклиран ПЕТ од фолии, шишиња и амбалажи, со чијашто апликација би
дошло до подобрување на механичките и термичките својства на асфалтот. Благодарение на
неговата ниска гасна пермеабилност, термичката и хемиската стабилност, како и фактот што е
семи-кристален полимер, се овозможува да се користи како адитив за модифицирање на
својствата на асфалтот, воедно и намалување на негативните својства во иднина, како што се:
напукнување при пониски температури, постепено исцрпување при средни температури, како
и создавање вдлабнатини при повисоки температури.
Со самата реупотреба на рециклираниот ПЕТ за модифицирање на својствата на асфалтот
се зачувува и животната средина – се спречува негово деградирање во почвата, се заштедува на
енергија и финансиски средства, а се подобруваат стабилноста и издржливоста, не само на
асфалтот, туку и на други конструкциски материјали како што е бетонот.
Клучни зборови: Полиетилентерефталат
подобрување на својства.
1

(ПЕТ),

рециклирање,

модифицирање,

ВОВЕД

Пластиката се употребува во речиси секој производен сегмент на економијата и нејзината
употреба има тенденција да се зголеми со понатамошниот глобален развој, притоа генерирајќи
зголемување на количината на отпад. Во Македонија, како и во многу други држави,
безбедното отстранување на цврстиот отпад е од огромно значење за идниот квалитетен и
нормален живот на граѓаните. Несоодветното отстранување на пластичните продукти за една
употреба и останатите различни видови пластики е еден од главните проблеми за штетата
којашто постојано се нанесува врз нашиот екосистем и која резултира со алармантни
здравствени проблеми за сите видови на живиот свет. Покрај тоа, искористената пластика
рутински се меша со цврстиот комунален отпад и најчесто се депонира во почвата; во однос на
хемиските својства на пластиката, таа се карактеризира со голема отпорност која во овој случај
е со негативен ефект, како и фактот што не претставува биодеградибилен материјал; потребно
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е инстантно ефикасно менаџирање на светско ниво. Литературните истражувања покажуваат
дека светската популација произведува над 300 милиони тони пластика секоја година, од која
50% е за една употреба, а највисоко на ‘пиедесталот’ позиција зазема амбалажната пластика –
употребена и фрлена во времетраење од неколку секунди, но на планетата барем неколку
стотици години [1]. Несоодветното менаџирање на отпадот во многу држави кои припаѓаат во
групата со низок или среден приход, го воведува фактот дека токму тие се централен извор на
општото контаминирање со пластика [2]. Како дополнување на претходно наведените
податоци, може да се заклучи дека од особена важност е инвестицијата во соодветни системи
за рециклирање од страна на земјите кои се во развој, на начин што би дејствувале при
намалување на загадувањето од пластика.
Анализирајќи некои од веќе постоечките научни трудови на повеќе истражувачи од оваа
област, резултираше со пронаоѓање на клучните податоци и воедно причини за идна
модификација на асфалтот со пластика, при што се очекува да се добијат помеки смеси на
пониски температури, намалувајќи го создавањето на пукнатини и вдлабнатини; притоа се
стреми кон пронаоѓање начин за зголемување на стабилноста на смесите, минимизирање на
процесот на стареење и намалување на цената на чинење на асфалтот, како најбитна стапка од
економски аспект.
Констатирајќи ги податоците од овие анализи, фокусот на овој научен труд е да го
процени количеството на оптимален битумен и содржина на рециклирана пластика која
содржи повисок процент на полиетилентерефталат (ПЕТ), користејќи ги како замена на фините
агрегатни честички во асфалтните смеси за конструкција на патишта, утврдувајќи го процентот
на апсорпција на вода и предвидувајќи ги можните деформации и промени кои би се случиле
во функција од времето.
2

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

2.1

Битумен

Битуменот се дефинира како вискозна течност или, пак, цврста материја, која се состои
претежно од јаглеводороди и негови деривати. Може да биде црн или кафеав и се добива во
процес на рафинација на нафта, се пронаоѓа како природен конституент или како дел од
природниот состав на асфалтот [3]. Во Табела 1 се дадени просечните гранични вредности на
главните карактеристични својства на битуменот.
Табела 1. Карактеристични својства на битумен.
Својства
Единица
Граница
Точка на
омекнување

