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ТИПИ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
У своєму розвитку людська цивілізація пройшла ряд стадій представлених нижче. Зараз будується так
зване інформаційне суспільство.

№

Технологічний уклад
(фаза)

1

Архаїчна (природна) фаза

2

Аграрна фаза

3

Індустриальна фаза

4

Постіндустріальна
(інформаційна) фаза

Індустріальні революції
1 фазовий перехід –
аграрна революція
2 фазовий перехід –
промислова революція
3 фазовий перехід
інформаційна революція (зараз)
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ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ
Технологічний уклад - сукупність технологій, характерних для певного рівня розвитку виробництва. У зв'язку з
науковим і техніко-технологічним прогресом відбувається перехід від більш низьких укладів до більш високих,
прогресивних. Йозеф Шумпетер у роботі «Теорія економічного розвитку» (1934 р.) зв'язав технологічні уклади з
циклами Кондратьєва. Починаючи з промислової революції 18 століття виділено 6 технологічних укладів.
Життєвий цикл технологічного укладу охоплює близько століття, при цьому період його домінування в розвитку
економіки складає близько 40 років.
Комплекс базових технічно пов'язаних виробництв утворює ядро технологічного укладу. Технологічні
нововведення, що визначають формування ядра технологічного укладу і революційно змінюють економіку,
отримали назву ключовий фактор. Галузі, що інтенсивно використовують ключовий фактор і які відіграють
провідну роль у поширенні нового технологічного укладу, є його несучими галузями.
ТУ

Роки

Ключові фактори

Технологічне ядро

I

1780–1830

Текстильні машини

Текстиль, виплавка чавуну; обробка заліза, водяний двигун, канат

II

1830–1880

Паровий двигун

Залізниці, пароплави; вугільна і станкоінструментальна промисловість,
чорна металургія

1880–1930

Електродвигун,
сталеливарна
промисловість

Електротехніка, важке машинобудування, сталеливарна промисловість,
неорганічна хімія, лінії електропередач

III

IV

1930–1970

Автомобілебудування, літакобудування, ракетобудування, кольорова
Двигун внутрішнього
металургія, синтетичні матеріали, органічна хімія, виробництво і переробка
згоряння, нафтохімія
нафти (Росія, Україна)

V

1970–2010

Мікроелектроніка,
газифікація

VI

2010–2050

Квантово-вакуумні
технології

Електронна промисловість, комп'ютери, оптична промисловість,
космонавтика, телекомунікації, роботобудування, газова промисловість,
програмне забезпечення, інформаційні послуги
Нано -, біо-, інформаційні технології. Мета: медицина, екологія, підвищення
якості життя (Південна Корея, Японія, Америка, Європа)
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ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ
•Доіндустріальні уклади базувалися на мускульній, ручній, кінній енергетиці людини і тварин. Усі винаходи того часу, які
дійшли і до нашого часу, стосувалися підсилення м'язової сили людини і тварин (гвинт, важіль, колесо, редуктор, гончарний
круг, міхи в кузні, механічна прядка, ручний ткацький верстат) .
•Початок індустріальних періодів технологічних укладів припадає на кінець XVIII - початок XIX століть.
•Перший технологічний уклад характеризується використанням енергії води в текстильній промисловості, водних млинів,
приводів різноманітних механізмів.
•Другий технологічний уклад - використанням енергії пари та вугілля: парова машина, паровий двигун, паровоз, пароплави,
парові приводи прядильних і ткацьких верстатів, парові млини, паровий молот. Відбувається поступове звільнення людини
від важкої ручної праці. У людини з'являється більше вільного часу.
•Третій технологічний уклад. Використання електричної енергії, важке машинобудування, електротехнічна і радіотехнічна
промисловість, радіозв'язок, телеграф, побутова техніка. Підвищення якості життя.
•Четвертий технологічний уклад. Використання енергії вуглеводнів. Широке використання двигунів внутрішнього
згоряння, електродвигуни, автомобілі, трактори, літаки, синтетичні полімерні матеріали, початок ядерної енергетики.
•П'ятий технологічний уклад. Електроніки та мікроелектроніка, атомна енергетика, інформаційні технології, генна
інженерія, початок нано- та біотехнологій, освоєння космічного простору, супутниковий зв'язок, відео- і аудіотехніка,
Інтернет, стільникові телефони. Глобалізація з швидким переміщенням продукції, послуг, людей, капіталу, ідей.
•Шостий технологічний уклад. Настає в нахлест на 5-ий технологічний уклад, його називають постіндустріальним.
Нано-та біотехнології, наноенергетіка, молекулярна, клітинна і ядерна технології, нанобіотехнології, біоміметика,
нанобіоніка, нанотроніка та інші нанорозмірні виробництва; нова медицина, побутова техніка, види транспорту і
комунікацій, використання стовбурових клітин, інженерія живих тканин і органів, відновна хірургія і медицина. Істотне
збільшення тривалості життя людини і тварин аж до безсмертя.
•Країни, суспільства, що швидше відчули новації нового технологічного укладу, швидше входять в нього і виявляються
лідерами (Англія - 2-ий технологічний уклад, США, Японія, Корея - 4-ий технологічний уклад, США, Китай, Індія - 5-ий
технологічний уклад).
•Деякі вчені вже починають говорити про швидке (в 21- му столітті) настання сьомого технологічного укладу, для якого
центром буде людина, як головний об'єкт технологій.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ

На рис. у формі циклів показано зміст 4-го і 5-го
технологічних укладів і початок зародження 6-го укладу,
в якому нано-, біо- та інформаційні технології будуть
формувати, змінювати економіку, соціальну та культурну
сфери. Опосередковано зі зміною технологічних укладів,
змінюються цикли розвитку науки.

•Земна цивілізація у своєму розвитку
пройшла цілий ряд доіндустріальних і не
менше 6-ти індустріальних технологічних
укладів і зараз розвинені країни світу
знаходяться у 5-му технологічному укладі
і почали перехід у в 6-ий технологічний
уклад, що забезпечить їм вихід з
економічної кризи. Ті країни, які
запізняться
з
переходом
у
6-ий
технологічний уклад, застрягнуть в
економічній кризі і застої. Положення
України дуже складне, оскільки ми з 4-го
технологічного укладу не перейшли в 5ий, у зв'язку з деіндустріалізацією
промислового потенціалу СРСР, тобто
не перейшли в 5-ий постіндустріальний
уклад і вимушені, якщо нам це вдасться,
перескочити одразу у 6-ий технологічний
уклад. Завдання дуже складне, якщо не
сказати майже нездійсненне, особливо за
відсутності промислової політики у
керівництва країни
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ТРЕТЯ ІНДУСТРІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
•Починаючи з 2010 р. у світі почалася третя індустріальна революція (Third Industrial Revolution).
•Третя індустріальна революція - це комплексна, глибока трансформація систем, структур, інститутів,
відносин і технологій, які радикально змінюють способи, механізми, зміст того, як люди організовують
виробництво, обмін, споживання, навчання, комунікації та відпочинок (Джеремі Ріфкін, Jeremy Rifkin).
•Третя індустріальна революція формується поєднанням наступних факторів:
•1) переходом на поновлювані джерела енергії (сонце, вітер, водні потоки, геотермальні джерела);

•2) перетворенням існуючих і нових будівель (як промислових, так і житлових) в міні-заводи з
виробництва енергії (за рахунок обладнання їх сонячними батареями, міні- вітряками, теплонасосами);

•3) розвитком і впровадженням технологій енерго-, ресурсозбереження (як виробничого, так і
«домашнього») - повною утилізацією залишкових потоків і втрат електроенергії, пари, води, будь-якого
тепла, промислових і побутових відходів та інших;
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ТРЕТЯ ІНДУСТРІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
•4) переведенням всього автомобільного (легкового та вантажного) і всього громадського транспорту на
електротягу на основі водневої енергетики, а також розвитком нових економічних видів вантажного
транспорту, таких як дирижаблі, підземний пневмотранспорт та ін.;

•5) переходом від промислового до локального і навіть «домашнього» виробництва більшості побутових
товарів за допомогою розвитку технології 3D - принтерів;

•6) переходом від металургії до композитним матеріалам (особливо нано- матеріалів) на основі вуглецю,
а також заміною металургії на технологію 3D-друку на основі селективної лазерної плавки (SLM Selective Laser Melting);
•7) відмовою від тваринництва, переходом до виробництва «штучного м'яса» з клітин тварин з
використанням 3D - біопринтерів;
•8) переведенням частини сільського господарства в міста на базі технології «вертикальних ферм»
(Vertical Farm).
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ГЕОПОЛІТІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
•Чисельність населення Землі становить - 7 213 458 061 чол. 52 людини на км2 (без території Антарктиди).
Найбільша за територією країна світу - Росія, її площа на 2014 рік (з Кримом) становить 17124442 км² (1/9 частина
земної суші). Чисельність населення Росії - 142 722 444 чол. (8,6 людини на км2, у 6 разів менша ніж у світі).
•Людство щорічно використовує на 30 відсотків більше природних ресурсів, ніж може відновити екосистема Землі.
У грошовому еквіваленті цей щорічний «екологічний борг» становить 4-4,5 трлн доларів. 21 серпня людство
використало всі природні ресурси вироблені Землею цього року.
•При нинішніх обсягах споживання людству до 2030 року буде потрібно ще одна планета.
•У наш час півмільярда людей Землі голодують і близько 1 мільярда хронічно не отримують повноцінного
харчування.
•Лідерами по використанням ресурсів Землі є Катар (1-е місце), Кувейт (2), Об'єднані Арабські Емірати (3) і Данія
(4). США (5). Місця з 6-го по 10-е займають Бельгія, Австралія, Канада, Нідерланди та Ірландія. Росія в цьому
списку лише 33-тя.
•Росія втратила технологічне лідерство, перестала бути наддержавою. Мова йде про просту неможливість
відстоювання своїх територій у зв'язку з катастрофічним зниженням кількості населення (2 місце у світі за
темпами вимирання) та відсутністю висококваліфікованих кадрів. ВВП Росії становить всього 2,9% від
світового і 6% від загального ВВП країн НАТО. Оборонний бюджет Росії в десять разів менше оборонного
бюджету країн НАТО.
•Бюджет Росії у 2014 р складав 1872 млрд. $, він більше ніж наполовину складався з валютних надходжень від
продажу нафти і ще приблизно на 10% від продажу газу. На 2015 рік він розраховувався виходячи з
середньорічного курсу долара на рівні 37,7 рубля (зараз вже 63 рублів), ціни на нафту 96 доларів за барель (зараз
Brent - $48 за барель). Знецінення нафти на 1 долар (<100 $) приводить до втрат бюджету Росії ~3 млрд. $.
Таким чином бюджет Росії втратить за 2015 р. - 135 млрд. $.
Валютні резерви Росії: 01.01.2013 р. - 537,62 млрд. $ США, 24.04.2015 р. - $350,5 млрд. $ США (- $ 187 млрд.)
•Cто найбільш капіталізованих компаній Росії за 2014 подешевшали на 47% - до $430,7.
•Росія на 70% залежить від імпорту практично у всіх галузях. Зовнішня заборгованість російських компаній на
01.10.2014 р. становила $ 678,4 млрд. або 31% ВВП. До того ж, пік платежів припадає на 2015 - 2016 роки зокрема в наступному році має бути сплачено $ 150 млрд, тобто 40,8% зовнішнього корпоративного боргу,
включаючи держкорпорації. З необхідністю виплат до кінця 2014 року зовнішніх боргів у розмірі $ 86 млрд.,
щорічна потреба в запозиченнях на міжнародних ринках оцінюється експертами в $ 120 млрд. У 2014 р. з Росії
виведено 150 млрд. $. ВВП України приблизно складає 177,430 млрд. долларов.
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НАФТОВА ГОЛКА РОСІЇ
«Росія - це просто нафтогазова
компанія, що прикидається країною».
Спікер Республіканської партії США
Ліндсей Грем.

57% ВВП Росії є нафтозалежними. А є ж ще
прямий
приплив
нафтодоларів,
що
перетворюється в інвестиції і витрати на інші
сектори економіки, в додаткове споживання та
інше. Цей обсяг дуже важко порахувати; за
спірними оцінками, це в останні роки десь 1013% ВВП, а це означає що 67-70% ВВП
країни у 2014 р. залежить від продаж нафти і
газу.
У 2015 р. 97% прибутку країни отримано за
рахунок продажу нафти і газу!!!!!
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ГІБРИДНІ ВІЙНИ
•Гібридна війна (hybrid warfare) - це змішення класичного ведення війни з використанням нерегулярних
збройних формувань.
•Характерні особливості «гібридних воєн» наступні: агресія без офіційного оголошення війни; приховування
країною-агресором своєї участі в конфлікті; широке використання нерегулярних збройних формувань (у т. ч.
під прикриттям мирного населення); ігнорування (агресором) міжнародних норм ведення бойових дій, діючих
угод і досягнутих домовленостей; взаємні заходи політичного та економічного тиску (при формальному
збереженні зв'язків між обома країнами); широка пропаганда і контрпропаганда із застосуванням «брудних»
інформаційних технологій; атаки в кібернетичному просторі.
•На підготовчому етапі керівництво країни-агресора, активно використовуючи спецслужби, формує ідеологічні,
політичні та військові передумови майбутньої агресії. До таких заходів можна віднести:
•ідеологічну обробку свого населення для об'єднання навколо ідей націоналізму, великодержавного шовінізму,
захисту так званих «національних цінностей та інтересів», боротьби з «зовнішнім ворогом» і в умовах «обложеної
фортеці» тощо, а також максимальне ослаблення опозиції в усіх її проявах;
•захоплення інформаційного простору країни-супротивника і використання його в своїх інтересах для
формування у населення необхідного суспільного настрою;
•підрив державної влади країни-об'єкта агресії, в т. ч.: підкуп впливових урядовців, політичних діячів і
керівництва силових структур; просування агентів впливу на посади в державних органах влади; розпалювання
протистояння між різними політичними силами і встановлення контролю над ними (в першу чергу, з числа
ідеологічно близьких і корумпованих партій і рухів);
•внесення розколу серед населення країни-супротивника шляхом стимулювання внутрішніх протиріч
політичного, міжнаціонального і міжрелігійного характеру (зокрема, в рамках створення і підтримки різних
партій, рухів та організацій певного, в т. ч. екстремістського толку);
•всебічне ослаблення країни-об'єкта агресії, підрив довіри населення до влади, а також поширення в суспільстві
протестних і сепаратистських настроїв методом провокування соціально-економічних та інших проблем (у т. ч.
шляхом застосування елементів торговельно-економічних та енергетичних воєн);
•дискредитацію зовнішньої і внутрішньої політики країни-супротивника, нав'язування її керівництву і
населенню певних ідей і цивілізаційних цінностей шляхом проведення активної інформаційної кампанії із
застосуванням спеціальних методів «зомбування» товариства з широким залученням як державних, так і
неурядових організацій.
•В гібридної війні можна все: підкуп, шантаж, брехня, практика заручництва, терор, провокації.
 Опанасюк А.С.
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ГІБРИДНІ ВІЙНИ

Начальник Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, генерал армії Валерий Герасимов
 Опанасюк А.С.
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ГІБРИДНІ ВІЙНИ
«У

Зі статті НГШ ЗС РФ виданню «Військово-промисловий кур'єр»
27 лютого 2013 р .

