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

Полювання
і
збирання
можуть
забезпечити існування 1-2 людини на
квадратний кілометр,
сільське господарство - 40,
а сучасне промислове суспільство - 400.

№

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.
Технологічний уклад - сукупність сполучених виробництв, які мають єдиний технологічний рівень, що
розвиваються синхронно. У зв'язку з науковим і техніко-технологічним прогресом відбувається перехід виробництва
від більш низьких укладів до більш високих, прогресивних. 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

Основний
ресурс

Ключові фактори

Технологічне ядро

I

1780–1830

Енергія води

Текстильні машини

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

1830–1880

Енергія пари,
вугілля

Паровий двигун

Залізниці, пароплави; вугільна і станкоінструментальна
промисловість, чорна металургія

Електродвигун,
сталеливарна
промисловість

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

II

III

IV

V

VI

1880–1930

Електрична
енергія

Енергія
Автомобілебудування, літакобудування, ракетобудування, кольорова
вуглеводнів,
Двигун внутрішнього
1930–1970
металургія, синтетичні матеріали, органічна хімія, виробництво і
початок ядерної згоряння, нафтохімія
переробка нафти (Росія, Україна)
енергетики
Електронна промисловість, комп'ютери, оптична промисловість,
Мікроелектроніка,
1970–2010 Атомна енергія
космонавтика, телекомунікації, роботобудування, газова
газифікація
промисловість, програмне забезпечення, інформаційні послуги
Термоядерна
Нано -, біо-, інформаційні технології. Мета: медицина, екологія,
Квантово-вакуумні
2010–2050 енергія, енергія
підвищення якості життя (Південна Корея, Японія, Америка,
технології
сонця?
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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ЗРОСТАННЯ НАСЕЛЕННЯ
ЗЕМЛІ
•Населення Землі - сукупність людей (населення), що живуть на Землі в цілому, яка безперервно відновлюється, в процесі
відтворення. Аж до 1970-х років чисельність населення світу зростала за гіперболічним законом, в даний час
спостерігається прогресуюче уповільнення темпів зростання населення Землі. Згідно з демографічними дослідженнями,
чисельність населення продовжує швидко збільшуватися, хоча приріст скоротився майже вдвічі в порівнянні з показником
1963 року народження, коли він досяг пікового значення. Таким чином відбувся демографічний перехід (революція).
Населення Землі стрімко старішає. За даними ООН, в 1994-2014 рр. кількість людей старше 60 років подвоїлася, в даний час
(2014 р.) літніх людей у світі більше, ніж дітей у віці до п'яти років. У 2009 році, вперше за всю історію людства,
чисельність міського населення зрівнялася з чисельністю сільського, склавши 3,4 мільярда чоловік. І далі очікується, що все
більша частина світового населення буде представлена городянами (тобто міське населення продовжить зростати швидше, ніж
населення світу в цілому), що підтверджується і останніми даними. У 2050 році, за середнім варіантом прогнозу ООН, понад
половину населення світу проживатиме в Азії, чверть - в Африці, 8,2% - в Латинській Америці, 7,4% у Європі, 4,7% у
Північній Америці. На початку 2014 року на 47-й сесії Комісії ООН з народонаселення і розвитку у доповіді генерального
секретаря ООН Пан Гі Муна було заявлено, що чисельність населення Землі досягла 7,2 млрд. чол. Вчені з ООН і
Вашингтонського університету стверджують, що населення Землі до 2100 року складе 11 млрд. чоловік.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СЛІД ЛЮДСТВА
Екологічний слід – показник, що
характеризує споживання людством
ресурсів Землі, який виражається в
гектарах біологічно продуктивної
поверхні Землі, необхідної для
відтворення ресурсів, що спожиті,
та переробки відходів.
•Нижче представлена інфографіка, яка наочно ілюструє
екологічний слід людства якщо воно буде жити, як в тій чи
іншій країні світу. Сьогодні екологічний слід людини на
планеті складає 18,2 млрд. га (2,7 га на душу населення).
•Людство зіштовхнулося з проблемою виснаження
природних ресурсів. Зараз воно 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. 13 серпня
(2015 р.) 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.
На рис. вказано скільки Землі потрібно буде 7 мільярдам
людей, щоб кожен з них міг жити як жителі з цих країн.
Лідерами по використанням ресурсів Землі є Катар (1-е місце),
Кувейт (2), Об'єднані Арабські Емірати (3) і Данія (4). США (5).
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ЛЮДСТВО ЖДЕ АПОКАЛІПСИС???
На Паризькому кліматичному саміті, який
відбувся з 30 листопада до 12 грудня 2015
року 195 країн світу уклали глобальну угоду
про скорочення викидів парникових газів
обмежити глобальне потепління до 2100
році 2 0С (а бажано 1,5 0С) вище
доіндустріальних
температур.
Для
досягнення цієї мети середньосвітові темпи
скорочення емісії СО2 повинні складати
приблизно 5,5% на рік, досягаючи для
розвинених країн величини 10-15% на рік
(Рис.).
•Мозковий центр - «Римський клуб» був створений у 1965 році в
Белладжіо (Італія) під час Міжнародної конференції під назвою «Умови
світового порядку». Учасники конференції в кількості 21-го людини,
представлені «різними фахівцями, письменниками і вченими»,
обговорювали в ході зборів роль «інтелектуалів» у формуванні нового
світу. Їх наступна серйозна зустріч відбулася в 1968 році в Римі. На ній
були присутні вже 75 чоловік. Тоді ж з'явилося і офіційна назва «Римський клуб», а до складу організації увійшли високопоставлені
політики і представники всіх областей розвитку людської цивілізації.
Результати роботи клубу опубліковані через 21 рік у книзі під назвою
«Перша глобальна революція». Прогноз розвитку людства даний
клубом, який підготував Массачусетський технологічний інститут
був апокаліптичним. Друга доповідь Римському клубу (1974) була
підготовлена американським математиком М. Мессаровічем і німецьким
механіком Е. Пестелем. Вона викладена у книзі «Людство на
роздоріжжі». У 1991 році з'являється книга «Перша глобальна
революція». В подальшому розрахунки були підтверджені іншими
дослідницькими групами.
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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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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЯДРО
6-ГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ
•