°С

48-58

Тврдина на
25°С
(пропустливост)

1/10 mm

60-79

Дуктилност на
25°С

cm

>100

Густина

g/cm3

>1

Критична
температура

°С

>232

Кинематски
вискозитет на 60°С

Pa * s

400-2000

Динамички
вискозитет на 135°С

mm2 /s

>300

%

>99

Растворливост
во CH2Cl3
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2.2

Смеса од рециклирана пластика со висок процент на ПЕТ

ПЕТ е еден од најупотребуваните термопластични полимери со долга синџиреста
структура која содржи атоми на водород, јаглерод и кислород и кој припаѓа на групата на
полиестери. ПЕТ е семи-кристален полимер со степен на кристалиничност блиску до 60% кој
обезбедува одлични механички и термички својства, заедно со ниската пропустливост на гас и
вода [4]. Се одликува со температурата на топење (Tm ) од 250-260°C и температура на
стаклосување (Tg ) од 67-81°С, отпорност на киселини (слаби и силни), масла, алкохоли,
кетони и халогени елементи [5]. Полиетилен терефталат наоѓа главна примена во индустријата
за пакување, како цврст (може да издржи удари при паѓање), евтин, издржлив, со одлична
отпорност кон надворешни услови и ниска пермеабилност на јаглерод диоксид. Досега,
својствата на ПЕТ како соодветна замена за фините агрегати во технологијата која го проучува
однесувањето на цементот е испитувано од страна на повеќе истражувачки тимови. Една од
групите кои допринесуваат кон осознавање на карактеристиките на ПЕТ како главен агрегат во
цементот, е тимот на Boutemeur,вклучувајќи и други истражувачи од Алжир [6].
Во овaa научна студија, се изведува експериментално истражување за употребата на ситни
рециклирани полимерни честички како замена за потребните агрегатите во широко
распространетата асфалтната смеса. Комбинацијата од отпаден пластичен материјал беше
исечена на ситни делови и потоа редуцирана до нејзината финална форма, преку режење на
истите парчиња. Постојат огромен број на научни трудови кои укажуваат на влијанието на
големината на честичките, нивната форма, како и текстура на агрегатите во понатамошните
перформанси на смесата. Ishai и Gellber (1982) го воочиле значителното растење на
стабилноста на смесата кога би доминирале неправилности во агрегатите [7]; слично
истражување со споменатото е постигнато од Oduroh (2000), кој заклучил дека зголеменото
количество на иситнети честички во смесата дефинитивно има влијание врз отпорот кон трајна
деформација, покажувајќи дека повисок процент на ситни честички, дава повисока отпорност
кон деформитет [8].
Честичките аплицирани во истражувањето содржат главно ПЕТ, но исто така можат да се
најдат траги од друг полимерен отпад како HDPE, LDPE, PP и слични. За да се постигне целта
на поедноставување на процесот на реупотреба на пластичниот отпад, пластичните честички
не беа одвоени врз основа на големината, но сепак може да се процени големина на честичките
која би изнесувала 3 милиметри. Слика 1 ги покажува искористените рециклирани фрагменти
кои содржат висок процент на полиетилентерефталат (ПЕТ).

Слика 1. Смеша од рециклирани полимерни честички со висок процент на ПЕТ.

2.3

Битуменски смеси

За целите на ова истражување, беа подготвени две смеси од битумен и рециклирана
полимерна маса од честички, кои понатаму ќе бидат соодветно споредувани со
немодифицирани изладени примероци од битумен. Првата проба е подготвена со сооднос
80/20, почнувајќи од препорачаната оптимална содржина на адитив во состав на еден
композит, покрај тоа што во ова истражување пластичните конституенти беа употребени како
главни агрегати на асфалтот. Со соединување на компонентите во Петриев сад, ќе се добие
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тенок фин слој од смесата, кој во понатамошните активности ќе биде аплициран на
алуминиумска фолија со цел добивање покомпактен примерок кој многу полесно ќе се
набљудува и тестира. Слика 2 го покажува начинот и процесот на изработка на споменатите
примероци потребни за експериментот, посочувајќи ги користените материјали.