XXI столітті простежується
тенденція стирання відмінностей
між станом війни і миру. Війни вже не
оголошуються, а розпочавшись - йдуть
не за звичним нам шаблоном. І самі
«правила війни» істотно змінилися.
Зросла роль невійськових методів у
досягненні політичних і стратегічних
цілей, які в ряді випадків по своїй
ефективності значно перевершили
силу
зброї.
Співвідношення
невійськових і військових заходів 4:1».
Акцент методів протиборства, що
використовуються, зміщується в бік
широкого застосування політичних,
економічних,
інформаційних,
гуманітарних та інших невійськових
заходів. До нових форм і способів
ведення війни відноситься «зниження
військово-економічного
потенціалу
держави шляхом руйнування критично
важливих об'єктів його військової та
цивільної інфраструктури в короткі
терміни».
Начальник
Генерального
штабу
Збройних Сил РФ Валерій Герасимов.
 Опанасюк А.С.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СИЛ
•Чого домагалася Росія, розв'язуючи війну?
•Недопущення вступу України в ЄС і НАТО; Ослаблення української держави;
•Посилення проросійських настроїв у Південно-Східній Україні для постійного тиску на київську владу, щоб утримувати
політичний та економічний контроль;
•Посилення рубежів оборони на підконтрольних територіях для протистояння НАТО та ЄС;
•Перетворення України в лояльного сателіта Росії, подібного Білорусі;
•Вільної присутності російського бізнесу на українських ринках.
•Чисельність активних Збройних сил Росії - 1200000 чоловік, резервні війська - 2100000 чоловік, військові організації - 950000
чоловік. Діючі війська складають 0,82% населення країни. Росії друга (після США) у списку найпотужніших армій світу,
Україна 21-ша (між Австралією і Іраном).
•Особовий склад збройних сил України ~ 250 тис. чоловік - кінець 2015 р. (184 тис. - 2013 р.), з них 139 тис. –
військовослужбовці, 735 танків, 208 баєвих та 39 транспортних літаків, 72 вертоліти (2013 р.). Україна витрачає на армію в
29 разів менше Росії, у якої 1571 бойовий літак і 392 вертоліти проти 231 і 139 українських. У Росії 2750 танків плюс ще
18 тисяч на складах, в той час як в України їх 1150 і 1435 на складах.
•Російсько-терористичні війська на Донбасі мають у своєму розпорядженні близько 45 тис. особового складу, 600 одиниць
танків, 1430-1450 од. ББМ, близько 770 од. артилерії (ствольна що буксується і самохідна - 500-510 од., реактивна (РСЗВ) 250-280 од.). У тому числі у складі підрозділів (БТГр і РТГр) регулярних ЗС РФ: особовий склад - 8500 чол., включаючи ДРГ
російського спецназу; танків - 190 од.; ББМ - ~500 од.; артилерія - 230 од.
•Всього за час конфлікту на Донбасі, за даними правозахисників, загинули 8331 російських військовослужбовців (2/3 від втрат,
понесених СРСР під час десятирічної війни в Афганістані). Поранення різного ступеня тяжкості отримали 7197 військових і
ще 3494 вважаються зниклими безвісти. У той же час у штабі АТО відзначили, що з початку конфлікту на Донбасі вже
загинули близько 9695 терористів (ТМН - 1316), знищено 260 танків і 340 бойових броньованих машин, майже 170 РСЗВ,
до 190 артилерійських систем, 16 літаків і вертольотів, 10 безпілотних апаратів, до 360 автомобілів. Втрати з
українського боку - 2673 (1842 бойові втрати) особа загинула (3,31:1), 8519 поранено. В полоні у бойовиків залишається
172 військовослужбовців (2852 звільнено). 846 людей вважається зниклими безвісті, частина з них (271) військові.
https://https://uk.wikipedia.org/wiki/. 366 військових загинули, 249 поранені, 128 взяті у полон и 158 зниклі безвісті під
Іловайськом. 80% мешканців України є волонтерами або їм допомагали. http://memorybook.org.ua/indexfile/statistic.htm
•Втрати підчас радянсько-фінської війни склали: 26 662 фінських та 126 875 (1:4,8) війсковослужбовців СРСР.
 Опанасюк А.С.
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ВТРАТИ УРАЇНИ У ВІЙНІ

Втрати української військової техніки
лише у 3-х котлах

15

ТАНКОВІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ
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№

ВВП КРАЇН СВІТУ 2013 р.
КРАЇНА

Весь світ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
15
17
18
19
22
23
24
30
51
52
53
54
55

США
Китай
Японія
Німетчина
Франція
Великобританія
Бразилія
Росія
Італія
Канада
Іспанія
Южна Корея
Турція
Нідерланди
Швейцарія
Іран
Норвегія
Польща
Колумбія
Чехія
Кувейт
Україна
Катар
Румунія

РОЗМІР ВВП ($ МЛН.)
72 440 449

16 244 600
8 227 103
5 959 718
3 428 131
2 612 878
2 471 784
2 252 664
2 014 775 (60% дає нафта та газ, у 8 разів менше ніж у США)
2 014 670
1 821 424
1 322 965
1 129 598
789 257
772 227
632 194
514 060
499 667
489 795
369 813
195 657
176 590
176 309 (у 114 раз менше російського)
172 982
169 396
17
 Опанасюк А.С.

РЕАЛЬНЕ МІСЦЕ РФ І США У CВІТІ
•На цьому графіку зображено номінальний
ВВП різних країн (2014 р.) у вигляді площин.
Їх розмір залежить від частки ВВП країни в
світовому ВВП. Кожна площина розділена на
3 частини — насиченим кольором виділена
сфера
послуг,
більш
бляклим
—
промисловість, а зовсім непомітним —
сільське господарство. США — найпотужніша
країна, її ВВП становить чверть від світового.
Америка орієнтується на надання послуг,
промисловий
та
сільськогосподарський
сектори в Штатах досить малі (але все одно
займають друге і третє місце в світі відповідно
завдяки величезному ВВП). Китай — на
другому місці. Сфера послуг і промисловість в
Піднебесній майже рівні, але останніми
роками темпи приросту сфери послуг
зростають. При цьому частка Росії у світовому
ВВП - лише 2,49%. Частка нашої сусідки
Польщі у світовій економіці — 0,74%. Її
номінальний ВВП у 2014 році — $547 млрд.
Українська економіка настільки мала, що на
графіку її навіть не зобразили. ВВП України
— $131 млрд. Виходить, що частка України у
світовому ВВП — 0,17%. Промисловість дає
нам лише 29% ВВП.
18

«ДОСЯГНЕННЯ» РОССІЇ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-е місце в світі за кількістю самогубств серед літніх людей, дітей і підлітків.
1-е місце в світі за кількістю розлучень і народжених поза шлюбом дітей.
1-е місце в світі за кількістю абортів і числу дітей, покинутих батьками.
1-е місце в світі за абсолютним зменшенням населення.
1-е місце в світі за споживанням спирту і спирто-містких продуктів.
1-е місце в світі з продажу міцного алкоголю
1-е місце в світі з продажу тютюну
1-е місце в світі за кількістю померлих від алкоголізму та тютюнопаління.
1-е місце в світі за смертністю від захворювань серцево-судинної системи.
2-е місце в світі з продажу підроблених ліків.
1-е місце в світі за споживанням героїну (21% світового виробництва)
1-е місце в світі за кількістю авіакатастроф (в 13 разів більше середньосвітового рівня)
1 місце в світі за абсолютною величиною спаду населення
1 місце у світі за обсягами торгівлі людьми
1 місце в світі за кількістю мільярдерів, переслідуваних правоохоронними органами
1 місце в світі за онкологічним хворим
1 місце в світі за кількістю вбивств - 21,5 на 100 тис. Чоловік
1 місце у світі за споживанням тютюну
1 місце в світі за темпами зростання ВІЛ інфікованих
2 місце в світі за рівнем бюрократії
2 місце в світі за кількістю суїцидів
2 місце в світі за кількістю ув'язнених на 1000 чоловік
2 місце в світі серед виробників піратських дисків
2 місце в списку країн, що володіють найбільшою кількістю стрілецької зброї
2 місце в світі по числу журналістів, убитих за останні десять років (після Іраку)
3 місце в світі за притоку мігрантів
3 місце в світі по викраденню машин
3 місце в світі з поширення дитячої порнографії
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЯДРО
6-ГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ
•

•
•

Нанотехнологіі
Інформаційні технології
Біотехнології

Якщо б автомобілебудування розвивалося зі швидкістю еволюції
напівпровідникової промисловості, то сьогодні РойлсРойс міг би
проїхати півмільйону миль лише на одному галоні бензину і дешевше
було б його викинути, аніж заплатити за паркування.
Годон Мур, один з засновників фірми Intel

 Опанасюк А.С.
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НАЦІОНАЛЬНА
НАНОТЕХНОЛОГІЧНА ІНІЦІАТИВА
•

•

•
•

У середині 1990-х років Пентагон включив нанотехнології в список шести стратегічних
областей фундаментальних досліджень, що зумовило стабільне фінансування даної наукової
області на довгостроковий період.
У 2000 році президент Білл Клінтон оголосив про початок реалізації «Національної
нанотехнологічної ініціативи», і під програму стали інтенсивно виділятися чималі кошти. У період
з 2005 по 2008 роки на дослідження в цій області США виділили близько 3,7 мільярда доларів
(включаючи і цивільні проекти).
У 2004 році був складений оновлений стратегічний план «Національної нанотехнологічної
ініціативи», розрахований на період до 2015 року.
Він передбачає фінансування наступних напрямків: фундаментальні нанометричну явища і процеси;
наноматеріали; нанометричні пристрої та системи; дослідження контрольно-вимірювальних
приладів, метрологія та нанотехнологічні стандарти; виробництво нановиробів; створення
спеціалізованих лабораторій для проведення досліджень та придбання контрольно-вимірювальної
апаратури.

 Опанасюк А.С.

21

НАНОТЕХНОЛОГІЇ
•

Будь-який матеріальний предмет - це всього
лише скупчення атомів у просторі. Те, як ці
атоми зібрані в структуру, визначає, що це буде
за предмет

• Термін "нанотехнології" в 1974 році запропонував японець Норіо Танігучі для опису
процесу створення нових об'єктів і матеріалів за допомогою маніпуляцій з окремими
атомами. Нанотехнології мають справу з об'єктами в одну мільярдну частину метра, тобто
розміром з атом. Перші технічні засоби в цій області були винайдені в Швейцарській
лабораторії IBM.
• У 1982 році був створений растровий тунельний мікроскоп, який дозволяє розрізняти
окремі атоми. Цей винахід через чотири роки був відзначений Нобелівською премією.
• В 1986 році з'явився атомний силовий мікроскоп. На відміну від колишніх електронних
приладів, які дозволяли лише спостерігати мікросвіт, нові прилади (їх правильніше було б
назвати нанозондами) дають можливість його змінювати, наприклад, будувати з атомів
молекули з прогнозованими властивостями.
• Коли йдеться про розвиток нанотехнологій, маються на увазі три основні напрями:
виготовлення електронних схем (у тому числі і об'ємних) з активними елементами,
розмірами, порівнянними з розмірами молекул і атомів;
• розробка і виготовлення наномашин, тобто, механізмів і роботів розміром з молекулу;
• безпосередня маніпуляція атомами і молекулами і збірка з них всього існуючого.
 Опанасюк А.С.
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ВИЗНАЧЕННЯ НАНОІНДУСТРІЇ
•

•

•
•

•

•

"Нанотехнологія" - сукупність методів і прийомів, що забезпечують
можливість контрольованим чином створювати і модифікувати об'єкти, що
включають компоненти з розмірами меншими ніж 100 нм, хоча б в одному
напрямі.
В результаті цього ці об'єкти отримують принципово нові якості, що
дозволяють здійснювати їх інтеграцію в повноцінно функціонуючі системи
більшого масштабу;
У ширшому сенсі - цей термін охоплює також методи діагностики,
характерології і досліджень таких об'єктів;
"Наноматеріал"- матеріал, що містить структурні елементи, геометричні
розміри яких, хоча б в одному напрямі, не перевищують 100 нм. Завдяки
цьому, він починає мати якісно нові властивості, зокрема заданими
функціональними і експлуатаційними характеристиками;
"Наносистемна техніка" - створені повністю або частково на основі
наноматеріалів і нанотехнологій функціонально закінчені системи і пристрої,
характеристики яких кардинальним чином відрізняються від показників
систем і пристроїв аналогічного призначення, створених по традиційних
технологіях.
"Наноіндустрія" - вид діяльності по створенню продукції на основі
нанотехнологій, наноматеріалів і наносистемної техніки.
 Опанасюк А.С.
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ОСНОВНІ ОБЛАСТІ ВИКОРИСТАННЯ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ
•

ВІЙСЬКОВА СПРАВА

Створення роїв мікро та нанороботів поля бою, повна автоматизація та роботизація військових дій.
Термін реалізації - перша половина XXI століття.

•

МЕДИЦИНА

Створення молекулярних роботів-лікарів, які "жили" б усередині людського організму, усуваючи всі його
пошкодження або запобігали б виникненню таких, включаючи генетичні пошкодження. Прогнозований
термін реалізації - перша половина XXI століття.

•

ГЕРОНТОЛОГІЯ

Досягнення особистого безсмертя людей за рахунок впровадження в організм молекулярних роботів, що
запобігають старінню клітин, а також перебудови і "облагороджування" тканин людського організму.
Оживлення і лікування тих безнадійно хворих людей, які були заморожені в даний час методами крионіки.
Прогнозований термін реалізації: третя - четверта четверті XXI століття.

•

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Заміна традиційних методів виробництва збіркою молекулярними роботами предметів споживання
безпосередньо з атомів і молекул, аж до створення персональних синтезаторів і копіюючих пристроїв, що
дозволяють виготовити будь-який предмет. Перші практичні результати можуть бути отримані на початку
XXI століття.

•

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Заміна "природних машин" для виробництва їжі (рослин і тварин) їх штучними аналогами - комплексами з
молекулярних роботів. Вони відтворюватимуть ті ж хімічні процеси, що відбуваються в живому організмі,
проте більш коротким і ефективним шляхом. Наприклад, з ланцюжка "грунт - вуглекислий газ - фотосинтез трава - корова - молоко" будуть видалені всі зайві ланки. Залишиться "грунт - вуглекислий газ - молоко (сир,
масло, м'ясо - все, що завгодно)". Продуктивності цього методу вистачить, щоб розв'язати продовольчу
проблему раз і назавжди. За різними оцінками, перші такі комплекси будуть створені в другій - четвертій
четвертях XXI століття.
 Опанасюк А.С.
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ОСНОВНІ ОБЛАСТІ ВИКОРИСТАННЯ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ
•

БІОЛОГІЯ

Стане можливим "втручання" в живий організм на рівні атомів. Наслідки можуть бути дуже різними від "відновлення" вимерлих видів до створення нових типів живих істот, біороботів. Прогнозований
термін реалізації: середина XXI століття.
• ЕКОЛОГІЯ
Повне усунення шкідливого впливу діяльності людини на оточуюче середовище. По-перше, за
рахунок насичення екосфери молекулярними роботами-санітарами, що перетворюють відходи
діяльності людини в початкову сировину, а по-друге, за рахунок переводу промисловості і сільського
господарства на безвідходні нанотехнологічні методи. Прогнозований термін реалізації: середина
XXI століття.
• ОСВОЄННЯ КОСМОСУ
Найімовірніше, що освоєнню космосу "звичайним порядком" передуватиме освоєння його
нанороботами. Величезна армія роботів-молекул буде випущена в навколоземний космічний простір і
підготує його для заселення людиною - зробить придатним для заселення Місяць, астероїди,
найближчі планети, спорудить з "підручних матеріалів" (метеоритів, комет) космічні станції та ін. Це
буде набагато дешевше і безпечніше за існуючи нині методи.
• КІБЕРНЕТИКА
Відбудеться перехід від нині існуючих планарних структур до об'ємних мікросхем, розміри активних
елементів зменшаться до розмірів молекул. Робочі частоти комп'ютерів досягнуть терагерцових
величин. Отримають розповсюдження схемні рішення на нейроноподібних елементах. З'явиться
швидкодійна довготривала пам'ять на білкових молекулах, місткість якої вимірюватиметься
терабайтами. Стане можливим "переселення" людського інтелекту в комп'ютер, або навіть у іншу
оболонку, наприклад польову. Прогнозований термін реалізації: перша - друга четверть XXI століття.
• РОЗУМНЕ НАВКОЛІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
За рахунок впровадження логічних наноелементів у всі атрибути навколишнього середовища воно
стане "розумним" і виключно комфортним для людини. Прогнозований термін реалізації: після XXI
століття.
 Опанасюк А.С.
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КРЕМНІЄВА ЕЛЕКТРОНІКА
450 мм
пластина

кремнієва
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ВСЕ МЕНШЕ І МЕНШЕ
•32 нм (0,032 мкм) - техпроцес, відповідає рівню технології, досягнутому до 2009-2010 років провідними
компаніями-виробниками мікросхем. На початку 2011 р. компанія Intel почала виробляти процесори за
даним техпроцесом. У травні 2011 за технологією 28 нм фірмою Altera була випущена найбільша у світі
мікросхема, що складається з 3,9 млрд транзисторів.
•22 нм (0,022 мкм) - техпроцес, який відповідає рівню технології, досягнутому у 2009-2012 рр..
провідними компаніями - виробниками мікросхем. 22-нм елементи формуються при літографії шляхом
експонування маски світлом довжиною хвилі 193 нм. Перші працездатні тестові зразки регулярних
структур (SRAM) представлені публіці компанією Intel у 2009 році. Процесори за такою технологією
виробляються з початку 2012 року. (Intel Ivy Bridge, Intel Haswell, послідовник Ivy Bridge, очікуються в
2013 році).
•14 нм (0,014 мкм) Будівництво заводу під назвою Fab42 в американському штаті Арізона почалося в
середині 2011 року, а в експлуатацію він буде зданий в 2013 році. За заявою Intel, він стане
найсучаснішим заводом з масового випуску комп'ютерних процесорів. Intel буде випускати тут
продукцію по 14-нанометровій технології на основі 300-міліметрових кремнієвих пластин. Завод також
стане першим масовим виробництвом, сумісним з 450-мм пластинами. В будівництво планується
вкласти понад $ 5 млрд. На момент запуску Fab 42 стане, як очікується, одним з найбільш передових у
світі заводів з випуску напівпровідникової продукції у великих обсягах.
•10 нм (0,01 мкм). Плани по випуску серверних рішень і розвитку техпроцесса до 2018 року.
•Техпроцес атомарного рівня. У 2012 році дослідники з Університету Південного Уельсу представили
спосіб створення транзисторів, розміри яких були б дорівнюють розмірам одного атома. Демонстрація
способу була проведена на прикладі атома фосфору, розміщеного на напівпровідниковому кристалі.
Результати цієї роботи можуть бути покладені в основу створення квантових комп'ютерів майбутнього
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ДИНАМІКА РАЗВИТКУ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ
НА ПРИКЛАДІ СХЕМ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМЯТІ
Кількість нейронів
у людському мозку

40 років тому Гордон Мур
сформулював
наступний
емпіричний закон: кожні 1,5
року кількість транзисторів
у
комп'ютерних
мікросхемах на 1 кв. дюйм
подвоюється.
Одночасно
собівартість на 1 біт
інформації (на 1 елемент
інформації) зменшується
вдвічі, енергія на одиницю
інформації
теж
зменшується вдвічі, час
перемикання зменшується
вдвічі, тобто швидкодія
комп'ютера зростає вдвічі
кожні 1,5 року.
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ПРОЗОРА ЕЛЕКТРОНІКА НА ОКСИДАХ
ТА ПОЛІМЕРАХ
•Датою народження терміна прозора електроніка вважається 1997 рік, коли в журналі «Nature» вийшла
стаття японського дослідника Кавазо (Kawazoe) зі співавторами, в якій говорилось про отримання
прозорої, високопровідної оксидної плівки CuAlO2 з провідностю р-nипу. У тому ж номері була
надрукувала робота Томаса (Thomas), в якій на основі результатів робіт Кавазо обговорювалася
перспектива створення так званих невидимих електронних мікросхем, що дають нове застосування
провідним оксидним матеріалами, які до цього використовувалися тільки як пасивні елементи електронних
схем.
•Поняття прозора електроніка, в першу чергу, базується на використанні прозорих у видимому діапазоні
випромінювання підкладок: скла, кварцу, полімерів. Тому складовою частиною прозорої електроніки є
полімерна електроніка.
В полімерній електроніці використовують нелеговані або
слабколеговані напівпровідникові полімери. На даний момент
вважається, що перевагою полімерних матеріалів, порівняно
з
неорганічними
напівпровідниками,
є
дешевизна
отримання полімерних плівок, їх гнучкість в поєднанні,
наприклад, з високою фоточутливістю. Основними
областями застосування прозорої електроніки є сенсорні
дисплеї, гнучкі дисплеї, органічні світлодіоди (OLED),
електролюмінісцентні випромінювачі, тонкоплівкові сонячні
елементи, різні електронні та оптичні покриття.
Найбільш широко досліджуваними і такими що
використовуються в електроніці прозорими провідними
оксидними матеріалами (ПОМ) є оксид індію (In2O3), оксид
індію легований оловом (ITO), оксид цинку (ZnO) і оксид
олова (SnO2).
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ГНУЧКА ЕЛЕКТРОНІКА