•
•

Будь-яка
достатньо
розвинена технологія не
відрізняється від магії
А.К. Кларк

Нанотехнологіі
Інформаційні технології
Біотехнології

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

•

•

•

Основною проблемою в наноіндустрії на сьогоднішній день є керований механосинтез,
тобто складання молекул з атомів за допомогою їх механічного наближення доти,
доки не вступлять в дію відповідні хімічні зв'язки. Для забезпечення механосинтезу
необхідний наноманіпулятор, здатний захоплювати окремі атоми і молекули і
маніпулювати ними в радіусі до 100 нм. Наноманіпулятор повинен управлятися або
макрокомп'ютером, або нанокомп'ютером, вбудованим в робота-складальника
(ассемблера), що управляє маніпулятором. Сьогодні таких маніпуляторів не існує.
Зондова мікроскопія, за допомогою якої зараз проводять переміщення окремих молекул і
атомів, обмежена в діапазоні дії, і сама процедура збірки об'єктів з молекул через
наявність
інтерфейсу
«людина–комп'ютер–маніпулятор»
не
може
бути
автоматизованою на нанорівні.
Як тільки буде створена система «нанокомп'ютер – наноманіпулятор» можна буде
створити перший нанотехнологічний комплекс. Потім, без безпосереднього втручання
людини, він, за заданою програмою, збере свій аналог чи більш складний механізм, потім
ще і ще один. Цей процес носить експоненціальних характер, тому еволюція нанороботів
від найпростішого до надскладного займе лічені місяці!
Така «самозбірка» називається реплікацією, а реплікатор - ассемблером. Отже, для
отримання мільйонів асемблерів за дуже короткий час не знадобиться жодних сторонніх
витрат, окрім забезпечення їх енергією (але скоріше за все і це буде непотрібне, вони
будуть працювати на сонячній енергії) і сировиною. Будуть створені також і нанороботи,
які будуть розбирати будь що до рівня атомів, вони одержали назву дизассемблерів.
На основі системи «нанокомп'ютер – наноманіпулятор» можна буде створити
складальні автоматизовані комплекси, здатні збирати будь-які макроскопічні
об'єкти за наперед знятою, або розробленою, тривимірною сіткою розташування
атомів.
 Опанасюк А.С.

ОСНОВНІ ОБЛАСТІ ВИКОРИСТАННЯ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ
•

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.

•

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.
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ОСНОВНІ ОБЛАСТІ ВИКОРИСТАННЯ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ
• 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.
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МІКРОЕЛЕКТРОНІКА
ВСЕ МЕНШЕ І МЕНШЕ
•Сучасна електроніка базується на використанні кремнія (Si).
•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 був зданий в 2013 році. За заявою Intel, він стане найсучаснішим
заводом з масового випуску комп'ютерних процесорів. Intel буде випускати тут продукцію по 14нанометровій 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 р. (Intel,
Cannonlake технологія FinFET - транзистори з вертикально розташованим затвором).
•7 нм (0,007 мкм). Плани з розвитку техпроцесса до 2020 р. (Intel).
•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
 Опанасюк А.С.