Слика 2. Начин на создавање на примерокот 80/20.

Следејќи го веќе изработениот примерок, во следната проба процентот на рециклирани
пластични компоненти е зголемен, со конкретна цел да се одреди количеството на агрегатен
материјал од овој тип, кој може да го издржи битуменот. Како резултат, следниот примерок е
со размер 60/40 и за него се потребни неколку минути повеќе за да даде хомогена смеса,
споредено со првиот примерок кој има одреден процент на помало количество на рециклирани
агрегати.
Финално, се издвојува тенок филм од немодифицираниот битумен кој ќе се употреби во
следните истражувања и взаемни споредби. Примероците беа оставени да се сушат на собна
температура која изнесува приближно 25°С, сè додека не настане рамнотежа помеѓу
конституентите.

2.4

Метод на работа

Како почеток на тестот за детерминирање на процентот на апсорпција на вода, мали и
приближно еднакви по големина фрагменти, беа одвоени од исушените тенки филмови и
мерени на високопрецизна лабораториска вага, при што добиените вредности беа запишани
како почетни маси. Следно, измерените примероци беа позиционирани во стаклени чаши со
недестилирана вода, целосно потопувајќи ги и оставајќи ги да го поминат првиот циклус на
апсорпција, кој состои 24 часа. Понатаму, со помош на пинцета се зема секоја проба и
внимателно се поставува на апсорбирачка хартија, насочувајќи се кон отстранување на
површинската вода од самите примероци, одбегнувајќи идни грешки при мерење.
Така добиените резултати од второто мерење се регистрирани и делчињата од главните
смеси се вратени во стаклените чаши за следното 24 часовно времетраење. Ваквиот метод е
повторен 3 пати и добиените резултати се претставени во Табела 2.
Табела 2. Маса на примероците пред и по апсорпција.

Маса на примероците (g)

Немодифиц
иран битумен

m0

m1

m2

m3

сув

(24
часа)

(48
часа )

(72
часа)

0.32 g

0.33g

0.33g

0.33g
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Примерок
80/20

0.71g

0.73g

0.73g

0.73g

Примерок
60/40

1.12g

1.12g

1.12g

1.12g

Табела 2 ја покажува промената на масата на примероците вклучени во експериментот,
добивајќи го ефектот од обработените информации од тестот за апсорпција. Слика 3 сликовито
го претставува методот по кој што се добиваат соодветните резултати за акумулација на водата
во битуменските смеси.

Слика 3. Метод на пресметување процент на апсорпција на вода.

Процентот на апсорпција на вода е клучен фактор при детерминирање на впиената вода
под одредени специфицирани услови. Податоците од еден таков тест го даваат перформансот
на материјалот под околности како што се вода и влага. Опсегот во кој што треба да се движат
вредностите за апсорпција изнесува од 0,1 до 2,0 проценти, за агрегати кои вообичаено се
користат во апликација на патишта.
Равенката преку која што може да се пресмета процентот на акумулираната вода во масата
на материјалот е следнава:

3

ДОБИЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Со цел да се евалуираат и воедно дискутираат податоците од претходните мерења,
формиран е график кој содржи криви на промена на масата во зависност од времето, во Слика
4. Секоја точка на графикот ја претставува измерената маса на посочената компонента во
соодветно време од циклусот на мерење, кои што маси се дадени во претходно споменатата
Табела 2.
Набљудувањето на податоците кои се претставени во графикот специфицира одредено
зголемување на масата на материјалите по нивно потопување, односно насочува кон зголемен
процент на вода во одредените примероци. Исто така, воочливо е заситување на посочените
делови од смесата, како заклучок од нивната константност во однос на масата по првите 24
часа. Користејќи ја дадената формула за одредување процент на апсорпција, може да се
констатира дека примерокот со сооднос 60/40, би бил соодветен кандидат при потребен отпор
на вода, со процент на апсорпција од 1,78% во интервал од 72 часа. Добиениот процент
припаѓа во границите на нормално впивање на вода од страна на агрегатите кои се користат за
апликација на патиштата, воедно соодветствува на мал број на присутни ваканции во смесата.
Присуството на празнини во материјалот не дозволува хомогено поврзување помеѓу агрегатите
и врзивното средство, што стимулира проблеми поврзани со заробување на молекули на воздух
во празните места. Сепак, најголемото можно количество на пластични агрегати кои можат да
се вклучат во изработка на соодветна асфалтна смеса, не е истражено во овој труд. За разлика
од пробата со сооднос 60/40, останатите две го надминуваат наведениот лимит на апсорпција,
со проценти од 2,81% во пробата 80/20, кој процент сепак може да се земе за потенцијален
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соодветен податок; и процент од 3,12% кај чистиот битуменски филм кој целосно отстапува од
границите на нормалниот процент.
Количеството на вода се зголемува со покачување на содржината на битумен во смесата,
што го доведува фактот дека пластичните честички можат да се користат воедно и како
модификатори, но исто така и како главни агрегати во асфалтната композиција; постигнувајќи
ја целта за реупотреба на пластичниот отпад во што поголеми размери, во насока која што ќе
допринесе значително помала штета за околината.

Слика 4. График на кривите на апсорпција во функција од времето.

Примената на полимерите во производството на асфалт за изработка на патишта е еден од
најфаворизираните методи за подобрување на неговиот квалитет и модифицирање на
својствата. Се очекува дека со аплицирањето на пластичните агрегати од PET, PP, LDPE, ABS,
HDPE и други во асфалтната композиција, би се довело до зголемување на отпорот кон
вдлабнатини и замор, воедно и зголемување на издржливоста и еластичноста.

Со цел што поквалитетна изработка на патиштата, потребно е асфалтот да има добра
взаемност помеѓу агрегатите и врзивното средство; способност што пластичните маси неколку
пати ја имаат потврдено. T. B. Moghaddam и M. R. Karim се дел од истражувачки тим кој што
има работено на оваа тема, односно го истражуваат ефектот кој што го имаат рециклираните
ПЕТ честички врз особеностите на битуменска смеша [9]. Сознанијата до кои што дошле се
позитивни и укажуваат кон зголемување на стабилноста на асфалтот помешан со рециклат,
споредбено со нормалната форма која е досега аплицирана и која покажува послаби вредности.
Z. N. Kalantar и неговата истражувачка група [10] успеале да воспостават резултати кои
укажуваат кон подобрување на еден од најбитните карактеристични проблеми за асфалтот, а
тоа е тенденцијата кон вдлабување и перманентни деформации кои се константна појава кај
традиционалните битуменски смеси.
4