•Гнучкий електронний
чіп-прототип

•На конференції International Electron Devices Meeting, що
пройшла в Сан-Франциско у 2012 р., IBM представила нову і
відносно недорогу технологію для виготовлення кремнієвої
електроніки на гнучкій пластиковій підкладці.
•Підхід IBM, заснований на контрольованому сколюванні або
відшаруванні, був описаний на початку 2012 року як техніка
«kerfless». Цей підхід є досить простим. Підкладка з
мікросхемами сколюється і переноситься на гнучку
пластикову стрічку. У результаті виходить пристрій з
довжиною затвора менше 30 нм і кроком затвора 100
нм. Процес полягає в наступному: все починається з підкладки
(дуже тонка SOI-ETSOI), на яку наноситься стресор-шар
нікелю товщиною приблизно 5-6 мікрон. (ІС виготовлені по
22-нм КМОП-технології з використанням ETSOI-пластин
діаметром 300 мм). Поверх стресор-шару наносять шар
еластичної поліамідної стрічки. Далі з одного краю підкладки
вчені провокують «стрес-розрив» і поширюють по всій
поверхні
підкладки
«механічно
керований»
фронт
розлому. IBM використовує технологію ETSOI. Для того, щоб
поліпшити механічну гнучкість, дослідники видалили
надлишок кремнію під заглибленим шаром оксиду. Другим
кроком для підвищення гнучкості було перенесення схеми на
пластикову підкладку, після чого віддалялися відносно товста
поліамідна стрічка і шар нікелю.
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НОВІ ВИДИ ВУГЛЕЦЕВИХ
МАТЕРІАЛІВ

Довгі роки вважалося, що вуглець може утворювати
тільки дві кристалічні структури алмаз і графіт.
Однак останнім часом на основі вуглецю були
створені його нові модифікації, це фулерени,
нанотрубки і графен.
Ідеальна нанотрубка є згорнутою у циліндр
графітовою
площиною,
тобто
поверхнею
викладеною правильними шестикутниками в
вершинах яких розташовані атоми вуглецю. Існують
також і багатошарові нанотрубки, які відрізняються
від одношарових значно ширшою різноманітністю
форм і конфігурацій як в поздовжньому, так і в
31
поперечному напрямі.
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ФУЛЕРЕНИ
•
•

Можливість існування молекули вуглецю - фулерена,
була передбачена японськими вченими Е. Осава і З.
Іошида у 1970 році.
У 1973 російські вчені Д.А. Бочвар і Е.Г. Гальперін,
провівши квантово-хімічні розрахунки, показали, що
замкнутий поліедр з атомів вуглецю повинен мати
замкнену електронну оболонку і високу енергію
зв'язку. У 1985 р. в масс-спектрах пари графіту,
отриманої лазерною дією на звичайний графіт, були
виявлені молекули С60, що мають форму футбольного
м'яча. У 1992 р. фулерени були виявлені в природному
мінералі шунгиті.

Молекули фулерена можуть утворювати тверді кристали, які були названі
фулеритами. Вони були відкриті Кретчмером (Германия) и Хуффманом
(США) у травні 1990 р. Фулерити є напівпровідниками з шириною
забороненої зони від 1,5 до 1,95 еВ.
Існують і інші фулерени С70, С80, С240 тощо. Фулерен С70 має зовсім
незвичну форму, схожу на мяч для гри у регбі.
Відносно недавно були знайдені і багатошарові фуллерени. Дослідження
плівки сажі, отриманої лазерним піролізом бензолу показали, що велика
частина цієї плівки складалася з молекул фулерена діаметром 0,81-1,19 нм,
що відповідає С80 і С180, які створюють два різновиди багатошарових
структур: подвійна сфера діаметром 1,4 і потрійна сфера діаметром 2,0 нм.
Розрахунок діаметрів молекул показує, що в першому випадку фуллерен С60
знаходиться всередині С240, а в другому - С80 і С240, вкладені, як
матрьошки, в С560. Такі багатошарові фуллерены - новий вигляд вуглецевих
кластерів.
 Опанасюк А.С.
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ГРАФЕН

Графен (від грецького слова «писати») є
двовимірним кристалом, що складається з
одиночного шару атомів вуглецю, зібраних в
гексагональну гратку. Він отриманий у 2004
році
дослідниками
з
Манчестерського
університету А. Геймом и К. Новоселовим з
використанням
стрічки
скотча
для
послідовного відділення шарів від звичайного
кристалічного графіту. Його міцність у 5 разів
вища ніж у сталі, а теплопровідність приблизно
у 20 разів вища ніж у міді.
 Опанасюк А.С.
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ВИКОРИСТАННЯ ГРАФЕНУ
•Команда вчених з Університету Райса провела дослідження і
виявила, що графен володіє дуже високою, можна сказати
винятковою, стійкістю до мікроскопічних високошвидкісних
«куль». За словами
американських
вчених, графен
продемонстрував відмінну здатність розсіювати енергію удару.
Матеріал виявився в 10 разів міцнішим кращої на
сьогоднішній день сталі і в 2 рази міцнішим кевлара.
•В ході проведеного експерименту вчені обстрілювали
багатошарові графенові мембрани товщиною від 10 до 100 нм
(від 30 до 300 шарів графену) за допомогою крихітних сфер
SiO2. Дані графенові мембрани були вироблені класичним
механічним способом: шляхом зняття графену з шматків
піролитического графіту. Для того щоб перевірити стійкість
графена на настільки крихітних зразках, було вирішено
використовувати не стандартне вогнепальну зброю, а
спеціальну техніку на базі лазера. Лазерний промінь
випаровував тонку плівку золота товщиною приблизно 50 нм, в
результаті відбувалося вибухоподібне розширення газу, яке
прискорювало кремінну «кулю» до швидкості приблизно в 600
м/с. За тим, як мембрана з графена реагує на такий удар, вчені
спостерігали
за
допомогою
потужного
електронного
мікроскопа. Вчені вважають, що комбінація графена і
кераміки допоможе створити легку надміцну броню, яку
можна
буде
використовувати
при
виробництві
бронежилетів. Така броня при вазі в 1-2 кілограми захищала
б солдата навіть від бронебійних куль.
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ГРАФЕНОВА МІКРОЕЛЕКТРОНІКА
Зображення графенової
мікросхеми, отримане з
використанням скануючого
електронного
мікроскопа.
Мікросхема на фоні
людської волосини

Графеновий транзистор з верхнім
затвором (Source – виток, Drain сток, Gate -затвор)

Підкладка з графеновим
транзистором
 Опанасюк А.С.
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ВИКОРИСТАННЯ НАНОТРУБОК

Виготовлення ниток із нанотрубок

Бронежилети із нанотрубок

Нанотканина фірми Nanocomp Technologies

Гучномовець з листа вуглецевих нанотрубок36
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МІКРОМІНІАТЮРИЗАЦІЯ

Це системний блок PC, який за
функціональністю
тільки
трохи
поступається звичайним компьютерам

Американо-китайская компания Globalscale Technologies
вывела на рынок компьютер Dream Plug. "Мозг" нового
PC — центральный процессор Armada 168 с тактовой
частотой в 1,2 гигагерца. Dream Plug дополнен
загрузочным чипом с 2-мегабайтной флеш-памятью,
гигабайтной флешкой для ядра операционной системы
(Linux) и оперативной памятью типа DDR2 на 512
мегабайт, работающей на частоте 800 мегагерц.

 Опанасюк А.С.
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МОНОБЛОКИ

Сучасна модель комп'ютера-моноблока iMac

ASUS Eee Keyboard - весь комп'ютер в клавіатурі

•Перші персональні комп'ютери-моноблоки, в яких
системний блок, екран і клавіатура знаходилися в одному
корпусі, з'явилися ще в сімдесятих-вісімдесятих роках
двадцятого століття, проте з часом їх на довгий час
витіснила традиційна нині, роздільна архітектура
ПК.
•Ситуація почала змінюватися у зворотний бік в 1998
році, коли в продажу з'явилася перша модель настільного
комп'ютера iMac, в якій системний блок був суміщений з
монітором. Популярність моноблоків різко зросла з
появою дешевих і надійних плоских рідкокристалічних
дисплеїв. На їх основі і виробляються зараз комп'ютери
подібного типу, найпопулярнішим з яких продовжує
залишатися iMac від Apple.
•ASUS Eee Keyboard - це повноцінний комп'ютер,
створений на основі клавіатури. Цей пристрій має цілком
функціональну технологічну начинку з хорошим
процесором, а також достатньою кількістю оперативної
та постійної пам'яті. В ASUS Eee Keyboard є навіть
невеликий вбудований екран з діагоналлю 5 дюймів і
роздільною здатністю 800 на 480 точок.
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МІКРОМІНІАТЮРИЗАЦІЯ

Mouse Box - комп'ютер, вбудований в
маніпулятор-мишку

•З розвитком технологій, здешевленням і зменшенням в
розмірах комплектуючих, стало можливим перетворити в
повноцінний комп'ютер не тільки клавіатуру, але і
маніпулятор-мишку. Як доказ цьому твердженню можна
привести пристрій Mouse Box. Mouse Box - це
повноцінний ПК, що захований в корпусі звичайної за
розмірами комп'ютерної мишки. Всередині у нього
знаходиться процесор ARM CORTEX з тактовою
частотою 1,4 гігагерца, а також 128 гігабайт постійної
пам'яті. Для зв'язку з іншими пристроями, в тому числі, з
клавіатурою і дисплеєм, в Mouse Box є інтегровані модулі
Wi-Fi і Bluetooth.
•У Китаї у травні 2012 р. стартував продаж нового
комп'ютера-флешки.
Управляється
пристрій
операційною системою Android. Щоб придбати його,
доведеться викласти 74 долара США. Комп'ютер-флешка
має одноядерний процесор AllWinner A10 з частотою 1,5
ГГц, 512 Мбайт оперативної пам'яті, 4 Гбайт вбудованої
пам'яті і Wi-Fi модуль. Графічний 3D-процесор пристрою
здатний підтримувати вивід відео в Full HD. Є в
комп'ютері і роз'єм під карту пам'яті формату microSD.
•Комп'ютер-флешка носить назву MK802, а за розмірами
його можна порівняти з пачкою жувальних гумок.
Габарити MK802 такі: 8,8 × 3,5 × 1,2 см. Важким
пристрій назвати складно: важить комп'ютер-флешка
всього 200 грам. До MK802 можна підключити
39
бездротову мишку і клавіатуру
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КОМП'ЮТЕР «EDISON»
•Провідний розробник корпорація Intel яка спеціалізується на
розробці процесорів для комп'ютерів, показала перед початком
відкриття виставки CES 2014 р., комп'ютер, який має розмір
карти пам'яті формату SD. Нововведення від корпорації Intel
отримало ім'я свого розробника - Edison. Корпорація Intel
заявила, що ця новинка відноситься до «ПК класу Pentium».
Технічна оснащеність нутрощів цього комп'ютера побудована на
системній основі кристалу Quark. Дана система була
виготовлена за 22 нанометровим технічним процесом.
Система Quark містить в собі 2 процесорних ядра, які мають
аналогічну назву та архітектуру x86. Крім цього є NAND флешпам'ять. Незважаючи на маленькі розміри, цей міні-комп'ютер
без будь-яких проблем може підтримувати бездротову
трансляцію необхідних даних по Bluetooth, а також по Wi-Fi.
Комп'ютер був представлений в робочій версії на основі
оперативної системи LinuxОС, однак виробник заявляє що
можливе застосовування і ОС. Корпорація Intel планує
заснувати спеціально для продажу Edison окремий
спеціалізований магазин. Як би того нам не хотілося, проте міні
комп'ютер не визначений для того що б його використовували як
окремий пристрій. Edison розробляли для вбудовування в
побутову техніку, а також в переносну електроніку, яка
підключається до системи «інтернет предметів побуту».

 Опанасюк А.С.
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ЧІП БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
•У лабораторії Стенфордського університету вдалося
створити перший модуль бездротового зв'язку на
одному чипі, в якому поєднуються необхідні вимоги
до
мініатюрності,
автономності і
низькою
собівартістю. Нові чипи призначені для задоволення
зростаючого попиту на інтелектуальні датчики і
засоби дистанційного керування. З ними пов'язують
розвиток інтернету речей і можливість керувати чим
завгодно через веб-інтерфейс. «Це повністю
автономний пристрій розміром з мурашку, - коментує
доцент кафедри електротехніки Стенфордського
університету та головний розробник прототипу Амін
Арбабьян. - Вони дуже дешеві у виробництві і не
вимагають батарей». Всі компоненти першої схеми
були створені під мікроскопом. За рахунок високого
ступеня інтеграції вдалося домогтися рекордно
низьких
показників
енергоспоживання.
Для
підтримки працездатності їм достатньо кількох
мікроват. Таку потужність можна отримати з
енергії
радіохвиль,
присутніх
практично
повсюдно.
•Радіус дії кожного автономного чипа оцінюється в
півметра, проте він може бути розширений за
рахунок формування бездротової мережі, в якій інші
подібні чипи використовуються як ретранслятори
сигналу.
 Опанасюк А.С.
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РОЗУМНИЙ ПИЛ
•Наступне покоління обчислювальних машин зможе
виконувати ще більшу кількість операцій, а їх розміри
зменшаться до смітинки. Крихітні комп'ютери, які
отримали в наукових колах назву «розумний пил», не
відрізнятимуться від своїх старших побратимів нічим,
крім розмірів. Вони як і раніше будуть працювати на базі
мініатюрних процесорів під управлінням стандартної
операційної системи з доступом до таких же невеликим
модулям оперативної та флеш-пам'яті. У перспективі
подібні мікрокомп'ютери сотнями, а, можливо, навіть і
тисячами, будуть вбудовані в будівлі та інші об'єкти
навколо нас.
•Свої перші прототипи «розумного пилу» вчені
Мічиганського університету в Енн Арбор (США)
назвали Michigan Micro Motes. Пристрої розміром в
кубічний міліметр обладнані датчиками контролю
температури і руху, які передають інформацію по
радіозв'язку.
•Мікроскопічні пилинки будуть живитися енергією від
навколишнього середовища. Датчик поблизу джерела
світла може використовувати крихітні сонячні панелі, в
той час як інші сенсори за інших умов - виробляти
електрику за рахунок різниці температур.
 Опанасюк А.С.
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ВІЙСЬКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
НАНОПИЛУ
•Перші кроки у військовому використанні мікрокомпьютерів вже зроблені.
Нещодавно в Афганістані США вже випробували перший «розумну пил» комп'ютерні мікрочіпи в пластиковій оболонці - мікроскопічні пристроїсенсори з автономним живленням, що володіють функцією бездротового
зв'язку. Американські військові застосували кілька тисяч сенсорів для
стеження за пересуванням бойової техніки. Хоча повноцінна розвідка за
допомогою «розумної пилу» стане можлива не раніше ніж через 7-10 років,
вже сьогодні очевидно, що ця система має унікальні можливості.
•У Національній лабораторії США ще в середині 90-х була створена модель
автономного робота MARV об'ємом близько 1 кубічного дюйма. До 2000 року
його розміри вдалося зменшити більш ніж в чотири рази. Ця крихітна
машина має процесор з 8 кілобайтами пам'яті, датчик температури,
мікрофон, відеокамеру, хімічний сенсор, систему бездротового зв'язку.
Група таких микророботов може об'єднуватися для вирішення завдань під
управлінням центрального комп'ютера. Очікується, що в майбутньому тисячі
цих дешевих бездротових сенсорів, розміщених в самих різних місцях, будуть
самостійно об'єднуватися в мережі і працювати від вбудованих джерел
живлення по кілька років.
•Завдяки потенціалу наносборки і молекулярного конструювання стане
можливим створення невидимих видів озброєння, яке стане небезпечнішим
хімічного і біологічного. У ході військових дій армії будуть знищувати
людей, а не військову техніку чи промислові підприємства. Найпростіше
завдання, мабуть, буде складатися у фізичному знищенні супротивника за
допомогою мікрозарядів вибухівки. Скинута з безпілотного літака хмара
нанороботів автоматично знайде найнедоступніші цілі.
 Опанасюк А.С.
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TERAHERTZ MONOLITIC
INTEGRATED CIRCUIT
•Агентство DARPA (Defence Advanced Research Project Agency)
відповідає за розробку нових технологій для збройних сил США. На
цей раз інженери агентства встановили своєрідний рекорд,
створивши найшвидший процесор у світі, здатний за один такт
виконувати трильйон операцій. Якщо власники потужних Mac Pro
з частотою шестиядерного процесора на рівні 3,9 ГГц раніше
вважали себе особливо просунутими користувачами, то тепер їм
доведеться визнати той факт, що їх CPU не такий вже і
продуктивний. Адже інтегральна твердотільна схема, розроблена в
DARPA, більш ніж в 250 разів швидша.
•
Процесор був названий Terahertz Monolitic
Integrated Circuit (TMIС), а розробила його компанія Northrop
Grumman, що є частиною агентства DARPA. Даний процесор розроблявся в рамках програми, метою
якої було створення електроніки, здатної працювати на тактовій частоті, яка дорівнює або перевищує 1
ТГц. Колишній рекорд швидкості продуктивності процесора становив 850 ГГц і був встановлений в 2012
році цими ж людьми. Пальма першості як і раніше залишається в руках інженерів DARPA, так як їм
вдалося обійти існуючий рекорд на вражаючі 150 ГГц.
Чіп, розроблений в стінах DARPA, демонструє різницю між вхідним і вихідним сигналом всього 6
децибел, при роботі на тактовій частоті в 1 ТГц. Це є прекрасним показником, який дозволить
використовувати дану технологію в умовах реальних обчислень вже зовсім скоро.
«Цей прорив у дослідженнях може привести нас до революційних технологій, таким як візуальні системи
безпеки високого розрізнення, покращені радарні технології для автомобілів, забезпечених автопілотом,
комунікаційні мережі, які передають дані на величезних швидкостях, а також спектрометри, які
визначатимуть наявність потенційно небезпечних вибухових речовин або хімічних сполук з куди більшою
точністю», - поділився з пресою керівник досліджень Дев Палмер.
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CУПЕРВЕНЧЕСТЕРИ
•19 лютого 2014 р., Toshiba продемонструвала
вінчестер ємністю 5 Тбайт. Детальна інформація
про новинку не озвучена, але повідомляється , що
пристрій отримає два інтерфейсу - SATA 6 Гбіт/с і
SAS 6 Гбіт/с.
•Ще більш місткі HDD підготувала Seagate. У
четвертому кварталі 2014 р. компанія випустила 3,5
- дюймовий жорсткий диск об'ємом 8 Тбайт і
швидкістю обертання шпинделя 7200 оборотів в
хвилину.
•Компанія HGST, дочірня компанія Western Digital,
анонсувала перший в світі жорсткий диск Ultrastar
He10 ємністю 10 терабайт, виготовлений з
використанням
технології
HelioSeal.
У
представлених нових накопичувачів обертається
пластина знаходиться всередині герметичної
камери, яка наповнена гелієм, а не повітрям.
Вінчестери призначені для установки в датацентри. Правда, коли з'являться аналогічні моделі
для звичайних комп'ютерів, Western Digital поки не
уточнює.
•6 - терабайтний накопичувач Ultrastar He6 у
Японії продається за ціною $624.
 Опанасюк А.С.
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ФЛЕШ ПАМ'ЯТЬ
Індустрія мобільних накопичувачів на флешпам'яті встановила черговий рекорд - на
виставці CES в Лас-Вегасі (2013 р.)
компанією
Kingston
була
представлена
флешка
воістину
астрономічною ємності - 1 Тб. Модель
DataTraveller HyperX Predator 3.0 має звичні
для такого виду пристроїв розміри - 7,1 см в
довжину і 2,5 см в ширину, працює через
інтерфейс USB 3.0 і буде випускатися у двох
варіантах - об'ємом 1 Тб і 512 Гб. Ціна на
старшу модель $3400, вартість молодшої
моделі буде становити $ 1750. Швидкість
запису - 160 Мб/ сек, читання - 240 Мб /сек.
Компанія Victorinox представила відповідну
продукцію близько року тому, а накопичувачі
Transcend, об'єм пам'яті яких в два рази
більший і зовсім були помічені на ринку на
початку вересня 2011 року.
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ПІКОПРОЕКТОРИ
Компанія Samsung розробила новий
піко-проектор EAD-R10. Новий пікопроектор
вже
доступний
на
корейському ринку. Він призначений
для пристроїв лінійки Samsung Galaxy,
що мають підтримку технології MHL.
Samsung
EAD-R10
забезпечує
яскравість до 20 ANSI люмен і може
проектувати зображення з роздільною
здатністю 640 х 360 точок. У пікопроекторі передбачені гучний динамік,
порт HDMI out, підтримка офісних
файлів і акумулятор ємністю 1650 мАч.
Його розміри 116 х 60,4 х 12,2 мм, вага 108 г.
Вартість Samsung EAD-R10 на
корейському ринку складає близько
$ 221.
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47