TRI GATE АРХІТЕКТУРА
сток
затвор

•Компанія Intel оголосила про прорив в еволюції транзисторів
- логічних елементів сучасного процесора. В масовому
виробництві відтепер буде застосована тривимірна
структура. Перехід на нову структуру є революційною
подією, оскільки до теперішнього моменту в масовій
електроніці
використовувалися
виключно
планарні
структури.
•Традиційні планарні транзистори, що застосовувалися в
напівпровідникових пристроях на протязі багатьох років, з
переходом від 32 нм на 22-нм норми виробництва будуть
замінені
більш
досконалими
транзисторами
з
тривимірною конструкцією (Tri-Gate).
•Практичним результатом удосконалень в технологічному
процесі є як підвищення тактових частот процесорів, так
і безперешкодне зниження їх напруги живлення і відповідне
падіння тепловиділення.
•Тривимірні транзистори Tri-Gate, працюють на більш низькій
напрузі, пропонують до 37% вищу продуктивність у
порівнянні зі звичайними транзисторами, виготовленими на
базі 32-нм технології. Цей неймовірний ріст робить нові чіпи
ідеальними для кишенькових пристроїв, які заради економії
заряду батареї змушені постійно переходити з одного режиму
енергоспоживання на іншій. Процесори з новими
транзисторами можуть споживати менше половини
потужності, ніж 32-нм чіпи з двомірної структурою,
пропонуючи той же рівень продуктивності.
•Процесор Ivy Bridge, що випускається за 22-нм
технологічним процесом, буде складатися з 1.480.000.000
(майже 1,5 млрд.!!) транзисторів, що означає приблизно 48процентне ускладнення в порівнянні з попереднім чіпом
компанії Sandy Bridge.
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7 НМ ПРОЦЕСОР
•IBM і група партнерів змогли створити перший
робочий чіп, використовуючи 7-нм техпроцес. На
даний момент це тільки тестовий чіп і пройде
чимало часу, перш ніж процесори за цією технологією
будуть використовувати в реальних пристроях.
•Зменшення розмірів елементів веде до збільшення
швидкості та ефективності процесорів. Це і є
причиною чому Intel, AMD і інші виробники чіпів
перейшли до інших процесів виробництва в останні
роки.
Новітні
процесори
Intel,
наприклад,
виготовляються за 14-нм техпроцесом. Ця компанія
заявила, що збирається випускати 10-нм чіпи в 2016
році і 7-нм ще через 2 роки.
• Однак, компанії IBM, GLOBALFOUNDRIES і
Samsung вже вихваляються тестовими 7-нм чіпами
з можливістю розміщення понад 20 мільярдів
транзисторів на площі розміром 1x1 см.
•IBM повідомила, що для виробництва чіпа
використовуються кремнієво-германієві канальні
транзистори і екстремальна ультрафіолетова
літографія, що може забезпечити на 50 відсотків
кращу енергоефективність, ніж у чіпів доступних на
сьогоднішній день. Гіганти індустрії планують
масово перейти на цю технологію в 2017-2018 р.
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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-типу. 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
In2O3, SnO2, ITO, ZnO, CuO
оксидними матеріалами (ПОМ) є оксид індію (In2O3), оксид
індію легований оловом (ITO), оксид цинку (ZnO) і оксид
олова (SnO2).
 Опанасюк А.С.

ГНУЧКА ЕЛЕКТРОНІКА

•Гнучкий електронний
чіп-прототип

•Дослідники з Центру наноматеріалів Аргонської національної
лабораторії
Міністерства
енергетики
США
розробили
транзистори товщиною в 10 атомних шарів - приблизно на таку
довжину виростають наші нігті за одну секунду.
•Нові напівпровідникові вироби мають коефіцієнт перемикання
(on/off ratio), який
можна порівняти з тонкоплівковими
транзисторами, що виробляються сьогодні для комерційних цілей.
На відміну від останніх, ці не руйнуються при згинанні,
забезпечуючи стабільну продуктивність. При цьому вони
ефективно працюють в широкому діапазоні температур, що дуже
важливо для електронних пристроїв.
•Транзистори лежать в основі майже всієї електроніки. Сьогодні
практично всі смартфони та телевізори з плоскими дисплеями
складаються з тонкоплівкових транзисторів. За словами
розробників, нова технологія дозволить збільшити прозорість
дисплеїв, зробивши їх практично невидимими. Для кращого
розуміння уявіть собі звичайне вікно, яке при включенні
перетворюється на екран.
•При створенні нових транзисторів дослідники використовували
метод, за який Манчестерський університет був удостоєний
Нобелівської премії - відділення одноатомного шару дісиліцида
вольфраму (WS2) за допомогою липкої стрічки. Поверх WS2 вчені
наростили шари інших матеріалів і отримали транзистор. Товщина
готового напівпровідникового виробу склала 10 атомних шарів.
•Зараз дослідники хочуть застосувати цю технологію до
пристроїв обробки та зберігання інформації, що дозволить
створювати не тільки дисплеї, але також гнуться прозорі
телевізори та комп'ютери..
 Опанасюк А.С.

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
поперечному напрямі.
 Опанасюк А.С.