ЗАКЛУЧОК

Повикувајќи се на постоечките научни извештаи и експериментални истражувања,
вклучувајќи ги и податоците од ова научно дело, може да се потврди дека користењето на
пластичниот отпад, како што е рециклираниот полиетилен терефталат, претставува соодветна
замена за постоечките агрегати кои што се користат во асфалтните смеси за апликација на
патиштата. Примената на полимерни агрегати би можело да се каже дека ќе поттикне
подобрување на карактеристиките на асфалтот, како што се неговата густина, стабилност и
вискозност, оттука иницирајќи поголеми отпори кон замор и деформација. Сепак, потребни се
дополнителни понатамошни тестови, како што се тест на пенетрација, загуба на маса при
загревање, најнизок процент на врзивно средство, замор на истегнување итн., со цел целосно
утврдување на својствата на ПЕТ-модифицираниот асфалт.
Неопходноста на пишување на научен труд кој ја таргетира токму оваа тема, потекнува од
енормниот волумен којшто токму овој отпад, кој е во постојан подем, го зафаќа на депониите
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и во природата, правејќи го неговото реупотребување од примарно значење. Како последно,
може да се констатира дека аплицирањето на полимерите како модификатори во асфалтот, би
помогнало да се реши проблемот со безбедното менаџирање на ваквиот тип на отпад, на начин
на кој што целокупната околина би имала придобивки и воедно би провоцирало пронаоѓање на
нови алтернативни и креативни решенија за безброј слични проблеми, како и пишување на
многубројни понатамошни тези и студии кои би го опфатиле овој глобален проблем.
5
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КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НА АКТИВИРАН КЛИНОПТИЛОЛИТ КАКО
ПОТЕНЦИЈАЛЕН НОСАЧ ЗА БИОМЕДИЦИНСКА ПРИМЕНА
КУСА СОДРЖИНА (АПСТРАКТ)
Зеолитите се нано-порозни, цврсти кристални структури, припадници на групата на
алуминосиликатни минерали. Клиноптилолитите се зеолити кои имаат висок капацитет на
јонска измена, селективен атсорпционен капацитет и термичка и механичка стабилност.
Благодарение на нивните атсорпциони карактеристики, наоѓаат широка примена во многу
полиња како што се фармација, медицина, прехранбена индустрија. Целта на овој труд е да се
прикажат специфичните особини на клиноптилолитот и да се истакне неговата примена во
производството на лекарства.
Испитуваниот клиноптилолит беше карактеризиран од аспект на хемиски состав,
големина на честички, структурна морфологија (SEM, XRD, FTIR) и термичка анализа.
Специфичната површина е едно од најважните својства на атсорбентите и за анализираниот
зеолит. Таа беше определена од податоците за рамнотежна атсорпција на водена пара,
користејќи ја ВЕТ методата. Со цел да се истакнат уникатните атсорпциони својства и за
регулација на специфичната површина, беше извршена негова механичка активација.
Зеолитите имаат широка применa во биомедицината и исхраната. Поради разновидната
структура, сè повеќе се испитува можноста за примена на зеолитите како носачи на лекови.
Благодарение на нивните својства и структура, зеолитите се користат за контролирана
испорака на различни терапевтски агенси до целната локација и нивно ослободување под
физиолошки услови.
Клучни зборови: зеолити, клиноптилолит, SEM, XDR, FTIR.

1

ВОВЕД

Терминот „системи за доставување на лекови“ се однесува на процесот на управување
на фармацевтски соединенија, со цел да се постигне терапевтски ефект во човековото тело.
Всушност, системите за доставување на лекови претставуваат одреден вид формулација,
односно уред кој притоа овозможува внесување на терапевтски супстанци во системот и при
самиот процес се подобрува неговата ефективност и безбедност преку контрола на
количеството, времето и местото на ослободување во посакуваниот дел од телото. Голем број
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различни минерали се користат како ексципиенси во фармацевтските препарати, бидејќи имаат
одредени пожелни физички и физичко-хемиски својства. Во поново време, таква примена
имаат и зеолитите, поради своите својства за атсорпција и јонска измена [1-3]. Зеолитите
можат да бидат и природни и синтетички. Како дел од алуминосиликатните минерали, нивната
структура е дефинирана со канали и празнини (кои содржат метални катјони). Најголем дел од
зеолитите имаат вулканско потекло, така што нивната кристална решетка се состои од AlO 4 и
SiO4 молекули и е во форма на тетраедар. Оваа уникатна структура е причина за
микропорозноста на зеолитите, резултирајќи со доста добри атсорпциони карактеристики. Тие
се класифицираат како едни од најдобрите неоргански разменувачи на катјони и како такви се
применуваат во индустријата за прочистување на води и отпадни води, катализа, нуклеарен
отпад, агрикултура, адитиви за прехрана на животни, како и во биохемиска примена.
Најраспространетиот зеолит во природата е познат под името клиноптилолит. Toj се
применува во медицината како за надворешен третман на рани на кожата, во процесите на
дијализа за отстранување на амониум јоните, така и во лековите против дијареја [4,5].
Клиноптилолитот има и антимикробно, антитуморно и антивирусно дејство [6-9].
Клиноптилолитот има добар хемиски состав и може да се користи како атсорбент на гасови и
мириси. Може да се вметне (како нано или микро честички) во текстил и потоа да испушта
атсорбирани хемикалии кои можат да се однесуваат како средства против комарци и
инсектициди. Активираниот природен зеолит беше додаден во памук и полиестер за да се
добие текстил кој ќе има УВ и антибактериски заштитни својства [10].
Зеолитите поседуваат голем потенцијал како носители на лекови поради нивната
голема специфична површина и големиот атсорпционен капацитет [11].За подобрување на
овие својства, зеолитите се активираат и во таква форма наоѓаат поширока примена. Во овој
труд извршена е карактеризација како на природниот зеолит – клиноптилолит, така и на
неговата виброактивирана форма.
2