TOUCHPICO ANDROID PC
•На сайті Indiegogo почався збір коштів на виробництво
TouchPico - компактного пікопроектора, який
здатний проектувати сенсорний інтерфейс Android
практично на будь-яку поверхню. Користувачі можуть
керувати системою, торкаючись, наприклад, до стіни
або столу за допомогою інфрачервоної ручки.
•Коли людина натискає або проводить по поверхні
цифровим "пером", воно видає ІЧ-сигнал, який зчитує
камера на лицьовій стороні проектора. Розрізнення
"екрану", виведеного пристроєм, становить 854х480
пікселів. В описі проекту йдеться, що TouchPico
"приблизно такого ж розміру, як телефон Samsung S4,
але трохи важчий". В основі приладу лежить Android
версії 4.0 і двоядерний процесор Rocketchip з
тактовою частотою 1 ГГц. Завдяки наявності порту
HDMI його можна використовувати і як традиційний
проектор.
•Творці TouchPico вже близькі до досягнення своєї
мети. Із запланованих 55 тисяч доларів вони змогли
зібрати $ 54 тисячі, причому до закінчення кампанії
залишається ще 29 днів. Новинку можна замовити за
ціною від 309 доларів. Поставки почнуться в другій
половині жовтня 2014 р. До моменту надходження
проектора в широкий продаж він продаватиметься за
499 доларів.
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ПРОЕКЦІЙНА КЛАВІАТУРА
•Компанія Celluon випустила невелику коробочку Magic
Cube, яка проектує віртуальну клавіатуру на будь-яку
плоску поверхню. Маленька коробочка коштує $120
(принаймні за стільки аксесуар пропонується на Amazon,
офіційна ціна - $ 200). Вийшов вельми вдалий аксесуар з
точним розпізнаванням натискань, але цим Celluon не
обмежилася.
На
виставці
CES
2013
компанія
демонструвала як свій Magic Cube, так і пару прототипів,
які все ще перебувають у розробці. З будь-яким iOSпристроєм гаджет з'єднується через Bluetooth і працює як
будь-яка інша Bluetooth-клавіатура, пропонуючи підтримку
гарячих клавіш з OS X. У Magic Cube для позначення
клавіатури на плоскій поверхні використовується
невеликий лазерний проектор, а інфрачервоний датчик
зчитує рух пальців користувача. До речі, він може
визначати не тільки натискання, але і будь-які рухи
всередині активної зони. Тобто, аксесуар функціональний і
в якості свого роду заміни миші або тачпада. Крім iOS
гаджет підтримує OS X, Windows XP/Vista/7 і Android 2.2 і
більш нові продукти. До ПК він ще може підключатися
через USB, плюс містить акумулятор ємністю 700 мАг,
якого вистачить на 2,5 години автономної роботи.
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ПРИСТРІЙ ЖЕСТОВОГО
КЕРУВАННЯ КОМП'ЮТЕРОМ
Компанія Leap Motion представила компактний пристрій, який,
як стверджується, відкриває якісно новий спосіб природного
взаємодії користувача з комп'ютером. Розробка, що отримала
назву Leap, дозволяє здійснювати управління комп'ютером за
допомогою жестів. Пристрій може відслідковувати і
розпізнавати рухи пальців, рук або предметів на зразок олівця в
тривимірному просторі. При цьому, за заявами творців, Leap
забезпечує більш високу точність у порівнянні з мишею і більш
високу чутливість, ніж сенсорна панель.

•Leap може реєструвати рух в області об'ємом близько 0,23 м³. Дані обробляються за допомогою
спеціального програмного забезпечення і перетворюються в керуючі команди. Розробники стверджують,
що новинка в 200 раз більше акуратна в порівнянні з будь-якими іншими схожими системами управління;
точність досягає 0,01 мм. Обмін інформацією з комп'ютером здійснюється через USB-інтерфейс;
теоретично можна об'єднати декілька пристроїв Leap для збільшення «чутливої» області. Стороннім
програмістам буде доступний набір для розробників (SDK), за допомогою якого вони зможуть писати
Leap-додатки. Зараз система Leap підтримує платформи Windows 7/8 і Mac OS Х; в перспективі планується
забезпечення сумісності з Linux. Пристрій вже доступно в обмеженій кількості для попереднього
замовлення; поставки будуть організовані взимку.
•Ціна революційного гаджета, як очікується, складе близько 70 доларів.
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КОМП'ЮТЕРИ, ЯКИМ НЕ ПОТРІБЕН
ЕКРАН І КЛАВІАТУРА
Froot від компанії Dell це абсолютно новий
комп'ютер. Йому не потрібен екран і клавіатура.
Хоча сказати що монітора у нього немає повністю,
теж не можна. Таку модель придумала дизайнер
Пауліна
Карлос.
Монітор
може
бути
спроектований на будь-яку вертикальну поверхню.
Теж саме і з клавіатурою. За допомогою
спеціального лазера клавіатура проектується на
поверхню столу і вона відмінно реагує на натискання
пальцем на кнопку. Функціонально Froot нічим не
відрізняється від своїх братів, незважаючи на
крихітний розмір. У ньому є оперативна пам'ять,
відео карта, процесор, жорсткий диск і навіть DVDпривід.
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КОМП'ЮТЕР HP SPROUT
•29.10.2014 на своєму заході корпорація HP анонсувала
незвичайний пристрій - настільний комп'ютер Sprout з
незвичайною «периферією»: вбудованим проектором,
тривимірним сканером і величезним сенсорним дисплеєм.
• Зовні це 23-дюймовий моноблок. Зверху змонтовано
пристрій, що нагадує настільну лампу. У ній розміщується
відразу кілька модулів: чотири камери Intel RealSense 3D,
камера з роздільною здатністю в 14,6 Мп, DLP-проектор від
НР і настільна LED-лампа. Завдяки цій надбудові користувач
може
сканувати
2D
і
3D-об'єкти,
а
потім
використовувати їх у своїй роботі - в презентаціях.
• На сенсорному «маті» можна рисувати - за допомогою
стілуса - і навіть набирати текст (на клавіатурі що
проектується камерами). HP підготувала для Sprout цілий
набір
додатків
для
нестандартного
виконання
найрізноманітніших завдань. Завдяки спеціальній сенсорній
поверхні система також підтримує жести.
• До числа технічних характеристик новинки, крім 23дюймового дисплея і унікальною периферії відносяться: ОС
Windows, 1 терабайт місця на жорсткому диску і процесор
Intel i7. Як повідомляється, при роботі над проектом HP
надали активну підтримку відразу декілька партнерів, в числі
яких - Microsoft, 3M, Intel і Texas Instruments.
• Продажі HP Sprout почнуться 9 листопада 2014 р. в
обраних фірмових магазинах Best Buy і Microsoft Store.
Виробник оцінив свій цікавий продукт в $ 1 899.
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3D-ЗОБРАЖЕННЯ
•
•

•

•

Компанія Toshiba Japan перша у світі випустила тривимірний
телевізор, який не потребує спеціальних окулярів.
Продажі почалися у грудні 2010 р. в Японії. Будуть випущені дві
моделі - 20-дюймова 20GL1 і 12-дюймова 12GL1. Їх робота
основана на принципі паралаксного бар'єра, вже відомого за
ігровою консоллю Nintendo 3DS. Для одержання тривимірного
ефекту глядачі повинні знаходитися у визначених точках.
20-дюймова модель буде працювати на модифікованому процесорі
Cell, подібному тому, що використовується у консолі PS3, в
розробці якої Toshiba також приймала участь. 20-дюймовий
дисплей формату 720p має світлодіоднє підсвічування і крім
тривимірних зображень здатен відтворювати і двовимірні. Для
максимального ефекту 3D глядачі повинні знаходитися на відстані
як мінімум 90 см від дисплею.
У Японії 20-дюймова модель буде коштувати 2900 доларів (в
перерахунку за курсом), 12-дюймова - 1450 доларів.
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3D-ЗОБРАЖЕННЯ
•Японська компанія Burton Inc, представила
систему Aerial. Ця технологія примітна тим, що
дозволяє створювати зображення в повітрі без
використання додаткових екранів, як це показано
в кадрах знаменитої кіносаги «Зоряні війни». В
теорії
все
елементарно:
система
лазерів,
встановлюваних
під
необхідними
кутами,
використовується для збудження атомів кисню і
водню, що знаходяться в повітрі, в результаті чого
вони починають світитися. На даний момент
одночасно можуть випромінювати світло до 50
000 точок, чого вистачає для демонстрації
рухомих об'єктів зі швидкістю 10-15 кадрів/с. У
зв'язку з цим зображення трохи рябить. Втім, творці
пристрою сподіваються, що вже найближчим часом
у них вийде збільшити частоту оновлення картинки
до 20-25 кадрів/с, в результаті чого голографічні
об'єкти почнуть рухатися досить плавно і
реалістично.
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ГОЛОГРАФІЧНИЙ ЕКРАН
HAPTOMIME
•Японські вчені продемонстрували прототип сенсорного
голографічного екрану HaptoMime, для якого не потрібні якісь
поверхні, скло та інше. Демонстрація картинки і розпізнавання
свайпів або натискання відбувається завдяки інфрачервоному
датчику і ультразвуковим технологіям, які забезпечують навіть
тактильну віддачу при торканні віртуальних об'єктів. Фізичний
контакт, тактильний зворотний зв'язок - досягається за
рахунок зміни ультразвукового тиску. Технологія дозволяє
відчути подих вітру або гладкий пластик клавіш піаніно.
Використовуючи
HaptoMime
ви
можете
грати
на
голографічному піаніно, як на справжньому. Переоцінити
потенціал розвитку таких технологій не можливо, починаючи
від систем безпеки і закінчуючи побутовою електронікою.
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ЕЛЕКТРОННА ШКІРА
Інженери і вчені з Нідерландів створили дуже прості
панелі
з
пасивною
поверхнею,
колір
(або
світлопропускання)
якої
можна
регулювати
електронікою. Їх назвали електронною шкірою (eskin). E-skin офіційно була представлена на
конференції з дисплеїв (International Display
Workshops 2009), що пройшла в Японії.
На декількох експериментальних зразках e-skin було
показано, що світлопропускання такої панелі може
змінюватися від 0,1% до 85%.

Найпростіший варіант "шкіри", що
перемикається між чорним і прозорим
станом У прозорому вигляді помітні
лінійні
електроди,
біля
яких
"паркуються"
заряджені
частинки
чорнил, коли включена напруга

Три стани електронної шкіри із звичайними шестикутними
осередками і варіант з альтернативною розкладкою "бічних"
електродів, що не співпадають із стінками пікселів (а). Схема
осередку з перемиканням між декількома градаціями сірого і
дослідний зразок такого варіанту e-skin (б)
56
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INFORM -ТАКТИЛЬНИЙ ІНТЕРФЕЙС
•Дисплей
Inform,
продемонстрований
співробітниками
Массачусетського технологічного інституту, має здатність
фізично змінювати рельєф своїй поверхні при відображенні
тривимірного контенту. Він являє собою масив механічних
актуаторів, що дозволяють піднімати чи опускати прикріплені до
них стрижні. Розміщений зверху проектор може забезпечувати
контекстну розмальовку рельєфній поверхні. Inform можна
застосовувати для маніпулювання реальними об'єктами,
відображення 3D - діаграм і сповіщень від смартфонів. У
поєднанні з датчиком глибини камери Kinect цей дисплей дозволяє
точно відстежувати і інтерпретувати положення 3D - об'єктів, при
цьому, взаємодіяти з ними можна навіть віддалено, через
відеоконференцзв'язок. MIT Tangible Media Group, яка створила
цей пристрій, в даний час спільно з іншою групою MIT, Changing
Places, досліджує можливості практичного застосування Inform.
Цей дисплей, хоча і цікавий сам по собі, є лише першим кроком
на шляху до втілення в життя набагато більш вражаючою
концепції Radical Atoms. Сформульована більше десяти років
тому, вона являє собою майбутнє інтерактивності в баченні
фахівців Массачусетського технологічного інституту. Ідея полягає
в тому, щоб поряд з графічним інтерфейсом користувача (GUI),
широке впровадження отримав тактильний (TUI), і, в кінцевому
підсумку, вся цифрова інформація стала доступна в її фізичному
прояві, подібно айсбергу, що показав свою основну частину,
зазвичай приховану в глибині .
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ПРИСТРІЙ ЗБАГАЧЕНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ
•Project Glass - пристрій призначений для створення
навколо користувача збагаченої реальності, в якій перед
очима власника приладу будуть спливати різні підказки
і нагадування про зустрічі, дані про погоду за вікном
або навігаційні вказівки.
•«Футуристична» лабораторія Google X офіційно
розсекретила
проект
по
створенню
очоккомп'ютера - Project Glass, фрагментарна інформація
про який спливала і раніше. За допомогою цих окулярів
людина зможе здійснювати дзвінки, переводити написи
на вивісках або в меню, заходити в інтернет - магазини,
робити знімки і завантажувати їх до Мережі,
дізнаватися розташування друзів і передавати дані про
своє місцезнаходження, загалом, постійно бути на
зв'язку з Інтернетом і всіма його сервісами. Також
окуляри будуть грати роль органайзера.
•Наприкінці лютого нинішнього року газета New York
Times, спираючись на відомості від інсайдерів,
повідомила, що окуляри від Google будуть працювати
на платформі Android, з'єднуватися з мережами 3G або
4G, мати вбудовані акселерометри і навігацію GPS.
Компанія Google представили 27 червня 2013 р. перші
в світі окуляри з підключенням до інтернету,

вартість яких складе 1,5 тис. дол. Їх продажі
почалися у кінці 2013 року.
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SPACEGLASSES META.01
•Ні, це не Google Glass і навіть не аналог.
Власне кажучи, SpaceGlasses працюють зовсім
за іншим принципом: замість того, щоб просто
отримувати інформацію, користувач зможе
керувати нею та віртуальними об'єктами.
Щось схоже було у фільмі "Особлива думка",
де герой Тома Круза безпосередньо взаємодіяв
з візуальною інформацією.