ГЕРМАНАН
•Нещодавно американським вченим-матеріалознавцям вдалося створити двовимірну (одношарову)
речовину на основі германію з включеними в нього атомами водню - германан (germanane, GeH).
Новий матеріал з товщиною в 1 нм зберігає стійкість при кімнатній температурі, а нанесення його на
підкладку в один або два шари не представляє особливих проблем. Джошуа Голдбергер спільно з
колегами зайнялася вирощуванням нового виду кристалів германію, до складу якого входять атоми
кальцію, що розчиняються у воді. Шляхом заміщення звільнених кальцієм місць атомами водню, стало
можливим здійснити відділення одноатомних шарів. Звичайні напівпровідники з германію легко
окислюються на повітрі, і ця властивість являє собою серйозну проблему, пов'язану з їх експлуатацією.
Однак германан, у складі якого знаходяться атоми водню, не проявляє тенденції до окислення. До
того ж електронна провідність германана в п'ять разів краща, ніж у чистого германію, і в десять
разів більша ніж у кремнії, який на даний момент є основним напівпровідником сучасності.
•Важливою перевагою нового матеріалу є його приналежність до прямозонних напівпровідників.
Тобто при переході електрона у валентну зону із зони провідності не відбувається втрати імпульсу, і тому
германан є гідною заміною кремнієвим напівпровідників, що на даний момент використовується в
оптоелектроніці.
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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 бездротову мишку і клавіатуру
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МІНІ-КОМПЬЮТЕР ACTIVE FORTIUS
•Active Fortius - це "розумний" годинник, який користувачі
зможуть носити на зап'ясті або закріплювати, скажімо, на
велосипедному кермі. Пристрій призначений для використання
насамперед під час занять спортом і активним відпочинком. Роль
програмної платформи на міні-комп'ютері, швидше за все, зіграє
Android. Не виключено, що годинник буде компаньйоном для
інших гаджетів Samsung, зокрема смартфонів. Спостерігачі
вважають, що в Active Fortius може бути використаний гнучкий
екран на органічних світлодіодах (OLED).
•«Розумний» годинник розробляє також компанія Apple. Гаджет
iWatch нібито отримає вигнутий дисплей зі склом Willow Glass і
операційну систему iOS. Також повідомляється, що новий
годинник Apple матиме дисплей типу OLED розміром 1,5 дюйма,
створений за проекційно-ємнісною технологією з нанесенням
тонкої плівки оксиду індію та олова (ITO). Планується, що за
допомогою нового годинника, з'єднаного через Bluetooth з
мобільним пристроєм користувачі зможуть відповідати на дзвінки і
проглядати повідомлення.
•Однією з гарантовано привабливих для користувачів особливостей
в iWatch буде функція безконтактних платежів компанії Apple Pay.
Завдяки їй власник iPhone зможе оплачувати свої покупки,
просто піднісши смартфон до терміналу.
•Лінійка «розумних годинників» Apple включатиме три колекції:
перша колекція буде називатися просто Watch (корпус з
нержавіючої сталі), друга - Watch Sport (корпус з анодованого
алюмінію) і третя - Watch Edition (корпус з 18-каратного золота).
Вартість золотих Apple Watch Edition складе 10000$ (в 10 разів
дорожче золота), сталевих – 549 доларів. Продажі почалися 24
квітня 2015 р.
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КОМП'ЮТЕР «EDISON»
•У 2015-2016 р. розпочалася ера розумних речей.
•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».
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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.
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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.
•Інжeнepи Мічігaнcькoгo унівepcітeту (США) пoкaзaли гoтoвий
до виробництва найменший у світі кoмпютep Michigan Micro
Mote (M3), oб‘єм якого 1 мм3. Незважаючи на мініaтюpні
гaбapити M3 вміє робити фoтo, вимірювати тeмпepaтуpу і тиск,
зберігаючи цю інформацію у пам'яті. Пpoгpaмування
кoмпьютepa здійснюється нa ocнoві cвeтлoвих імпульcів, які
мoжe пepeдaвaти розташована поблизу c чіпoм лaмпa.
Кoмпьютep включaє декілька шарів. Кожний новий вepхній
шар мeнший попереднього в наслідок чого пристрій нагадує
драбину. Нижній фoтoелeмeнт перетворює cвітло у струм для
зapядки aккумулятopa наступного шару. Зa ним йдуть
мікpoпpoцeccop, пам'ять, a пoтім - paдіoмoдуль, і лінза c
фoтoчіпoм. M3 повністю aвтoнoмний. Він вміє збирати і
записувати дані отримуючи енергію від світла. Вбудований
paдіoмoдуль дозволяє відправляти інфopмaцію нa відстань дo
10 мeтpoв. Рaзpобники відзначили, щo cтворити мініaтюpний
кoмпютep їм вдaлocь піcля появи пpoцecopa Phoenix pозміpoм
915x915 мкм, який використовує 500 пВт енepгіі (510-10 Вт,
пpиблизно cтількo використовують 500 людських клітин).
Створення пристрою зaйнялo біля 10 років.
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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.
 Опанасюк А.С.

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.
 Опанасюк А.С.

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 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. 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. Ціна революційного гаджета, як очікується, складе близько 70 $.
•З появою у натільних ПК і ноутбуках 3D-кaмep і виходом oпepaціoнoї cиcтeми Windows 10 з її
пepcoнaльним acиcтeнтoм Cortana жecти і гoлoc cтaють додатковими інcтpумeнтaми для керування
кoмпютepoм нapяду з клaвіaтуpoю і ceнcopним інтepфeйcoм. Екcпepти дослідницкої кoмпaнії Gartner
пpoгнoзують, щo до 2019 р. під упpaвлінням Windows 10, будуть працювати більше 60% ПК, що
використовуються у світі. Якщо хoча б пoлoвинa користовачей Windows 10 cтaнуть віддавати кoмaнди за
допомогою жecтів або гoлoca, ця функція будe використовуватися тpeтиною світового
кoмпьютepнoгo пapкa.
 Опанасюк А.С.