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Експериментите зададени во овој труд беа извршени на природен зеолит клиноптилолит и на модифицираниот клиноптилолит добиен со најнова виброактивирана
обработка во европска патентирана машина. Најпрво, беше извршена гранулометарска анализа.
Со цел да се одредат морфолошките карактеристики, SEM анализа беше применета со
употреба на Tescan SEM микроскоп со електронско обложување на танок слој од злато при
волтажа од 20kV.
Со цел дефинирање на структурата на применетиот зеолит, беше извршена XRD (XRay дифракција) со употреба на Shimadzu’s X-Ray дифрактометар. За карактеризација на
материјалот, од аспект на структурната анализа, беше употребен и FTIR (Фоуриерова
трансформациона инфрацрвена спектроскопија) спектроскоп, употребувајќи го Perkin Elmer
Spectrum 100.
Термогравиметриската анализа за определување на карактеристичните точки на
можните физички и/или хемиски промени кои можат да се појават, беше изведена на Perkin
Elmer PYRIS Diamond Thermogravimetric/Differential Thermal Analyzer. Примерок од 20 mg се
загреваше на собна температура до 900°C во атмосфера на азот, со брзина на загревање од
10оC/min.
Специфичната површина на природниот зеолит и на неговата модифицирана форма
беше определена со примена на BET методата, со инструментот Micrometrics TriStar II 3020
device, со атсорпција на азот.
3

РЕЗУЛТАТИ

3.1 Хемиска и гранулометриска анализа
Природниот и активираниот зеолит се прикажани на сликите кои следат.
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Слика 1. Природен зеолит (клиноптилолит).

Слика 2. Активиран зеолит.

Резултатите од класичната хемиска анализа за одредување на состав, изведени на
анализираниот зеолит се прикажана во Табела 1.
Хемиски состав [mas. %]
SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

MgO

MnO

CaO

Na2O

K2O

H2O

P2O5

Si/Al

69,68

11,40

0,15

0,93

0,87

0,08

2,01

0,62

2,90

13,24

0,02

4,0-5,2

Табела 1. Хемиски состав на испитуваниот зеолит.

Земајќи ги предвид горенаведените резултати, може да се види дека истражуваниот
материјал припаѓа во групата на алумосиликатни минерали со висок процент на силициумов
оксид (над 65%). Односно, овој зеолит може да се заклучи дека е неоргански, порозен
материјал со висок процент на силика (SiO2) во својот состав.
Резултатите од гранулометриската анализа добиени со сува ситова анализа се
презентирани во Табела 2.
Гранулација
[mm]

< 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 1,6

1,6 - 2,0

2,0 - 2,5

> 2,5

Вкупно

Удел
[%]

1,8

8,4

31,0

26,2

30,6

2,0

100

Табела 2. Гранулометриски состав на испитуваниот зеолит.

3.1.1

Карактеризација со X-Ray анализа (XRD)

Резултатите од XRD анализата се презентирани на Слика 3. Во подрачјето на 2θ аголот
(20° - 25°) се забележува јасен скок кај аголот од 22°, што е една од основните разликувачки
карактеристики на зеолитот. Останатите максимуми на графикот само ја потврдуваат
типичната кристална структура за клиноптилолит.

Слика 3. XRD анализа на испитуваниот зеолит.

3.1.2

Карактеризација со FTIR метода
FTIR спектрографската слика на испитуваниот зеолит е дадена на Слика 4.
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Од дадениот спектар најпрво може да се види интензивно нагласена линија во регионот од
3400 до 3500 cm-1, со што се потврдува присуството на OH – групи, содржана во водените
молекули присутни во системот. Линијата во доменот од 1600 до 1650 cm-1е резултат на
молекуларноврзана вода во структурата. Во областа од 950 па сè до 1.250 cm-1 линијата
произлегува од алумосиликатната структура на зеолитот[Si(Al)-O]. Добиените резултати го
потврдуваат нанопорозниот скелет на материјалот, како и присуството на слободна и хемиски
врзана вода.