•Вражаюче
фото
наочно
демонструє
можливості SpaceGlasses: жінка-скульптор
ліпить вазу прямо з повітря, потім
відправляє готовий проект на 3D принтер, з
якого з'являється готовий виріб.
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ПРИСТРОЇ ЗБАГАЧЕНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ
•Пентагон США замовив у вашингтонській компанії
Innovega контактні лінзи, власник яких зможе фокусувати
погляд на декількох предметах одночасно. Новий бойової
гаджет буде діяти в одній «зв'язці» зі спеціальними
окулярами. Картинка з цих окулярів буде проектуватися на
самі лінзи. Розробники переконані, що дана система значно
підвищить інформованість військовослужбовців в ході бою.
За їхніми розрахунками, лінзи дадуть можливість людині
фокусувати свій погляд відразу на двох об'єктах. При цьому
інформація, що надходить на скло не буде заважати бачити
власне оточення. Досягається такий ефект за допомогою двох
різних фільтрів - центральна частина кожної з лінз направляє
світло з інформаційного екрану в середину зіниці, в той час як
периферійна частина посилає світло на переферію зіниці.
Таким чином, обидві картинки надходять на сітківку ока
досить різкими та чіткими.
Контракт з Управлінням
перспективних досліджень Міноборони США (DARPA) на
створення повністю функціонального прототипу лінз був
підписаний минулого тижня.
• В даний час лінзи проходять випробування в США. Поки
цим займаються тільки військові. Широкій публіці вони
були представлені у рамках однієї з найбільших і впливових
виставок споживчої електроніки CES, що проходила з 7 по 10
січня 2014 року в Лас-Вегасі. Їх представила компанія
Innovega. Розробка отримала ім'я Innovega iOptik.
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ
•Як повідомляють вчені з університету Токіо,
вони спроектували систему віртуальної
реальності, яка задіює всі органи чуття
користувача. Всі відчуття переносяться з
віртуального світу в фізичний. Оскільки крім
слуху і зору, можна відчути пориви вітру або
відчути запах віртуальної їжі. “Технологія
віртуального
тіла”
дозволяє
закинути
користувача в далеке минуле або відправити
на Місяць. Можна навіть відчути, що відчуває
олімпійський чемпіон під час свого тріумфу, говорять в університеті. Виглядає «віртуальна
реальність», як стілець здатний міняти
положення, монітор 3D, навушники та
система вентиляторів для передачі запахів. У
Токіо відзначають, що в індустрії розваг немає
нічого подібного. Тому їх розробка повинна
зробити справжній фурор. Особливо серед
вимогливих геймерів. Однак спочатку вона
призначена для японських стариків, для
наповнення їх життя комфортом і забутими
відчуттями.
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АКУМУЛЯТОРИ
•Це стало можливим завдяки чудесам ядерного
поділу. Але можна з упевненістю припустити, що
більшість користувачів прийшли б в жах, знаючи, що
вони носять в кишені радіоактивний матеріал.
•Справа в тому, що активною речовиною в
ядерному акумуляторі буде використовуватися
тритій. Випромінювання, викликане розпадом
тритію, вважається безпечним, і не в змозі
нашкодити навіть верхньому шару шкіри. Дію
радіоактивного тритію можна побачити і на
годиннику, які світяться в темряві. Виробник
стверджує, що така батарея може витримувати
температуру від -50 ℃ до 150 ℃, не помічаючи
крайніх коливань і також змін по висоті. Зайве
говорити, що мати такий акумулятор для зарядки
вашого телефону це велика удача.
•Один такий акумулятор здатний видавати від
0,8 до 2,4 В і від 50 до 300 наноампер 20 років.
•Вартість акумулятора становить 1122 $
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ТЕРМОЯДЕРНИЙ СИНТЕЗ
•Американська корпорація Lockheed Martin, яка є найбільшим
підрядником армії США оголосила про технологічний прорив,
спричинений її дослідниками в розробці термоядерного реактора.
Таким чином, за словами представників Lockheed Martin, перші
реактори, розміром не більше вантажівки, можуть розпочати
роботу вже через десять років. Попередні результати показали
реалістичність створення термоядерного реактора потужністю 100
мегават розміром приблизно в 10 разів менше існуючих ядерних
реакторів. Передбачається, що перший компактний термоядерний
реактор буде побудований протягом року, а повноцінний діючий
прототип буде створений через п'ять років.
•Роботи велися останні шість років в обстановці суворої
секретності, однак тепер розробки вирішено розсекретити, щоб
відшукати партнерів - приватних або державних. Зараз Lockheed
Martin оформляє кілька патентів на базі цих розробок.
•Створений американцями реактор працюватиме на дейтерії і
тритії - рідкісних ізотопах водню, що зустрічаються і на Землі.
Наступним кроком має стати створення термоядерного
реактора на гелії-3, який дозволить виробляти енергію в набагато
більших масштабах і взагалі без виділення радіації. Вважається, що
одна тонна гелію-3 як палива еквівалентна приблизно 16
мільйонам тонн нафти. Проблема лише в тому, що отримання
гелію-3 в земних умовах - дуже дорогий і трудомісткий процес.
Однак цього матеріалу предостатньо на Місяці, де немає атмосфери.
Як результат, місяць просто приречений стати земною
«бензоколонкою», а фантастичні раніше проекти будівництва
місячних баз - складним, але високоприбутковим бізнесом, як
будівництво нафтових платформ в океанах зараз.
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НОВІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ ІНЕРГІЇ
•У січні 2011 року Россі продемонстрував пристрій розміром з
кішку, яке, при підведенні до нього електроенергії потужністю
400 Вт генерувало теплоту на 12 кВт. КС=30!!!!
•В березня 2014 шість професорів фізики з Болоньї (Італія),
Стокгольма і Упсали (Швеція) провели ретельне дослідження
генератора Россі під назвою Е-САТ. Россі представив їм
оновлену модель. Вона має керамічний корпус - трубку
діаметром в 2 см і довжиною в 20 см, і з обох кінців
завершується "набалдашниками" діаметром 4 см, для
підключення електромережі. Електрика потрібно тільки для
розігріву трубки.
Вміст реактора - трохи нікелевого порошку, в який під тиском закачаний водень, плюс якась добавкакаталізатор. Коли трубка розігріта, вона починає виробляти величезну кількість енергії, у багато разів
більше, ніж було витрачено. Заміри температури проводились безперервно двома особливо точними
тепловими камерами і записувалися на комп'ютер. Інші прилади фіксували споживання електроенергії.
Крім того, все це дійство відбувалося в незалежній лабораторії в Швейцарії, де було знято приміщення, щоб
не було і натяку на можливий таємний підвід енергії та підтасовку результатів. Відношення отриманої
енергії до витраченої дорівнювало КС=3,74. Тобто, генератор Россі виробив енергії в 3,74 рази більше,
ніж отримав при розігріві. А всього трубка за 32 дні роботи виділила теплоту, еквівалентну 1,5 МВат/год.
Ця енергія - набагато, на порядки більше, ніж можна отримати від будь-якого відомого хімічного джерела в
настільки маленькому реакторному об'ємі. Зразок палива був ретельно досліджений за ізотопним складом до
і після досліду за допомогою декількох стандартних методів, в тому числі трьома незалежними зовнішніми
групами. Заміри показали суттєву зміну ізотопного складу порошку. Процес в Е-САТ дійсно змінює паливо
на ядерному рівні, тобто мають місце ядерні реакції. Однак жодних слідів радіації виявлено не було.
http://ibud.ua/ru/novost/proshchay-neft-uchenye-nashli-istochnik-neogranichennoy-prakticheski-besplatnoyekologicheski-chistoy-energii-15926
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ОПТИЧНІ КОМПЮТЕРИ
•Вчені дослідницької лабораторії IBM оголосили про
створення прототипу Holey Optochip, оптичного чипа,
здатного передавати дані на швидкості 1 Тб/с. Тобто, за одну
секунду чіп може передати приблизно 500 фільмів у високому
розрішенні, а для всієї бібліотеки Конгресу США чіпу потрібно
близько години. Прототип був представлений на конференції
Optical Fiber Communication Conference, що відбулася в ЛосАнджелесі.
•Основна ідея нової розробки - використання в якості носіїв
інформації фотонів замість електронів. Новий прототип був
побудований на основі КМОН-чіпа, виробленого по 90-нм
технології. На його зворотній стороні було зроблено 48
крихітних отворів, які використовуються в якості каналів для
24-х приймачів і 24-передавачів. Кожний з цих мікропристроїв
може обробляти до 20 Гб/с, таким чином, весь масив забезпечує
передачу даних на швидкості до 960 Гб/с. Чіп має розміри 5,2
х5, 8 мм, 24 каналу стандарту 850-нм VCSEL і масив фотодіодів
вбудовані безпосередньо в Optochip. Енергоспоживання нового
пристрою менше 5 Вт

IBM Holey Optochip. Розмір чипа 5,2 x 5,8 мм.
Зворотний бік чипа. Через створені в субстраті отвори
видно лазери і фотодетектори
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МАШИНИ БЕЗ ВОДІЇВ
•Компанія Google почала випробовувати свій самобіглого екіпажу. Цей автомобіль сам їздить, сам
паркується, сам гальмує перед "зеброю" і сам стоїть в пробці. Він везе пасажирів, але сам вирішує,
за яким маршрутом і на якій швидкості. Єдине, для чого цього чотириколісного роботу ще потрібні
люди, - щоб вставили шланг на заправці. Це чудо техніки, за результатами перших пройдених 250 000
кілометрів, безпечніше всіх інші і більш екологічне (знижується витрата палива). Мало того, 1600
кілометрів, пройдених уже зовсім без втручання людей, показали: електронний водій справляється зі
своїми обов'язками не гірше біологічного колеги.
• До недавнього часу прототипи таких самобіглих екіпажів проходили тести в наукових лабораторіях і на
закритих полігонах. Але тепер вони вийшли на звичайні дороги. Першим місцем на Землі, де гугломобілі
зрівняли в правах зі звичайними машинами, став американський штат Невада. Там ухвалили окремий
закон, розробили вимоги і спеціальні номерні знаки: червоні, з символом нескінченності на ньому. Хтось
з місцевих чиновників виявився справжнім поетом і вирішив таким чином виділити автомобіль
майбутнього серед тарантас нинішнього і минулого.
• Правда, повністю зрівнювати в правах самохідні машини зі звичайними поки що не ризикнули. У
кожному гугломобілі обов'язково повинні бути двоє випробувачів: один на місці водія, готовий у будьякий момент взяти керування на себе, і бортпрограмміст - він зобов'язаний стежити за справністю
комп'ютерних систем. Передбачається, що такі екіпажі будуть тестувати самохідні машини ще років
п'ять. А потім, якщо все буде в порядку, транспортні засоби без водіїв отримають права і будуть розсікати
по дорогах самостійно.
Поки до самостійних поїздок підготовлені сім гугломобілей: 6 машин Toyota Prius і одна Audi TT.
Освоїтися на дорогах їм допомагають 12 водіїв і 15 інженерів.
У лондонському аеропорту Хітроу вже запустили перші таксі, які пересуваються без водія.
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КЕРУВАННЯ ПРИЛАДАМИ
ПОДУМКИ
До 2020 року користувачам не доведеться управляти
комп'ютером за допомогою клавіатури і миші. Їх
місце, на думку співробітників піттсбургскої лабораторії
Intel, займуть імплантовані в мозок процесори.
Співробітники цієї лабораторії вивчають можливості по
управлінню комп'ютерами, телевізорами і мобільниками
за допомогою мозкових хвиль, що уловлюються
розробленими Intel датчиками. У Intel сподіваються, що
користувачі добровільно погодяться на імплантацію
чіпів.
Науковці Берлінського вільного університету розробили
систему, завдяки якій сенсори, що фіксують показники
мозкової активності поєднуються з комп'ютером, що
керує транспортним засобом, де розшифровуються і
віддаються команди, наприклад, загальмувати чи
повернути.
Їзду завдяки мозковим імпульсам
дослідники вже протестували на території
колишнього аеропорту Темпельгоф. Основу системи
становить пристрій, який розшифровує для
бортового комп'ютера машини сигнали, що
передають датчики, розміщені на голові водія, який
подумки віддає команди, наприклад, гальмувати,
додати газу чи повернути.
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ВІЙНИ МАЙБУТНЬОГО
• Майбутнє військової техніки за дешевими робототехнічними роями!!!!
• Виграє той хто має дешевшу але ефективну зброю.
•

•

•

•

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗБРОЇ
Гіперзвукова ракета - це ракета, що летить на швидкості 6-10 тисяч кілометрів на годину, і може уразити ціль в
будь-якій точці земної кулі протягом декількох десятків хвилин. У 2008 році США випробували першу реальну
гіперзвукову крилату ракету X-51 WaveRider («Серфінгист»), вона зможе летіти із швидкістю 6700 км/ч.
Росіяни свою першу гіперзвукову ракету вони випробували ще у лютому 2004 року, під час командно-штабних
вчень “Безпека 2004”. Ракета називається Х-90, на заході проект відомий під ім'ям “AS-19 Koala”. За наявними
даними вона повинна бути прийнята на озброєння до 2010 року. Запускається ракета з борту стратегічного
бомбардувальника Ту-160. Після відділення від літака-носія на висоті 7000-20 000 метрів ракета розганяється до
6000 км/год. Радіус дії пристрою складає 3500 кілометрів.
Дрони — літаки-роботи. По оцінках багатьох експертів, до 2015-2020 рр. до третини машин світового парку
військової авіації в передових країнах стануть безпілотними, а функції виконувати будуть ті ж, що і “екіпажна”
авіація.
В даний момент Ізраїль вважається лідером в створенні і застосуванні безпілотних літальних апаратів. Ліванська
війна 2006 р. стала першою в історії по масштабах застосування дронів, що зробили більше 2500 бойових
вильотів. Ізраїльські бойові дрони “Hermes” використовують американські прикордонні служби. Два беспілотники
спостерігають за американо-мексіканською границею в Арізоні.
Росіяни на авіавиставці МАКС-2007 представили свій перший безпілотний бойовий літак, правда, його
характеристик не розкрили.
Лазерна зброя. Великі лазери ППО в США і Росії давно стоять на варті повітряних границь. Мобільні лазери
прийняті на озброєння у американців - на бомбардувальниках В-2, перетворених на електростанції, що літають, - в
бомбових люках розміщуються генератори, що живлять лазер. "Лазерні" літаки здатні збивати ракети і
бомбардувальники супротивника на величезній відстані (до 500 км). В майбутньому ці системи повинні встати на
цілодобове чергування по периметру границь США, поки В-2 з лазерами - близько десятка.
Наступного року американці озброять лазерами гвинтокрили. Навесні корпорація Boeing продемонструвала
безпілотний вертоліт A/MH-6 Little Bird з лазером, який розміщується на своєму більшому по розмірах
побратимові AH-64D Apache. В ході демонстрації спеціально обладнаний Apache знаходився на землі, а A/MH-6 - в
повітрі, на відстані 6 км. За задумом, гвинтокрил з лазерами "підкрадається" до систем ППО ворога, виводить їх з
ладу лазером, а потім величезний Apache прилітає добивати беззахисних суперників.
 Опанасюк А.С.