NAILO
•Прототип під назвою NailO дуже схожий на накладні
нігті - широко поширений сьогодні модний жіночий
аксесуар. Пристрій кріпиться до великого пальця руки і
управляється за рахунок руху вказівного пальця по
поверхні. Мініатюрний трекпад підключається до
мобільного пристрою і налаштовується відповідно до
особистого стилю. NailO дозволяє виконувати різні дії
на телефоні або персональному комп'ютері за
допомогою жестів, а завдяки змінним накладкам
користувач може легко змінювати зовнішній вигляд
пристрою. За словами розробників, комерційна версія
пристрою отримає знімну поверхневу мембрану, яка
дозволить власникам трекпада підлаштувати його під
власний стиль. Так як для роботи з трекпедом
використовуються природні рухи, користувачі швидко
звикнуть до нього, обіцяють дослідники. NailO зручно
використовувати
в ситуаціях,
коли
небажано
привертати увагу оточуючих, наприклад, учаснику
зборів потрібно швидко і непомітно відповісти на
термінове текстове повідомлення.
•Подробиці про прототип будуть представлені в ході
конференції з питань взаємодії людини і комп'ютера
(Computer Human Interaction) в Сеулі, Південна Корея у
2015 р.
 Опанасюк А.С.

SOLU НОВА КОНЦЕПЦІЯ
КОМПЮТЕРІВ

Вихід на ринок травень 2016 р.

•Творці Solu стверджують, що їм вдалося переосмислити поняття персонального
комп'ютера. Solu - це крихітний «соціальний» комп'ютер для роботи і розваг.
Він управляється проприєтарною операційною системою Solu OS, яка
використовує хмарний сервіс як повноцінний елемент для роботи. Тому потреба
в установці жорсткого диска була відсутня. А користувачам більше не потрібно
буде робити бекапи і встановлювати програмне забезпечення - про це вже
подбали розробники. Використовувати Solu OS можна і без інтернету. При цьому
всі файли, призначені для користувача настройки і додатки зберігаються в хмарі.
І якщо раптом ви розіб'єте свій Solu, можна підключити інший примірник,
залогинитися - і все залишиться на місці.
•В основі інтерфейсу Solu лежить ідея про те, що персональний комп'ютер
є застарілим поняттям. Тому що люди більше не працюють поодинці, вони
прагнуть до співпраці. Тому й дизайн Solu OS зроблений так, щоб вам було
зручно ділитися додатками, інструментами або результатами роботи в режимі
реального часу. Управляти комп'ютером потрібно за допомогою жестів.
Весь простір розділений на чотири зони, за якими можна розподіляти файли і
додатки згідно з їх призначенням. Як тільки ви підключаєте Solu до монітора,
його власний екран перетворюється на touch-панель.
•Самі розробники розглядають свій продукт як сервіс, а не гаджет. Тому за
доступ до хмарного сховища і додатків вони просять місячну плату.
Користуватися можна програмами, розробленими спеціально для «соціального»
комп'ютера, або ж Android-додатками, сумісними з ним. Корпус Solu зроблений з
дерева. Творці свідомо відмовилися від використання металу або пластику і
хотіли надати комп'ютеру більш мінімалістичний вигляд. Розмір підібраний так,
щоб Solu вмістився у вас в руці або кишені. Купити Solu можна тільки на умовах
попереднього замовлення: кампанія щойно стартувала, але, схоже, набере
необхідну суму до кінця заявленого терміну. Solu можно передзамовити за
ціною від €349.
 Опанасюк А.С.

ПРОЗОРІ OLED-ПАНЕЛІ
•Південнокорейський виробник Samsung до кінця
2015 року має намір випустити дзеркальні і
прозорі OLED-панелі. Компанія вже довгий час
проводила тестування і тепер має намір запустити
новинку в масове виробництво. На OLED-панелі
вже є потенційні замовники. Ними виступлять
найбільші торгові бренди, в числі яких вже
значиться бренд Louis Vuitton. Вони будуть
використовувати нові панелі на вітринах своїх
магазинів, щоб рекламувати товари.
•Прозорі
панелі
Samsung
OLED
будуть
пропонуватися в різні дорогі готелі та мотелі. У
середньому діагональ такого дисплея буде досягати
55 дюймів, а розрізнення буде в 1920 на 1080
пікселів.
•Крім Samsung, на ринок прозорих і дзеркальних
OLED-екранів планує вийти і компанія LG.
Масове виробництво вона має намір почати після
того, як на ринку з'являться перші моделі.
Компанія буде орієнтуватися на попит і переваги
покупців. За деякими даними, LG буде випускати
панелі з розрізненням 4К.

 Опанасюк А.С.

