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Завдання: 
1.Теоретично обґрунтувати актуальність дослідження та 
можливість існування генератора кисню. 
2.Експериментальним шляхом знайти донора найефек-
тивнішого фотосинтетичного апарату. 
3.Модифікувати фотосинтетичний матеріал задля покра-
щення ефективності вироблення кисню, обґрунтувати та 
створити на їх основі модель генератору для космічних 
станцій. 
4.Розробити конструкцію, перевірити ефективність за 
умов різного освітлення та різної температури поверхні, 
використати результат задля створення додатку, що може 
контролювати кількість виробленого кисню. 
5.Перевірити вплив генератора на самопочуття. 
6.Проаналізувати отримані дані, вирахувати економічну та 
енергетичну ефективність генератору. 

Мета дослідження: 
теоретичне обґрунтування та практичне створення генерато-
ру кисню на основі автотрофних організмів, проведення дос-
лідів для підтвердження її теоретичних способів застосуван-
ня. 

Об’єкт дослідження: 
фотосинтез, в тому числі позаклітинний, методи фіксації  
вуглекислого газу 

Предмет дослідження: 

методи ефективного використання автотрофних організмів 
для генерації кисню і фіксації CO2 

Схема 
 дослідження: 

01 

02 

03 

Дослідження ефективності фотосинтезу 
ціанобактерій та хлоропластів  під впли-
вом різних факторів 

Рис.2 Залежність ефективності 
фотосинтеза від температури 

Рис. 1  Залежність ефективності 
фотосинтеза від довжини хвилі 

Рис.3 Ефективність фотосин-
тезу  ціанобактерій 

Модифікація фотосинтетичного 
матеріалу 

Рис.4 Підготовка розчину 
для виділення хлоропластів 
(фото автора 19.06.2021 р.) 

Рис. 5 Порівняння ефективності фотосинтезу 
модифікованих і немодифікованих хлоро-

пластів 

Створення 2 моделей кисневих генераторів 

Рис.10 Підготовка розчи-
ну для виділення хлоро-

пластів (фото автора 
19.06.2021 р.) 

Рис.9 Схема генератору 
кисню на основі ціано-

бактерій  

Рис.8 Вигляд генератору кис-
ню на основі ціанобактерій 

під час роботи 
(фото автора 19.07.2021 р.) 

Рис.11 Підготовка роз-
чину для виділення 

хлоропластів (фото ав-
тора 19.06.2021 р.) 

Матеріали та методи дослідження: 

 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження; культиву-
вання рослин та ціанобактерій; біохімічні дослідження , порівня-
льно-описовий, конструкція моделей генератора О2, методи ма-
тематичної статистики, хімічні експерименти (вимірювання рівня 
CO2, імплантація антиоксидантів в хлоропласт), фізичне моделю-
вання, програмування додатку. 

Результати та висновки: 

1)Теоретично  обґрунтували актуальність дослідження та мож-
ливість існування генератора кисню. 
2)Експериментальним шляхом знайшли донора найефективнішого 
фотосинтетичного апарату: ціанобактерії, шпинат. 
3)Модифікували хлоропласти і розробили на їх основі генератор: 
модифікований нами фотосинтетичний матеріал приблизно на 
123% ефективніший від немодифікованого, хоч і обмежений в часі 
роботи.  
4)Розробили модель на основі ціанобактерій, що хоч і з меншою 
ефективністю, але здатна до генерації кисню умовно  нескінченно, 
при цьому біомаса «відпрацьованих» ціанобактерій може служити 
джерелом їжі. 
5) Провели мікродослідження  згідно згідно якого, генератор кисню 
може викликати покращення самопочуття у 70 відсотків людей, що 
будуть його використовувати. 

6) Проаналізували економічну та енергетичну вигоду. Згідно отрима-
них даних ціна коміркової моделі на 53% нижча від типового елект-
ролізера, а ціна генератору на основі ціанобактерій а 37% нижча та 
здатна бути джерелом їжі. Енергетична ж вигода пов’язана з висо-
ким ККД та незалежності від електричного струму. 
 
 
 
 