Слика 4. FTIR спектар на испитуваниот зеолит.

3.1.3

Термичка анализа

Слика 5 ги претставува резултатите од DTA, TG и DTG анализите на зеолитот. Како
резултат на извршената термичка анализа, може да се забележи појавата на ендотермни ефекти
при кои не доаѓа до структурни промени. Кривите се добиени по пат на термичка
дехидратација на зеолитот и при овој процес се ослободува и хемиски и физички врзаната
вода. DTG кривата се катактеризира со нагласен скок на линијата во температурната област
околу 100°C, што е резултат на споменатата термичка дехидратација. Исто така, од кривата
која што експоненцијално опаѓа се заклучува дека максималната термичка дехидратација се
одвива во интервалот помеѓу 450-500°C, а потоа системот влегува во рамнотежна состојба. Со
помош на TG кривата може да се одреди загубата на жарење, која во овој случај изнесува
од12,94 до 13,24 mas%.

Слика 5. DTA, TG, DTG на испитуваниот зеолит.

3.1.4

Карактеризација со SEM анализа

Со примена на скенирачката електронска микроскопија (SEM) направена е морфолошка
анализа на природниот зеолит (клиноптилолит) и на неговата модифицирана форма. Јасно
може да се утврди структурата по надолжен и напречен пресек во зададени точки. Тоа е
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прикажано на Сликите 6 и 7. SEM микрографиите укажуваат на фино гранулиран материјал со
одредена агрегација во некои делови. Во овој случај материјалот има прецизно дефинирана
структура која потекнува од високо силикатен модел.

Слика 6. SEM микрографии на природен зеолит (клиноптилолит).

Слика 7. SEМ на активиран зеолит.

Сликата 7 покажува дека по виброактивацијата на зеолитот се отвораат голем број на
нови пори и шуплини кои ќе придонесат за зголемување на атсорпциониот капацитет.
3.1.5

Специфична површина на природниот зеолит (клиноптилолит) и негова
модифицирана форма

Користејќи го BET методот, одредена е специфичната површина на клиноптилолитот.
Оваа анализа е извршена врз база на количината на атсорбиран азот во зависност од
парцијалниот притисок. Слика 8 ја дава линеарната форма на резултатите од оваа метода и
може да се забележи дека вредноста на специфичната површина е 162 m2/g. По извршената
активација на зеолитот, очекувано, зголемена е неговата специфична површина, која изнесува
270 m2/g, добиено со атсорпција на водна пара, Слика 9.

Слика 8. Специфична површина на природниот зеолит, одредена со BET метода со азот.
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Слика 9. Специфична површина на активиран зеолит со водена пара.

Врз база на добиените резултати може да се заклучи дека виброактивираниот
клиноптилолит претставува потенцијален природен материјал за DDS системите и носач за
имобилизација на биолошко активни компоненти при дизајн на интелигентни функционални
материјали и нанокомпозити за примена во биомедицниското, фармацевтското и козметичкото
инженерство.
4

ЗАКЛУЧОК

Со развојот на науката, технологијата, како и медицината, системите за доставување на
лекови стануваат сè почесто истражувани. Една од главните цели на истражувачите е нивната
примена во борбата против различни болести oд 21 век. Природниот зеолит користен во овој
експеримент, со присуство на околу 95% клиноптилолит, претставува лесно достапна суровина
со ниска цена на чинење и претставува значително добар доставувач на лекови. Со помош на
бројни анализи се потврдува фактот дека се работи за нанопорозна алумосиликатна материја со
дефинирана кристална решетка и присуство на слободна и хемиски врзана вода. Добиените
високи вредности за специфична површина на зеолитите (и на природниот и на
модифицираниот), даваат широк спектар на можности за користење на овој материјал како
ефикасен атсорбент и претставуваат голем потенцијал како носители на лекови.
5
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