ТЕЛЕВІЗОРИ НА КВАНТОВИХ
ТОЧКАХ
•Представлені в січні на виставці CES 2015 телевізори Samsung,
виготовлені за технологією квантових точок, поки що доступні
тільки у Південній Кореї. Нові телевізори відрізняються
мінімалістичним дизайном і вкрай невеликою товщиною.
Наприклад, товщина флагманської моделі X940C складає всього
4,9 мм - тонше, ніж iPhone 6! Вартість найдешевшого
представника сімейства Samsung SUHD 4K TV складе $ 2500. У
стільки ж обійдеться модель UN48JS8500, обладнана 48дюймовим плоским дисплеєм високої чіткості. Апарати з 55- і 65дюймовими екранами аналогічного формату (UN55JS8500 і
UN65JS8500) будуть коштувати $ 3000 і $ 4000 відповідно.
•Компанія Samsung також розпочала продажу вигнутого
телевізора з екраном на квантових точках. Для покупки
доступні пристрої з діагоналями 55, 65, 78 і 88 дюймів. Молодша
модель обійдеться в $ 5 тис., старша - в $ 7,2 тис. Телевізори
Samsung, продемонстровані в січні, здатні виводити картинку в
розрізненні 4K. Телевізори працюють під управлінням
операційної системи Tizen.
Суть технології квантових точок полягає в збільшенні контрастності і широкому колірному охопленні за
рахунок використання плівки з напівпровідникових нанокристалів. Матриці з технологій квантових
точок перевершують за якістю дисплеї OLED, але при цьому коштують втричі дешевше. Як
зазначили раніше в Samsung, телевізори серії SUHD можуть відображати понад мільярд кольорів.
Аналогічну технологію застосовують LG і Sony.
 Опанасюк А.С.

ГОЛОГРАФІЧНИЙ ЕКРАН
HAPTOMIME
•Японські вчені продемонстрували прототип сенсорного
голографічного екрану Hapto Mime, 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.

 Опанасюк А.С.
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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 .

 Опанасюк А.С.

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.
 Опанасюк А.С.

SPACEGLASSES META.01
•Ні, це не Google Glass і навіть не аналог.
Власне кажучи, Space Glasses 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.

 Опанасюк А.С.
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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.

 Опанасюк А.С.

КЕРУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЮ
РЕАЛЬНІСТЮ
•Програміст з Торонто Брайан Пейріс (Brian Peiris) придумав спосіб
писати код всередині віртуальної реальності, безпосередньо
спостерігаючи за результатами кожної зміни в програмі.
•Ідея побудови або зміни віртуального світу знаходяться всередині
нього людиною піднімалася ще у вісімдесяті, проте в реальності вона
почала набувати обриси тільки в останні роки. Брайан Пейріс
створив віртуальну середу для програмування, в якій користувач
може працювати, не знімаючи шолом Oculus Rift. В 10-хвилинному
ролику, який він опублікував на YouTube, канадець створює поряд з
собою рухливу кольорову структуру з квадратів, займаючись
написанням коду на висячому над нескінченним цифровим полігоном
екрані. Надалі Пейріс намір створити багатокористувацький
режим, щоб кілька людей могли творити одночасно.
•Брайан Пейріс вважає, що безпосередній і моментальний зв'язок зі
своїм творінням є «потужним досвідом», який може змінити підхід до
роботи. Здатність писати код дає нам контроль над мільярдами
транзисторів на машинах, що виконують мільярди операцій в секунду,
підключених до мережі з мільярдів таких же машин. Наші команди
дозволяють керувати цим усім найбезпосереднішим чином.
Незважаючи на те, що ідея Пейріс нескінченно далека від показаного
в «Матриці» або будь-який інший кіберпанк-класиці, формально він
виконав обіцянку письменників-фантастів, нехай і сам процес
написання коду не перетворився на магічні помахи рукою або
управління силою думки.
 Опанасюк А.С.

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%.

 Опанасюк А.С.

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/
 Опанасюк А.С.

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

 Опанасюк А.С.

БІОЛОГІЧНІ 3D-ПРИНТЕРИ
Перший біологічний 3D-принтер, спеціально
розроблений з розрахунку на дрібносерійний, але
все таки промисловий випуск, відкриває нові
перспективи в області імплантації і відновлення
органів і тканин. Такий результат співпраці
американської
компанії
Organovo
і
австралійської Invetech. Цей принтер має дві
друкуючі
голівки.
Одна
заправляється
цільовими "фарбами" (людські клітини
печінки, сердця, стромальні клітини тощо),
друга
допоміжними
матеріалами
(підтримуючий гідрогель, колаген, чинники
росту).
Компанія Materialise, використовує принтери для
роздруківки суглобів, кісток та ін.

 Опанасюк А.С.
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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.

STRATI ПЕРШИЙ
РОЗДРУКОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ
•Цей амбіційний проект був задуманий Local
Motors і здійснювався декількома партнерами по
проекту, в тому числі компанією Thermwood.
Загальна ідеї була в 3D друці, обробці, монтажі
та введенні автомобіля в експлуатацію всього за
один тиждень в рамках виставки Міжнародна шоувыставка технологій виробництва в Чикаго.
•Після того як кузов був надрукований на 3D
принтері, була проведена його обробка на 5
осьовому верстаті Thermwood Модель Multipurpose
70 10х15 з ЧПУ, щоб досягти ідеально-правильної
форми кузова, крил, і інших частин автомобіля.
•В цілому, весь процес 3D друку зайняв 44 години,
механічна обробка на верстаті Thermwood - один
повний робочий день і остаточне складання два
дні!

 Опанасюк А.С.

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.
 Опанасюк А.С.