ВІЙНИ МАЙБУТНЬОГО
•

Автомати, що стріляють із-за рогу. Розробка ізраїльської фірми Corner Shot
Holdings LLC, "заугольний" пістолет-кулемет складається з двох частин.
Передня включає пістолет і кольорову відеокамеру, повертається на шарнірах
під будь-яким кутом. Задня секція — курок і монітор, що передає отримане
камерою кольорове зображення. На моніторі відображається приціл, з його
допомогою солдат цілиться у ворога, що причаївся за стінкою. Ця зброя
дозволяє солдатові вести прицільний вогонь і з окопу, не висовуючись.
•

Променеві гармати. Призначення - не вбивати, а проганяти
супротивника з поля бою. Розміщена на джипі установка випромінює
направлені радіохвилі з частотою 94 ГГц. Принцип дії заснований на
тому, що при попаданні на людину 83% енергій цього
випромінювання поглинається верхнім шаром шкіри, діючи на
нервові закінчення і викликаючи відчуття опіку. Пентагон провів
близько 10 тис. випробувань, які показали, що больовий поріг у
солдатів-добровольців досягався протягом 3 секунд опромінювання, а
після 5 секунд біль ставав нестерпним. При цьому, тільки в 6
випадках з 100 випробовуваних отримували слабкі опіки у вигляді
почервонінь і здуття шкіри.
Експериментальний комплекс, що пройшов випробування отримав
найменування System 1, встановлюється на шасі джипу Hummer і
здатний формувати промінь діаметром 2 метри, ефективна дальність
дії — 500 метрів.
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ВІЙНИ МАЙБУТНЬОГО
•

Електромагнітна зброя. Російські вчені створили генератор, який генерує потужність до декількох
мільярдів ват. При цьому сам імпульс дуже короткий, що робить можливим випуск генераторів малого
розміру - таких, які можуть поміститися на письмовому столі. Прилад може стати причиною нової науковотехнічної революції із застосуванням в самих різних галузях, проте першими споживачами швидше за все
стануть військові. Новий генератор неможливо сфотографувати або зняти на відео у дії - він негайно
виводить всі електроприлади, що оточують його, з ладу. Російський прилад вдесятеро могутніший, ніж
будь-який зарубіжний аналог. Ніхто ще навіть не намагався вивчити наслідку дії електромагнітного
випромінювання такої сили на живі організми.
•

Бойові роботи. Компанія Foster-Miller поставила міністерству
оборони США першого бойового робота MAARS (Modular
Advanced Armed Robotic System), який може оснащуватися
системами летальної і нелетальної дії. Новий дистанційно
керований апарат створений на базі гусеничного шасі, що
забезпечує підвищену прохідність на перетнутій місцевості.
Максимальна швидкість робота дорівнює 12 км/год.
Робот оснащений системою супутникової навігації, оптичними і
інфрачервоними датчиками, лазерним далекоміром, а також
засобами зв'язку і обміну даними, які дозволяють використовувати
його на видаленні до 1 км від оператора. На поворотній башті
MAARS може встановлюватися кулемет M240B калібру 7,62
міліметра і пускова установка калібру 40 міліметрів для ведення
вогню димовими, освітлювальними, сльозоточивими або
уламково-фугасними гранатами.
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ВІЙНИ МАЙБУТНЬОГО
•

•

•

•

Бомби-сюрпризи. У США була розроблена міна, розривши якій не наносить поранень, але поширює в повітрі
аерозолі і рідини, здатні викликати свербіння або приспати солдатів супротивника.
У Франції розробили хімічні речовини, здатні «приклеїти» колеса автомобілів до дороги або, навпаки, зробити
поверхню дорогі неймовірно слизькою. Їх розпилювання з літака нібито здатне паралізувати транспортні системи
ворогів.
Армія оборони Ізраїлю готується застосовувати проти палестинських демонстрантів синтетичні бомби з
«ароматом» скунса. Як показали випробування, убити така бомба не уб'є, але пам'ять про себе залишить надовго:
розрахункова стійкість смороду - 5 років!
Інфразвукова зброя. Власна частота коливань тіла людини складає приблизно 8-15 герц. Коли на організм
починають впливати інфразвуком такої частоти, коливання тіла потрапляють в резонанс із звуковою хвилею, і у
людини починаються мікросудоми. Зрозуміти, що з ним відбувається, людина не може, інфразвук не чутний, але
людина починає битися в конвульсіях, як епілептик, у нього виникає відчуття жаху. При достатньо могутній дії в
організмі починають розриватися внутрішні органи, капіляри і судини.
Реальне втілення в життя інфразвукова зброя отримала в «звукових рушницях» - пристроях розміром з
бейсбольну біту, що випускають направлений звуковий промінь потужністю близько 140 децибел. Одного
«пострілу» достатньо, щоб на довгий час знешкоджити найсильнішого чоловіка. Це зброя зараз активно
застосовують групи захоплення ФБР.
Генетична зброя — це біологічна зброя, отримана шляхом зміни ДНК людини. Ця зброя зможе вражати одні
етнічні групи населення і бути абсолютно нешкідливою для інших. У основі його лежать відмінності в групах
крові, кольорі шкіри, генетичній структурі різних народностей. На практиці це повинно виглядати так — певна
кількість людей заражає вірусом, який для них нешкідливий. Вони лише носії. Вірус розповсюджується в
суспільстві і починає діяти. У представників цільових категорій населення (наприклад, темношкірих, або,
навпаки, слов'ян) з'являються важкі хронічні захворювання, вони втрачають здатність мати дітей. Кінець кінцем,
це приводить до поступового вимирання певного етносу.
Україна - один з лідерів в області точних озброєнь. Високоточні засоби «Комбат» і «Стугна» не мають аналогів в
світі. Ця зброя діє по лазерному підсвічуванню в хвіст ракети. Тобто польотом ракети можна управляти, просто
рухаючи рукою з лазером. Технологія забезпечує безперешкодне попадання в мішень на відстані 5 км.
Популярною є унікальна українська розробка «Каштан-3» — система захисту від високоточної зброї. Принцип її
роботи полягає в створенні перешкод для ракет з лазерним підсвічуванням. Наприклад, навколо АЕС
виставляється могутнє підсвічування, що відводить снаряд супротивника в безпечну зону від об'єкту. Цей захист
може застосовуватися на командних пунктах, вузлах зв'язку і інших на стратегічно важливих об'єктах. «Каштан»
— це ще з серії радянських мегапроектів, які почали розроблятися як протикосмічне озброєння.
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3D-ПРИНТЕРИ
• 3D-принтер - пристрій, що використовує метод створення фізичного об'єкту на основі віртуальної 3Dмоделі.
3D - друк може здійснюватися різними способами і з використанням різних матеріалів, але в основі будь-якого з
них лежить принцип пошарового створення (вирощування) твердого об'єкту.
Застосовуються дві принципово різні технології:
• Лазерна
Лазерний друк - ультрафіолетовий лазер поступово, піксель за пікселем, засвічує рідкий фотополімер, або
фотополімер засвічується ультрафіолетовою лампою через фотошаблон, що змінюється з кожним новим шаром. При
цьому він твердне і перетворюється на досить міцний пластик.
Лазерне спікання - при цьому лазер випалює в порошку з легкосплавного пластика, шар за шаром, контур
майбутньої деталі. Після цього зайвий порошок струшується з готової деталі
Ламінування - деталь створюється з великої кількості шарів робочого матеріалу, які поступово накладаються один
на одного і склеюються, при цьому лазер вирізує в кожному контур перерізу майбутньої деталі
• Струминна
Використовується застигання матеріалу при охолодженні - роздавальна голівка видавлює на охолоджувану
платформу-основу краплі розігрітого термопластика. Краплі швидко застигають і злипаються одна з одною,
формуючи шари майбутнього об'єкту.
Полімеризація фотополімерного пластика під дією ультрафіолетової лампи - спосіб схожий на попередній, але
пластик твердне під дією ультрафіолету.
Склеювання або спікання порошкоподібного матеріалу - те ж саме що і лазерне спікання, тільки порошок
склеюється клеєм, що поступає із спеціальної струминної голівки. При цьому можна відтворити забарвлення деталі,
використовуючи єднальні речовини різних кольорів.
У наш час розпочато виготовлення виробничих ліній по друку деталей двигунів для літаків, активно
застосовують 3D-друк в автомобілебудуванні. Основну частку ринку, майже 40%, тримають Штати. За ними йдуть
Японія, Німеччина і Китай. Замикає п'ятірку Великобританія з трохи менше ніж 5%.
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3D-ПРИНТЕРИ

Фірма Makerbot анонсує 3dпринтер Replicator
Найбільший у світі музей і
дослідницький
інститут
Smithsonian
створили
репродукцію
статуї
Томаса
Джефферсона за допомогою
високотехнологічного сканера і
3d принтера.

3d-принтер Cube 3D на
CES2012 фірми «3D Systems

http://habrahabr.ru/post/169437/
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БУДІВЕЛЬНІ 3D-ПРИНТЕРИ
Енріко Діні (Enrico Діні) в 2004 році запатентував
метод тривимірного друку в натуральну величину,
який дозволяє створювати будівлі зі звичайного піску і
епоксидної смоли. Зараз Енріко і його колеги ведуть
переговори з багатьма будівельними і проектними
компаніями. Але, мабуть, найцікавішим замовленням
D - Shape може стати будівництво бази для космонавтів
на місяці з місячного грунту реголіту.
Промислові
будівельні
принтери,
що
вже
випускаються і працюють: 3M futureLAB и Voxeljet

Будівельний принтер Енріко Діні друкує
пам'ятники, будинки, а можливо роздрукує
космічну базу на Місяці
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ПРИНТЕР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЇЖІ
Проект “Ріг достатку”
Принтер для створення їжі зможе не
тільки
виготовити
цілий
ряд
існуючих складних блюд, але і дасть
можливість повару експериментувати
з компонентами так як ще ніколи це
не було можливим

Друкуюча голівка харчового принтера повинна
позиціонуватися з субміліметровою точністю, що
дозволить їй за командою комп'ютера подавати на
робочу поверхню пристрою тонкі шари і окремі
шматочки задуманих блюд, при цьому широко
варіюючи їх температуру.
 Опанасюк А.С.
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3D-ПРИНТЕР MULTI JET FUSION
•У листопаді 2014 р. компанія HP анонсувала
промисловий 3D-принтер Multi Jet Fusion з 30 тис.
сопел і продуктивністю 350 мільйонів крапель в
секунду. Multi Jet Fusion може друкувати
різними матеріалами, в тому числі дуже швидко
виготовляти металеві деталі. Принтер створює
механізми, які складаються з різнорідних деталей.
Технологія дозволяє змінювати властивості
матеріалу, з якого виготовляється продукт: робити
його більш м'яким або твердим, шорстким або
гладким. Усередині виробу деякі частини можна
надрукувати
електропровідним
матеріалом.
Фактично, цей принтер можна назвати справжнім
реплікатором: він виробляє повноцінні копії
потрібних речей. Він друкує саме не деталі, а речі
цілком. Реплікатор Multi Jet Fusion що має розмір
двох пральних машин використовує технологію
моделювання
методом
наплавления
(fused
deposition modeling, FDM), винайдену в кінці 80-х.
Технологія передбачає створення тривимірних
об'єктів за рахунок нанесення послідовних шарів
матеріалу, які повторюють контури цифрової
моделі.
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ВІЙСЬКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИНТЕРІВ

•The Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA) заявила про інвестицію 3,5 мільйонів
доларів в TechShop, як частини проекту DARPA's
new Adaptive Vehicle Make з метою «створити
фабрику
для
швидкого
дизайну
і
реконфігуровання виробничих можливостей
для підтримки випуску широкого спектру
військової техніки»
Перший надрукований на 3d принтері автомат
AR-15 успішно пройшов тестову стрільбу.
Друк запчастин для військової техніки - F-35
Joint Strike Fighter.
 Опанасюк А.С.
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В США НАДРУКУВАЛИ ПІСТОЛЕТ
•Інженери компанії Solid Concepts, використовуючи
технологію прямого металевого лазерного спікання,
зуміли надрукувати металевий пістолет. За
допомогою вдосконаленої технології лазерного
спікання, розробленої безпосередньо компанією Solid
Concepts, 3D-принтер отримав систему, що дозволяє
відтворювати високо деталізовані металеві елементи
зброї. В основі пістолета, який назвали Reason,
лежить армійський Colt 1911. Всі деталі, що вийшли
з 3D-принтера, не вимагають додаткової механічної
обробки. Після складання користувач отримує цілком
боєздатну зброю.
•Надійність створеного таким чином пістолета не
викликає сумніву. На даний момент зі зброї зробили
близько тисячі пострілів, і вона повноцінно
функціонує. В якості демонстрації досконалості нової
технології та відповідності його вимогам часу
інженери нанесли на корпус Reason вступ до
Декларації незалежності США.
•Відзначимо, що компанія Solid Concepts вже
випускала металевий пістолет - в 2013 році за
допомогою 3D-принтера, працюючого по металу,
інженери створили копію пістолета М1911, який
успішно пройшов вогневі випробування, зробивши
близько 50 пострілів.
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НАНОПРИНТЕРИ

The Vienna University of Technology проанонсував
головний прорив в області технологій 3d друку: тепер
можливо друкувати 3-х мірні нанооб'єкти з
неймовірною
деталізацією
використовуючи
«двофотонну літографію»

MIT розробники з Distributed Robotics
Laboratory
(DRL)
продемонстрували
«розумний пісок», роботів нано-формату,
оснащених найпростішими процесорами
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СИСТЕМИ НАВЕДЕННЯ
Cистеми наведення

Компанія BAE Systems нині проводить випробування нової системи наведення, використання якої дозволить
пілотам винищувачів збивати ворожі літаки "одним поглядом". Система "Striker Integrated Headset" містить
набір оптичних датчиків, сполучених з датчиками, розташованими усередині кабіни літака. Дані з цих датчиків
дозволяють з надзвичайною точністю визначити положення голови і напрям погляду пілота, вивести прицільний
маркер на дисплей шолома, а пілотові залишається тільки подати голосову команду "Вогонь".
Основним компонентом системи є мініатюрна променева трубка Binocular Cathode Ray Tube, яка дає можливість
відобразити на щитку шолома пілота дисплей з кутом огляду 40 градусів. При цьому, на зображення
навколишнього простору, видимого пілотом крізь прозорий матеріал щитка, може накладатися різноманітна
інформація, від текстових повідомлень, до відеозображень телевізійної якості. Досконалі інфрачервоні датчики
Forward Looking Infra Red поставляють системі дані, які, будучи об'єднаними з датчиками від системи нічного
бачення, дозволяють пілотові бачити навколишнє оточення при будь-якій освітленості і за будь-якої погоди.
Система стеження за положенням голови і напрямом погляду забезпечує точність визначення менше 1 градуса по
будь-якій з координат і дозволяє пілотові вести вогонь по цілях, поміченим навіть бічним зором. Поточні
випробування системи "Striker Integrated Headset" проводяться на винищувачі Eurofighter Typhoon, для якого вона і
була спочатку розроблена. Але модульна структура системи дозволяє її установку практично на будь-якому з типів
літаків, навіть незалежно від фірми і країни його виробника.
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ГІПЕРЗВУКОВІ СИСТЕМИ ЗБРОЇ
•Зразки гіперзвукових систем зброї, які досягнуть швидкості 6-8
Махів, повинні з'явитися до кінця 2020 року. Гіперзвук
починається з 4,5 Махів. Один Мах - це 300 м/с, або 1000 км/год.
•Роботи зі створення гіперзвукових крилатих ракет, літаків і
керованих боєголовок у світі ведуться дуже давно, але поки не
вийшли з розряду дослідних розробок. Російські зенітні керовані
ракети ЗРК С-300 і С-400 літають на гіперзвуці, але недовго, так
само як і бойові блоки МБР (міжконтинентальних балістичних
ракет) в момент входу в щільні шари атмосфери.
•Сполучені
Штати
працюють
відразу
над
декількома
перспективними «гіперзвуковими» проектами: плануючої бомбою
AHW (Advanced Hypersonic Weapon) (розробки ведуться під егідою
Сухопутних військ США), безпілотними гіперзвуковими апаратами
Falcon HTV-2 (з 2003 року розробляється Агентством міністерства
оборони США з перспективних оборонних науково дослідних
розробок (DARPA)) і X-43 (побудований за програмою NASA
«Hyper-X»), крилатою гіперзвукової ракетою Boeing X-51
(розроблена консорціумом, куди входять ВПС США, Boeing,
DARPA і ін.) і рядом інших програм .
•Найперспективніша з них - ракета Boeing X-51 (стверджується, що
вона надійде на озброєння в 2017 р.). Так, в травні 2013 року вона
була запущена з борту літака B-52 на висоті 15200 метрів і потім за
допомогою прискорювача піднялася на висоту 18 200 метрів. В
ході польоту, який тривав протягом шести хвилин, ракета X51A розвинула швидкість в 5,1 Маха і, пролетівши відстань в
426 кілометрів, самознищилася.
•Китай
повідомив
про
перші
успішні
випробування
гіперзвукового апарату з кодовим найменуванням WU-14, його
швидкість близько 13 тис. км/год.
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БОЙОВІ ЛІТАКИ ТА ГВИНТОКРИЛИ
•Основним завданням сучасної війни є завоювання переваги
у повітрі.
•У
2009
році
відбулася
презентація
прототипу
перспективного винищувача Boeing F-15SE Silent Eagle.
Проект F-15 раніше належав компанії McDonnell Douglas і
перейшов «Боїнгу» після їх об'єднання. Метою проекту F15SE є підвищення характеристик базового винищувача F-15
за рахунок використання нової авіоніки і деяких змін
конструкції. Використовувані рішення дозволяють вважати
модернізований літак представником покоління 4+ або 4 ++.
•Оновлений гвинтокрил AH-64E Apache Guardian отримав
більш потужні двигуни General Electric T700-701D з
цифровою системою управління, лопаті нової конструкції і
набір нового радіоелектронного обладнання. «Апач Гардіан»
оснащується модернізованим варіантом РЛС AN / APG-78
Longbow з надвтулковою антеною. Однією з особливостей
цієї станції є можливість виявлення надводних цілей, що
дозволяє з більшою ефективністю використовувати
гвинтокрил в інтересах ВМС.
•Перші Boeing AH-64E Apache Guardian були передані
замовнику восени 2011 року. В осяжному майбутньому
передбачається побудувати 56 гвинтокрилів нової моделі.
Крім того, ремонт і модернізацію пройдуть 634 машини
моделі AH-64D, які отримають обладнання та агрегати,
передбачені проектом Guardian.
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БПЛА

Ізраїльські військово-повітряні сили прийняли на
озброєння новий БПЛА класу "Шоваль" (Шлейф).
БПЛА "Махац 1" (офіційна назва "Шоваля")
призначений для виконання завдань по збору
розвідки на значних відстанях. Літак може летіти на
висоті в 10 км, і знаходитися в повітрі більше 50
годин. Довжина "Шоваля" 8,5 м, розмах крил - 17
метрів, а загальна вага - 1,1 тонни. На літаку
встановлені новітні супутникові системи зв'язки, що
дозволяють управляти їм на відстані в декілька тисяч
кілометрів, отримуючи результати фотографувань.
Окрім фото і відеокамер, на літаку можуть бути
встановлені і інші прилади для збору развід
інформації масою до 250 кг. Зліт і посадка літака
виробляються на автопілоті.