ДВИГУН RUTHERFORD
•Для того щоб сконструювати і відправити ракету в космос,
потрібні колосальні фінансові вкладення. Вплинути на
ситуацію намагається новозеландський стартап Rocket
Lab, який за допомогою методу 3D-друку сподівається
знизити середню вартість запуску ракети в космос на 95%. За
запевненнями компанії, це можливо завдяки її пусковій
установці Electron і двигуну Rutherford. Створений у стінах
Rocket Lab літальний апарат був представлений на щорічній
конференції Space Symposium в США, Каліфорнія. Основний
інтерес фахівців прикутий саме до двигуна Rutherford,
практично всі елементи якого надруковані на 3Dпринтері. Крім того, ракета використовує систему з літійполімерних батарей і електродвигунів, які дозволяють
витрачати набагато менше рідкого палива, ніж звичайні
апарати подібного класу. Таким чином, створений Rocket Lab
пристрій є не тільки першим ракетним двигуном,
надрукованим на 3D-принтері, а й першим подібним
двигуном на батареї. По суті, Rutherford являє собою
електротурбонасосний гасово-кисневий двигун, який
створювався спеціально для запуску в парі з пусковою
установкою Electron. За оцінкою компанії, вартість запуску
супутників на орбіту за допомогою її технологій обійдеться
всього в $ 4,9 мільйона. Правда, поточні зразки поки що
можуть підняти з собою вантаж вагою лише 110 кг, але це
питання часу.
 Опанасюк А.С.

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.
 Опанасюк А.С.

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

 Опанасюк А.С.

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 3D-МОДЕЛЕЙ
•Громадяни України відкрили перший в світі
інтернет-магазин моделей для 3D-принтерів
Kwambio. На сайті зберігаються шаблони предметів
(наприклад, вази або люстри), які можна роздрукувати
на домашньому принтері.
•Представлені п'ять основних категорій товарів: мода,
дизайн, гаджети, декор і мистецтво.
•"Друк ось такого абажура обійдеться вам в 5 грн.
Хоча в магазині його вартість склала б як мінімум 80
грн. При цьому достатньо мати принтер за $ 500", пояснив дизайнер проекту Іван Журба, вказуючи на
одну зі своїх готових роздрукованих моделей.
•Зараз проект працює в тестовому режимі,
комерційний запуск запланований на кінець року.
Дизайнери, що наповнюють сайт моделями,
отримуватимуть 70% доходу від продажів, а торгова
площадка - 30%.
•Магазин Kwambio заснував українець Володимир
Усов, офіс компанії знаходиться в Нью-Йорку (США).
Поки що у компанії один інвестор з Одеси, його ім'я і
сума вкладень не розголошуються.

 Опанасюк А.С.

ТЕНДЕНЦІЇ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
Прогноз енергетичного балансу в світі до 2100 року. 1 ЕДж = 278 млрд
кВт год, 100 ЕДж = річне споживання США

За останні 20-30 років темпи
зростання сонячної енергетики
становили в середньому приблизно
25%. Згідно із прогнозами в XXI
столітті
розвиток
сонячної
енергетики
залишатиметься
основним
серед
усіх
альтернативних
джерел.
За
оцінками до 2050 р. сонячна енергія
може забезпечити 20-25% світового
виробництва енергії, а до кінця XXI
століття сонячна енергетика
повинна
стати
домінуючим
джерелом енергії з часткою, що
сягає 60%.

Структура світового енергоспоживання 2020 р.
 Опанасюк А.С.

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.
 Опанасюк А.С.

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 (Ni58, Ni60, Ni61), в який під тиском закачаний водень, плюс добавкакаталізатор Li7. 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. Після роботи реактору Li7
перетворюється в ізотоп - Li6, а Ni58, Ni60, Ni61 в ізотоп Ni62. Тобто, атоми Li втрачають один нейтрон, а атоми Ni
добирають. У реакції бере участь і водень зі своїм єдиним нейтроном. Саме ці «віддача» і «захоплення» нейтронів атомами
супроводжуються виділенням величезної кількості тепла. Тобто процес в Е-САТ дійсно змінює паливо на ядерному рівні,
тобто мають місце ядерні реакції. Однак жодних слідів радіації виявлено не було.
У складі делегації США до Китаю у жовтні 2015 р. Обама привіз американо-китайського мільярдера Джей Ті Вона, який
заснував компанію Industrial Heat і перекупив у Андреа Россі всі права на виробництво його генератора Е-САТ і на його
продаж. Після цього відбулася зустріч Джей Ті Вона з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони прийшли до рішення про
створення спеціальної зони в Баодін для промислового випуску цих генераторів за ліцензією США. У найближчі роки в
Китаї почнеться масове виробництво генераторів Россі, і всі гідро-, атомні, теплові електростанції можна буде відправляти
на пенсію.
 Опанасюк А.С.