Важкий безпілотний літак MQ - 9 Reaper. За
класифікацією ВПС США він відноситься до
розряду "мисливців-вбивць" - літаків, здатних
вистежувати ціль і знищувати її. MQ - 9 Reaper
здатний нести до 14 ракет Hellfire класу повітряземля, тоді як широко використовуваний зараз
безпілотний літак Predator озброєний тільки двома
такими ракетами. У разі потреби замість ракет MQ
- 9 Reaper може нести дві авіаційні бомби
потужністю по 250 кілограм кожна. MQ - 9 Reaper з
повним
навантаженням
може
безперервно
знаходитися в повітрі протягом 14 годин і має
максимальну швидкість 480 кілометрів в годині
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БРОНЕВИКИ, ЩО ЛІТАЮТЬ
Пентагон «у першому наближенні» схвалив проекти
військових бронеавтомобілів з вертикальним зльотом і
позначив
терміни
демонстрації
функціональних
прототипів. Розробку машин продовжують дві команди,
чиї підходи до вирішення завдання відрізняються досить
сильно.
Як повідомляє Aviation Week, дослідницьке агентство
DARPA порахувало «прийнятними» дві конструкції
літаючих автомобілів, які розробили компанія Lockheed
Martin (на пару з фірмою Piasecki Aircraft) і корпорація
AAI.
Таким чином, програма Transformer (TX), неофіційно
називається «літаючий Humvee», увійшла у другу фазу.
Це означає перехід від слів до справи, а саме - до
будівництва демонстраційних прототипів. В результаті у
американців має вийти щось неймовірне. Це буде
чотиримісний позашляховик, що протистоїть рушничнокулеметному вогню і здатний швидко (за 60 секунд)
трансформуватися в літальний апарат, готовий до
вертикальних зльоту і посадки. Причому від водія не
можна вимагати професійних навичок пілота, а
автомобіль повинен діяти і як безпілотник.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЛІТАЛЬНІ
АПАРАТИ

•Martin Jetpack, винайдений засновником новозеландської компанії Гленом Мартіном, вперше був
представлений в 2008 році. Для того, щоб Martin Jetpack не потрапив під обмеження для цивільної
авіації, його швидкість польоту була обмежена приблизно 100 кілометрами на годину, а людину апарат
може підняти на висоту в 2,5 кілометра. Максимальна тривалість польоту Martin Jetpack становить 30
хвилин, а працює апарат на бензині. Експериментальний зразок має масу 115 кілограмів. Невеликі
габарити звільнять покупця Martin Jetpack від необхідності обзаводитися спеціальною ліцензією. У
Martin Aircraft, яка працювала над проектом більше 25 років, розраховують, що покупцями літальних
апаратів стануть не тільки приватні особи, але і рятувальні служби. Крім того, в Martin Aircraft
вважають, що апаратом можуть зацікавитися військові.
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БОЙОВІ РОБОТИ
У 1989 р. конгрес США вирішив створити єдину програму з
робототехніки.
У 1990 фінансовому році конгрес зробив наступний крок наказав об'єднати програми родів військ з безекіпажної
наземної машини (UGV) і дав вказівку апарату міністра
оборони (OSD) забезпечити нагляд над новостворюваної
єдиною програмою з робототехніки.
У 2003 фінансовому році конгрес підтвердив напрямок
програми і контроль апарату міністра оборони, забезпечивши
додаткове фінансування 24 млн. доларів і визнавши
необхідність «термінових випробувань, виробництва і
прийняття на озброєння технологічно готових роботів і інших
безекіпажного машин для використання в бойових діях».

Завдання
єдиної
програми
з
робототехніки:
Розробити та прийняти на озброєння
сімейство доступних та ефективних
мобільних наземних робототехнічних
систем; розробити і перейти на
технології, необхідні для задоволення
динамічним вимогам військ; служити
каталізатором
включення
робототехнічних систем і технологій в
структуру збройних сил

Swords — бойова система
спостереження і розвідки.
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РОБОКОМЛЕКС «В'ЮЧНИЙ МУЛ»
У повній відповідності з раніше оголошеним планом
агентство з передових оборонних досліджень DARPA
провело перші тести на відкритому повітрі
прототипу «ходячою системи підтримки команди»
(Legged Squad Support Systems - LS3). LS3 є дітищем
компанії
Boston
Dynamics,
відомої
творенням
галасливого, але вельми вражаючого «Великого пса».
Новонароджений робот, неофіційно названий «в'ючних
мул» (pack mule), показав, що за допомогою своїх камер і
сенсорів бачить обстановку, вміє розрізняти дерева, скелі,
різні перешкоди на місцевості, а також виділяти людей.
Саме завдяки зору машина також виконує команду «Іди
за лідером» - одна з головних фішок розробки.
Починаючи з літа 2012 року і протягом наступних 18
місяців військові повинні випробувати нову машину і
перевірити її можливості в різних умовах. За вимогами
DARPA «мул» повинен проходити на одній заправці 32
кілометри по бездоріжжю протягом 24 годин. Також
генератор робота буде використовуватися для зарядки
радіостанцій та різних електронних пристроїв, які
переносяться піхотинцями. Вершиною ж цієї програми
тестів має стати участь LS3 в польових навчаннях
морської піхоти США.
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РОБОТ PETMAN
В рядах американської армії з'явився робот PETMAN,
який поки що буде використовуватися для тестування
уніформи, захисних костюмів та інших засобів
підтримки життєздатності військовослужбовців.
Але, цілком ймовірно, що після деяких удосконалень,
робот зможе воювати на стороні американської армії,
відзначають творці.
PETMAN - це унікальний винахід, його габарити
цілком відповідають "середнім" людським. У нього ті
ж чотири кінцівки - щоправда, відсутня голова, яку
замінив червоний проблисковий маячок.
Андроїд вміє пересуватися в різному темпі,
стрибати, присідати, віджиматися і зберігати
рівновагу навіть при зовнішньому впливі/
Його фізіологія також імітує людську - принаймні до
того ступеня, яка необхідна при випробуванні
предметів солдатського гардероба в реальних умовах і з
максимально
можливим
для
машини
рівнем
правдоподібності.
Над створенням робота працювали кращі експерти
компанії Boston Dynamics, яка тісно співпрацює з
Пентагоном. Відзначимо, раніше цього року компанія
одержала замовлення на створення робота-гепарда,
який буде тягати на собі вантажі з великою швидкістю.

http://vidgolos.com/120836-amerikanska-armiya-ozbroyilasya-lyudinopodibnimi.html
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РОБОТЕХНІЧНІ РОЇ
Уявіть собі масу крихітних роботів (мільярди) які можуть подібно до глини
прийняти будь-яку форму. Скажімо, за замовленням перетворитися на точну
копію банана, мобільного телефону і навіть живої людини ("pario“). Скажете,
фантастика? Так, звичайно. Але над її перетворенням у реальність активно
працюють. Відповідна програма називається синтетичною реальністю
(Synthetic Reality). Інші назви — "програмована матерія" ("Programmable
matter") і "Клейтроніка" (Claytronics - від слова "clay" - глина). Вона
фінансується Національним фондом науки США (NSF) і дослідницьким
агентством Пентагону DARPA.
Перші роботи, що можуть взаємодіяти та злипатися, створені.
Їх називають атомами клэйтроніки або катомами
(claytronic atoms - catoms). Діаметр кожного - 44 міліметри.
Робот оточений 24 електромагнітами.
Передбачається, що майбутні катоми повинні мати сферичну
форму і одночасно не мати ніяких рухомих частин. Ймовірно,
вони будуть покриті електромагнітами, щоб один робот міг
приєднуватися до іншого і взагалі - переміщуватися. Попутно
дослідники пробують з'ясувати, як використовувати, будувати
і управляти цими крихітними роботами. Що стосується
електроживлення роботів, то катоми автоматично сформують
з себе електричні
кола. Науково-дослідна група
Гарвардського університету виготовила і змусила спільно
працювати 1024 робота. На сьогоднішній день це найбільша з відомих систем штучного ройового інтелекту.
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ГНУЧКІ РОБОТИ
Вчені з Гарвардського університету
створили гнучкого робота без єдиної
жорсткої
деталі,
який
може
переміщатися як гусінь або як морська
зірка і проповзати під перешкодами.
Створений ученими перший зразок
«м'якого»
робота
являє
собою
«чотириногу»
плоску
конструкцію,
відштамповану з еластомірної пластмаси.
Усередині
цих
чотирьох
відсіків
сформовані
«переборки»,
які
при
збільшенні тиску змушують кінцівки
згинатися.

Подаючи в певному порядку стиснене повітря в «тіло» і кожну з чотирьох «ніг» робота, автори
дослідження домоглися того, що робот переміщувався і навіть проповзав під склом крізь вузьку щілину.
Вчені підкреслюють, що створена ними технологія дозволяє забезпечити дуже складні рухи дуже
простими засобами - всього лише комбінацією клапанів, що вигідно відрізняє «м'яких» роботів від
«жорстких».
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МІКРОРОБОТИ
•В найближчому майбутньому, до 20152020 активно використовуватимуться
мікророботи, розміром в сантиметри і
міліметри. Вони знайдуть застосування в
медицині, в сільському господарстві (як
розумні сенсори) і в багатьох інших
областях. А років через 10 набудуть
поширення
перші
нанороботи.
Нанороботи
зможуть
виконувати
будівництво потрібних структур з молекул і
атомів, що дозволить обійтися без
спеціальної
підготовки
початкових
матеріалів. Це означає, що навіть окремі
нанороботи будуть достатньо незалежними.
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ЧОРНИЙ ШЕРШЕНЬ
•Британія оснастила солдатів, що воюють у
Афганістані кишеньковими літаючими апаратами
Black Hornet (Черний шершень).
•Ці тихі мініатюрні розвідники-вбивці довжиною 10
см, шириною 2,5 см і вагою 16 грам майже невразливі
і придатні як для огляду місцевості, так і для атак
противника. Нано-вертольоти Black Hornet розробила
норвезька компанія Prox Dynamics, що називає їх
персональними системами розвідки. Вони здатні
літати в радіусі 800 метрів зі швидкістю 35 км/год,
витримуючи вітряні умови. Вони оснащені мотором,
подвійним
гвинтом,
змінною
батареєю,
що
перезаряджається і трьома відеокамерами. Контракт на
виготовлення 160 крихіток-вертольотів обійшовся
міністерству оборони Британії в 20 млн. фунтів ($ 31,5
млн.) або трохи менше $200 тис. в перерахунку на
один Black Hornet.
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МІКРО РОЗВІДНИКИ

Компанія Lockheed Martin побудувала перший
прототип розвідувального апарату класу "нано"
(Nano Air Vehicle — NAV), який за формою і
розміром повторює сімя клёну.
"Розвідувальний клен" має бути оснащений крихітним ракетним движком, телеметрією, зв'язком,
навігацією, камерою і джерелом енергії для електроніки. Більше того, інженери мають намір вбудувати в
машинку простий автопілот.
Максимальна швидкість "сім'я" повинна скласти 10 метрів за секунду, а мінімальна швидкість стійкого
горизонтального польоту - всього 0,5 метра за секунду. Запланована дальність польоту - більше 1
кілометра. При цьому однокрилий апаратик повинен нести корисний вантаж вагою в 2 грами, розміром
приблизно з пігулку аспірину. Це може бути не лише камера, але і датчики хімічного або біологічного
забруднення.
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ВІД МІКРО ДО НАНОРОБОТІВ
Один з перших зразків мікроробота з
штучним
бактерійним
джгутиком,
показаний на цих знімках. При власній
довжині 74 мікрометри досягав середньої
швидкості руху 5 мікрометрів в секунду при
частоті обертання 470 оборотів в хвилину.
Темна точка вгорі - мета, до якої учені
прагнули
направити
свою
"хвостату
бактерію" (фото Institute of Robotics and
Intelligent Systems/ETH Zürich).

Черговий наноробот C14H8O2 (це молекула
антрахінону, речовини що використовується
при виготовленні барвників) бігає по мідній
поверхні. Якщо йому на шляху підсунути
молекули діоксиду вуглецю (CO2), то він
може їх підібрати. Адже у нього не лише пара
ніг, що дозволяють крокувати, але і пара рук,
в які він може взяти по молекулі. Зрозуміло,
руки - це не руки, а ноги - це не ноги, а усього
лише частини молекули, але вони непогано
виконують функції цих кінцівок.
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НАНОІНДУСТРІЯ
•Асемблер – це молекулярна машина, здатна до
самореплікації, яка може бути запрограмована
будувати практично будь-яку молекулярну структуру
чи пристрій з більш простих хімічних будівельних
блоків.
•Головна задача асемблера поєднання атомів і
молекул в заданому порядку. Він повинен вміти
будувати наносистеми будь-якого призначення (двигуни,
станки, розрахункові пристрої, засоби зв'язку тощо. Це
буде універсальний молекулярний робот зі змінними
програмами на “перфолентах” типу ланцюгів РНК чи
ДНК.

•

Фабрику для виготовлення
асемблерів та дизассемблерів
називають нанофабрикою
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НАНОФАБРИКИ

Схеми
конвергентної
та
паралельної
збірки

Нанофабрика матиме блочну конструкцію, щоб
можна було легко зробити її копію за допомогою
іншої нанофабрики. Розрахунки показують що через
декілька
місяців
після
початку
реплікації
нанофабрики будуть у всіх жителів Землі!!!!
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МЕТАМАТЕРІАЛИ
В.Г. ВЕСЕЛАГО
•У 1967 році радянський фізик В.Г. Веселаго вперше передбачив існування матеріалів з негативним
коефіцієнтом заломлення (n), які були названі метаматеріалами. Негативний показник заломлення
означає, що світло в речовині поширюється особливим чином: напрям фазової швидкості
електромагнітної хвилі виявляється протилежним до напряму її поширення.
•Метаматеріали – це композитні матеріали, які мають властивості, що не зустрічаються у
природі, наприклад, мають від`ємний показник діелектричної () та магнітної () проникності.
Ці характеристики обумовлені не стільки індивідуальними фізичними чи хімічними
властивостями їх компонентів, скільки мікроструктурою.
•Виходячи з взаємного розташування трійки векторів, що характеризують поширення
електромагнітних коливань, метаматеріали з негативним коефіцієнтом заломлення Веселаго назвав
«лівими», а звичайні матеріали з позитивним - відповідно, «правими». Заломлення на межі двох таких
середовищ відбувається дзеркально відносно деякої осі z перпендикулярної цій межі. Теоретично
обґрунтувавши свої ідеї Веселаго спробував реалізувати їх на практиці, проте отримати шуканий
матеріал не вдалося.
•Вперше метаматеріал створили американські дослідники під керівництвом Д.Сміта у 2000 р.
Він складався з нанорозмірних металевих стрижнів, відповідальних за ε < 0, і мідних кільцевих
резонаторів, завдяки яким вдалося отримати μ < 0. Вже в перших експериментах цієї групи були
підтверджені основні властивості метаматеріалів, передбачені В.Г. Веселаго в його роботах.
•Завдяки надзвичайним характеристикам метаматеріалів вони інтенсивно досліджуються у наш час.
На їх основі були створені суперлінзи (лінзи для яких не існує дифракційного обмеження),
фотоелементи з рекордними параметрами, захисні екрани, які роблять невидимими предмети у
мікрохвильовому діапазоні довжин хвиль, абсолютно чорні матеріали, нанопокриття для гасіння
електромагнітного випромінювання таких електронних приладів як мобільний телефон та ін.
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МЕТАМАТЕРІАЛИ
Заломлення світла на межі розділу середовищ з
показниками заломлення n1 і n2 для випадку
матеріалу (а) і метаматеріалу з від'ємним
показником заломлення (б).

Метаматеріал з від'ємним показником заломлення для ближньої інфрачервоної та
мікрохвильової областей спектру
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НЕВИДИМІСТЬ
Інженери
з
токійського
університету
створили матеріал, який складається з
мільярда мікроскопічних бусин. Зі спини в них
вмонтовані крихітні відеокамери - вони
передають те, що бачать, на передню сторону
плащу. В результаті замість людини ми
бачимо тільки фон, на якому вона стоїть.
Японський плащ виглядає ефектно, але є
проблема: у ньому герой невидимий тільки з
одного ракурсу. Тільки но він повернеться ефект зникає. Але у найближчому майбутньому
плащ невидимка може стати реальністю.
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ПЛАЩ НЕВИДИМКА
В черговий раз у засобах масової інформації з'явилося
звістка
про
вирішення
проблеми
невидимості.
Канадський
розробник
камуфляжних
малюнків,
компанія з гучною назвою HyperStealth Biotechnology
створила сторінку, присвячену нібито розробленому
нею ідеально маскуючому матеріалу Quantum Stealth. Її
відвідувачів інформують про технологію, що не вимагає
відеокамер або джерел живлення, і при цьому усуває при
випробуваннях 95% тіней згинаючи світлові промені.
Пропонується кілька фотографій, про які, втім, заздалегідь
говориться, що це лише імітація. Реальний плащневидимку побачити не можна, але не тому, що він
невидимий, а з міркувань секретності.
•І все ж, камуфляж, заснований на «метаматеріалах і
нанотехнологіях»
був
продемонстрований
двом
окремим групам офіцерів Армії США, двом групам
канадських
військовослужбовців
та
антитерористичній Federal Emergency Response Team.
Всі ці не названі персонально авторитетні особи
засвідчили, що реальний матеріал діє саме так, як і було
заявлено, тобто забезпечує невидимість для оптичних і
ІЧ-засобів спостереження. Про це (на вже згаданій вебсторінці) повідомляє творець технології і CEO Hyper
Stealth Гай Крамер (Guy Cramer)

 Опанасюк А.С.

100

НЕВИДИМІ ТАНКИ
Европейцы испытали плащ невидимости для
танка. Новое устройство работает в тепловом
диапазоне волн и не просто маскирует боевую
машину на местности, а при необходимости
создаёт иллюзии. «Плащ» обманывает
приборы и глаза, заставляя бронированного
монстра выглядеть в ИК-спектре, словно
легковой автомобиль.

Технология, названная Adaptiv, официально дебютировала в
конце сентября в Лондоне на международной выставке
вооружений DSEi 2011. Разработка представляет собой
активное покрытие для танков и БМП. Оно состоит из
множества гексагональных пикселей, способных по команде
электроники очень быстро менять свою температуру в ту или
иную сторону.
Бортовые камеры снимают окружающий фон и выводят
подходящее изображение на этот большой инфракрасный
дисплей. Даже движущийся танк будет успевать сливаться с
окрестностями, уверяет создатель системы — оружейная
компания BAE Systems.
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СИСТЕМИ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ
•Комплекси активного захисту (КАЗ) призначені для
захисту броньованих машин від протитанкових керованих
боєприпасів і ракет на ближніх дистанціях за рахунок їх
руйнування.
•Комплекс «Дрозд» був прийнятий на озброєння СРСР в 1983
році і встановлювався на танках Т-55АД. У зв'язку з
обмеженими захисними можливостями КАЗ наприкінці 1980х років був розроблена інша модель активного захисту - КАЗ
«Арена». Він складається з 26 напрямних пенального типу,
розташованих по периметру башти під кутом до її
вертикальної осі, вкладених захисних боєприпасів - блоків
вибухівки з металевим облицюванням заданого дроблення,
вишибного порохових зарядів, радіолокатора, встановленого
по центру вежі, і електронного блоку управління. При
виявленні атакуючої цілі спрацьовує вишибний заряд
найближчого блоку, по похилій траєкторії він злітає на висоту
2 метри над бойовою машиною, після чого відбувається його
підрив і спрямований пучок осколків вражає ціль. Комплекс
забезпечує захист в секторі 2700 по горизонталі і 450 по
вертикалі. Рубіж виявлення цілі становить 50 метрів, рубіж
враження - 25 метрів. Максимальна швидкість цілі не
перевищує 700 м/с, час реакції комплексу - 0,07 с, час між
двома пострілами - 0,2 с.
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СИСТЕМИ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ
•Найбільш відомою закордонною моделлю активного
захисту і другою, прийнятою на озброєння, є
ізраїльська КАЗ Trophy розробки компаній Rafael і
Elta. Система складається з двох лафетів, що
обертаються у вертикальній і горизонтальній площині,
захисних боєприпасів у вигляді блоків вибухівки з
металевим
облицюванням
заданого
дроблення,
механізованого укладання, радіолокатора з чотирма
фазованими антенними гратками, встановленими по
краях вежі, і електронного блоку управління вогнем.
•Лафети встановлені по бортах башти і відокремлені від
неї
захисними
огородженнями.
Забезпечується
перехоплення дозвукових протитанкових ракет і
реактивних гранат в радіусі 10 метрів і в секторі 360° по
горизонталі і 55° по вертикалі. Час реакції системи
складає 0,05 с. Час перезарядки і кількість захисних
боєприпасів у механізованої укладанні не заявляються.
•Перше бойове застосування КАЗ Trophy датується
березнем 2011 року на кордоні Ізраїлю з сектором Газа,
де система успішно перехопила реактивну гранату,
випущену з ручного протитанкового гранатомета по
танку «Меркава Mk.4
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САМОНАВІДНА КУЛЯ
Інженери з національної лабораторії Сандія
створили підкаліберну самонавідну кулю для
гладкоствольної ручної зброї. Снаряд цей
оснащений
оптичним
сенсором
в
носі,
вбудованими
електронікою,
батарейкою
і
електромагнітними
актуаторами,
керуючими
тонким оперенням. Електроніка, вбудована в таку
«стрілу», підправляє її політ з частотою 30 разів
на секунду. Цього повинно бути достатньо для
наведення на ціль.

За оцінкою авторів проекту, така куля може
застосовуватися для прицільної стрільби на
дистанцію до двох кілометрів. Комп'ютерна
симуляція, що враховує реальні умови стрільби,
показала, що звичайна куля при польоті на
кілометр може ухилитися від мети на 9 метрів, а
керована по лазерному променю - тільки на 0,2 м.
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РЕЙКОТРОНИ
•Рейкотрон - імпульсний електродний прискорювач мас,
принцип дії якого пояснюється за допомогою сили Лоренца,
що перетворює електричну енергію в кінетичну енергію. Є
перспективним зброєю.
•Перший великий рейкотрон був спроектований і побудований в
1970-х роках Д.П. Барбером та Р.А. Маршаллом в Дослідницької
школі
фізичних
наук
Австралійського
національного
університету. У середині 80-х радянськими вченими був
створений
прототип
рейкотрона.
Швидкість
снаряда,
виготовленого з пластмаси, за розмірами можна порівняти з
пляшкової пробкою, досягала 9960 м/с і пробивала 3 шари
дюралюмінію товщиною 4 см. У 2005 році ВМС США запустили
програму з розробки рейкових гармат під назвою Velocitas
Eradico. У програмі беруть участь корпорації General Atomics і
BAE Systems. General Atomics розробила гармату здатну
доставляти снаряд вагою в 10 кг на відстань більше 200 км із
середньою швидкістю близько 2000 м/с. 10 грудня 2010 р. в
Центрі розробки надводного озброєння ВМС США в Дальгрені,
штат Вірджинія було проведено успішне випробування
рейкотрона з дуловою енергією 33 МДж. Маса снарядів, що
використовувалися в тестах варіювалася між 2 і 3,2 кг. У лютому
2012 року близький до серійного зразок прототипу
промислового рейкотрона від BAE Systems був доставлений в
Дальгрен і випробуваний на 32 МДж. Серійний зразок цієї
системи повинен мати дальність стрільби до 180 км, а в
перспективі - до 400 км; зараз інженери розробляють системи
автоматичної подачі снарядів, охолодження і живлення
установки.
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ЛАЗЕРНА ЗБРОЯ
Демонстратор JHPSSL від
компанії Northrop Grumman
і її бачення майбутнього
потужних лазерів на полі
бою
105,5 кіловата в промені - таке
досягнення
установки,
побудованої
у
рамках
військової програми JHPSSL
(Joint High Power Solid - State
Laser). Це дуже серйозна
потужність - багато фахівців
вважають саме 100 кіловат
символічним порогом реально
корисного бойового лазера. І
ось цей рубіж взятий.

Кіловатний лазер
автомобілі Avenger

Boeing

на

Бойовий лазер MATRIX успішно
випробувано авіабудівним концерном
Boeing.
Лазер ATL, встановлений на борту
літака C-130H.
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ЛАЗЕРНА ЗБРОЯ
• Компанія Rheinmetall Defence випробувала нову 50-кіловатний
лазерну установку HEL (high-energy laser) на полігоні у
Швейцарії. На випробуваннях лазерну гармату інтегрували з
зенітно-артилерійським комплексом Oerlikon. В ході випробувань
лазерна гармата пробила 15-міліметровий лист сталі з відстані в
один кілометр. Крім того, гармата вразила сталеву кульку
діаметром 82 міліметра, що летіла зі швидкістю 180 км/год, а
також два безпілотних апарати на відстані у два кілометри. У
2013 році Rheinmetall планує випробувати 60-кіловатну версію
лазерної гармати. Раніше повідомлялося, що компанія збирається
оснастити лазерними гарматами зенітно-артилерійські комплекси
MANTIS, розроблені на базі ЗАК Oerlikon.
Одночасно з
Rheinmetall бойові лазерні установки розробляє німецький
підрозділ компанії MBDA. Як повідомлялося у вересні 2012 року,
40-кіловатна гармата змогла пробити сталеву пластину
товщиною 40 міліметрів.
•Система лазерного озброєння (LaWS) була встановлена на
десантний корабель «Понс» наприкінці серпня 2014 р.
Нове озброєння є лише прототипом, однак може стати штатним
для ВМС США вже до 2017 року. Лазер може працювати в різних
режимах - від світлової сигналізації до руйнівного променя,
здатного спалити безпілотник або невеликий катер.
Лазер прийде на зміну ракет Sidewinder - найпоширеніших на
флоті багатьох країн cвіту. Економіческій ефект від такої заміни неймовірний: якщо один постріл ракети Sidewinder коштує від 15
до 475 тисяч доларів (залежно від модифікації), то вартість
одного імпульсу лазера становить 1 долар.
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ЕКЗОСКЕЛЕТИ
Японська компанія "Сайбердайн" (CYBERDYNE Inc.) з
2009 р. вперше в світі почала промислове виробництво
роботехнічних костюмів, що збільшують м'язову силу.
Завод у місті Цукуба повинен буде випускати до 500
унікальних апаратів в рік. Робокостюм "Наl" (Hybrid
Assistive Limb - "гібридні ортопедичні кінцівки") є
спеціальним каркасом, який надягають на людину. У пояс
пристрою вмонтований мінікомп'ютер, який вловлює
інформацію про роботу м'язів по електричних імпульсах на
шкірі і підсилює рухи за допомогою моторів в штучних
суглобах.

Експериментальний апарат, побудований Джекобом Розеном (Jacob Rosen)
і його колегами з Каліфорнійського університету в Санта-круз (UCSC).
Приводи нового апарату управляються нейронними сигналами
власника! Працює система так. "Бажання" людини змістити куди-небудь
руку (плече, кисть...) машина виявляє завдяки неінвазивній поверхневій
електроміографії — набору датчиків, що знімають біоструми, які
командують м'язами. В результаті приводи костюма-робота спрацьовують
абсолютно синхронно з скороченнями м'язів і "тиснуть" в ту сторону, в яку
носій апарату бажає зігнути свою руку. Тому людині здається, що EXOUL3 - продовження його тіла.
 Опанасюк А.С.
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ЕКЗОСКІЛЕТИ
Екзоскілет важить 88,5 кілограмів, на 10% менше, ніж
перша модель. Екзоскілети з'являться на театрі
військових дій приблизно через п'ять років в
прив'язаній версії і, можливо, через три - п'ять років
після цього - вже в автономному варіанті

У жовтні 2010 р. компанія Raytheon представила друге
покоління свого військового екзоскілету, що називається
XOS 2. При перенесенні і вантажені тяжких предметів один
оператор в такому робототехнічному костюмі замінює
трьох солдатів, - стверджують розробники дивного апарату.
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СИСТЕМИ ЗАХИСТУ СОЛДАТ
•

Корейські солдати будуть оснащені новою модульною
екіпіровкою, що складається з обмундирування, що
камуфлює, бронежилета, універсального шолома і
переносного обчислювального центру. Шолом буде
оснащений кольоровим віртуальним дисплеєм, що
проектує картинку прямо на протиосколкове скло, мінікамерою і системою радіозв'язку. Форма, що камуфлює,
повинна буде остуджувати або гріти солдата залежно
від погодних умов, мати захист від осколків і лазерів, а
також виявляти міни і протистояти хімічній зброї.
Бронежілет
повинен
мати
противопульвий
і
протиосколковий захист, бути легким і зручним, а також
здатний розмістити на собі більшість переносного
спорядження
і
боєприпасів.
Переносний
обчислювальний центр розташовуватиметься за
спиною солдата і буде оснащений системою GPS,
системою визначення свій/чужий і бортовою
командною системою.

• Американський виробник військової форми і атрибутики Blackhawk
Products Group оголосив про створення унікального костюма для
спецпідрозділів. Розробники стверджують, що він зможе не тільки
захистити солдата від вогню, але і зупинити кровотечу у разі поранення
всього за 20-25 секунд, High Performance Fighting Uniform або "бойова
форма з покращенними характеристиками", як назвали свій винахід
конструктори Blackhawk, не тільки зручна, красива і функціональна, але і
володіє вогне відштовхувальними властивостями. Причому, матеріали, з
яких зроблена новинка, найзвичайніші. На 70 відсотків вона складається з
бавовни, на 30 - з нейлону.
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РІДКА БРОНЯ
Рідка броня - це суміш твердих
наночасток
з
рідиною,
що
не
випаровується. Спочатку передбачалося
використовувати новинку як додатковий
шар, своєрідну підкладку до бронежилету.
Але невдовзі вчені дійшли висновку, що
цим
наповнювачем
може
бути
безпосередньо просочена сама тканина. У
звичайних умовах рідка броня ніяк не
проявляє себе. Одяг залишається гнучким,
не утрудняючи рухів. Але при різкій
енергетичній
дії,
наприклад,
при
попаданні кулі або ударі кинджалом,
наночастинки стають активними і,
зв'язуючись одна з одною, створюють
надміцну плівку. При цьому формування
нової структури відбувається миттєво,
менше ніж за одну мілісекунду після
удару. Показово, що при цьому вся енергія
удару вже не фокусується на кінчику кулі
або ножа, а розподіляється рівномірно по
значній площі отверділої тканини.
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КУЛЕНЕПРОБИВНА ШКІРА
В результаті досліджень
голландських
біологів,
кевлар може втратити звання
найміцнішої тканини на
планеті і поступитися місцем
органічному
поєднанню
павутини і людської шкіри.
У
створеного
нового
куленепробивного матеріалу,
який поки не має назви,
величезний потенціал.

Куленепробивний кевлар має 33 шари, шарів павутини потрібно значно менше оскільки вона сама по собі у
3 рази міцніша кевлара і в 15 разів міцніше сталі. Раніше будь-які додаткові матеріали з павутинням
з'єднувалися погано. І тільки шкіра виявилася універсальним закріплювачем для павучого «клею». У
майбутньому вчені планують імплантувати павутиння прямо у тіло людини.
Поки що шкіра, вирощена вченими, ще не настільки міцна, щоб зупиняти кулю на повній швидкості:
вдалося виростити тільки 4-шаровий матеріал. Але разом нейрохірурги та біологами продовжують роботу
над удосконаленням винаходу. Вони впевнені, що в майбутньому павуковий шовк можна буде
використовувати в медицині, і з його допомогою регенерувати втрачені кінцівки.
http://www.diary.ru/~prividenie-nava/p165936753.htm
http://www.rg.ru/2011/08/26/bron-poln.html
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ЧИ СТАНЕМО МИ КІБЕРГАМИ?
•Зібрати
людини
зі
штучних
органів,
як
конструктор, - реальне
завдання для сучасної
біотехнології. Вже скоро
кожен зможе замінити
зношену печінка чи серце і
силою думки управляти
будь-якою технікою
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ЧИ СТАНЕМО МИ АВАТАРАМИ
•Агентство передових оборонних дослідницьких
проектів (DARPA) та Міністерство оборони США
приступили до втілення сюжету фантастичних
блокбастерів в життя. Вони створюють двоногих
роботів, які будуть контролюватися людиною.
Конкретно, цей проект спрямований на створення
армії людиноподібних роботів, кожен з яких буде
управлятися реальним солдатом. Компанія вже
отримала фінансування від уряду США в розмірі 7
мільйонів доларів, а весь бюджет на розробку
становить 2,8 мільярдів доларів.
• В рамках програми Avatar розробляються інтерфейси і
алгоритми, що дозволяють солдатам ефективно
взаємодіяти з напівавтономними двоногими машинами,
які виступають у ролі "сурогату"- аватара реального
бійця. DARPA розробляє не просто бойові установки з
дистанційним керуванням, такі машини можуть
використовуватися для очищення приміщень, контролю
територій або відновлення зруйнованих комунікацій.
Частина бюджету в розмірі 4,1 мільйона призначена для
розробки лазерів для захисту військової зброї.
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ЧИ СТАНЕМО МИ АВАТАРАМИ

Зрозуміло, вчені ще не скоро зможуть повторити трюк, показаний
у голлівудському блокбастері і здійснити успішну пересадку
людської свідомості в штучне тіло. Тим не менш, практичне
застосування нової розробки знайдеться вже сьогодні. Система
Telesar V може використовуватися для проведення різноманітних
робіт в умовах, небезпечних для людського життя, наприклад,
усередині зруйнованої АЕС у Фукусімі. "Крім того, наш робот
може використовуватися для простого і природного спілкування з
друзями і родичами, які проживають в інших містах", - додають
розробники.

•Японські робототехніки ще на крок
наблизилися
до
реальності,
продемонстрованої
в
популярному
фантастичному фільмі "Аватар". Інноваційна
система під назвою Telesar V, розроблена
професором Сусуму Тачі (Susumu Tachi) з
Keio University і його колегами, дозволяє
людині дистанційно керувати рухами
людиноподібного
робота,
а
також
дивитися на світ його очима. Для
керування роботом використовується цілий
комплект високотехнологічного обладнання,
що включає в себе шолом з вбудованим
дисплеєм, жилет і рукавички. Екіпірування
використовується для передачі докладних
інструкцій, що дозволяють андроїду в
точності копіювати будь-який рух господаря.
У той же самий час, численні датчики,
встановлені на тілі електронного двійника,
збирають інформацію про довкілля та
перетворюють її в гранично зрозумілий і
природний для людини формат.
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КОСМІЧНІ ВІЙНИ
Боїнг
X-37
безпілотний
демонстраційний
орбітальний літак призначений для тестування
майбутніх технологій космічних польотів під час
перебування на орбіті та входження в атмосферу.
Це непілотований космічний корабель багаторазового
використання. X-37 починався як НАСА- проект у 1999,
а в 2004 був переданий Міністерству Оборони. X-37
зробив свій перший політ у вигляді тестового скидання
7 квітня 2006 року на авіабазі Едвардс. 11 грудня 2012
космічний апарат X-37B (OTV-3) був запущений у
третій тестовий політ за допомогою ракети-носія
«Атлас-5», місце запуску - стартовий майданчик SLC41 бази ВПС США на мисі Канаверал. 17 жовтня 2014
Х-37В здійснив посадку на базі ВПС США
«Ванденберг» в штаті Каліфорнія, провівши на орбіті
674 дня. Завдання знаходження на орбіті Землі
невідомі.

Тактико-технічні характеристики
Екіпаж: безпілотний
Довжина: 8,38 м
Розмах крил: 4,6 м
Висота: 2,9 м
Злітна вага: 4 989 кг
Двигуни: 1 × Рокетдайн AR-2 / 3
Корисна маса: 900 кг

 Опанасюк А.С.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
• В ЛЕКЦІЇ ВИКОРИСТАНО МАТЕРІАЛ
КУРСУ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ
«КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО
ПРИРОДОЗНАВСТВА»
ТА КУРСУ, ЩО ЧИТАЄТЬСЯ НА ФПК СУМДУ
«НОВІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУЦІ ТА
ПРАКТИЦІ»

 Опанасюк А.С.
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