БЕЗДРОТОВА ПЕРЕДАЧА ЕНЕРГІЇ
WiTricity – бездротова електрика
Ідеалізовані магнітні котушки (жовтий колір), оточені своїми
полями (червоний і синій), передають одна одній енергію на
відстань D, набагато більшу, ніж розмір самих котушок. Це і
називається резонансним магнітним зв'язком (або
зчепленням) – Resonant Magnetic Coupling
Спеціальна схема (1) переводить звичайний змінний струм
у високочастотний (1-10 МГц), який запитує передавальну
котушку. Вона створює осцилююче магнітне поле.
Приймальна котушка (2) у приладі-споживачі настроюється
на ту саму частоту. Резонансний зв'язок (3) між котушками
перетворює магнітне поле знову у електричний струм, який
подається до лампочки. Відповідно один пристрій може
забезпечувати енергією всі прилади і пристрої в кімнаті

Одна з дослідних установок Intel WREL
без дротів передає електроживлення
(разом з аудіосигналом) з MP3-плеера на
невелику колонку
 Опанасюк А.С.

МАЙБУТНЄ МОБІЛЬНОГО
Вчені з університету Кембріджа і дослідницького центру
фінського телефоновиробника Nokia Research Center —
NRC представили на виставці Design and the Elastic Mind,
що проходила з 24 лютого по 12 травня 2008 р. в Музеї
сучасного мистецтва в Нью-Йорку, концепт нового
гнучкого мобільника — Morph.
Новинка є торжеством нанотехнологій. Гнучкі матеріали,
прозора електроніка, поверхні, що самоочищаються,
відсутність тріщин і сколов. Крім того, заряджатися
вони будуть за допомогою вбудованих сонячних батарей у
вигляді так званої "нанотрави“.
Перший мобільний телефон Nokia (1982 р.)

Одним з наступних значущих
кроків в розвитку мобільних
телефонів стане інтеграція в них
пікопроекторів, за допомогою
яких можна буде отримувати
якісне зображення з великою
діагоналлю на будь-якій поверхні.
Аналітики компанії IMS Research
прогнозують, що до 2013 року
близько 50 мільйонів мобільних
пристроїв
буде
оснащено
інтегрованими ікопроекторами.
Гнучкий мобільний телефон Morph (2008 р)
 Опанасюк А.С.

МАЙБУТНЄ МОБІЛЬНОГО
За допомогою мобільного телефону у майбутньому
можна буде передати тактильні відчуття, запахи,
та смак. Він буде керуватися звуковими командами,
а потім думками та впізнавати свого власника.
Тайваньська
компанія Polytron
Technologies перша
у світі представила
прототип
прозорого смартфона.
На фото видно, що
карту
пам'яті,
чіпсет, роз'єми і
камеру поки не
представляється
можливим зробити
невидимими.
Продажі
свого
пристрою
фірма
планує почати в
кінці 2013

 Опанасюк А.С.

БРАСЛЕТ CICRET
•Розумний браслет Cicret, який донедавна збирав
кошти на краудфандінгом Indiegogo, незабаром
запускають у виробництво.
•Французька компанія Cicret розробляє браслет, який
оснащений
піко-проектором
і
датчиками
наближення. Аксесуар здатний проектувати на
зап'ясті
зображення,
подібне
інтерфейсу,
наприклад, смартфона, а вбудовані датчики
визначають ваші торкання і жести по "екрану".
Дизайн і апаратне забезпечення Cicret Bracelet все
ще знаходяться в розробці, але творці впевнені, що
зібрані на краудфандінговому сервісі кошти
допоможуть їм досягти бажаної мети. Також
компанія розробляє однойменний додаток для
безпечного обміну повідомленнями.
•Очікується, що браслет Cicret отримає роз'єм
microUSB, модулі Bluetooth і Wi-Fi, 16/32 ГБ
вбудованої пам'яті, слот для SIM-карти і 10 кольорів
корпусу на будь-який смак. Ціна девайса на
Indiegogo становила $ 400, але фінальна версія
продукту надійде в роздрібний продаж з цінником
$ 600 - $ 700.

 Опанасюк А.С.

ДОСЯГНЕННЯ РОБОТЕХНІКИ
Робот АSIMO від компанії HONDA отримав нові здібності,
збільшивши свій рівень інтелекту і автономності.
ASIMO вважається однією з найдосконаліших машин такого
роду, що не раз демонстрували свої здібності на публіці. При
цьому, майже не міняючись зовні, робот постійно
удосконалюється, інженери регулярно додають в нього нові
технології і, відповідно, навички і уміння.
Наприклад, робота навчили управлятися з візком (столиком)
на колесах, переміщати його в потрібному напрямі,
розгортати і штовхати. Ще ASIMO відтепер самостійно
підходить до найближчого зарядного пристрою і
підключається до мережі, як тільки запас енергії в
акумуляторі падає нижче заданого рівня.
Але чи не головне нововведення в тому, що тепер декілька
роботів ASIMO здатні виконувати сумісні завдання,
координуючи свої дії. При цьому всі андроїди навчені
співвідносити поставлені перед ними цілі з координатами
кожного ASIMO в будівлі і поточним рівнем заряду його
батарей, щоб розподіляти між собою завдання найбільш
оптимальним чином.
Окрім цього цими роботами вже можна частково
керувати подумки!!!

 Опанасюк А.С.

РОБОТОТЕХНІЧНИЙ ГОТЕЛЬ
•Готель Henn-na Hotel в місті Нагасакі
обзаведеться персоналом з роботів. Їм буде
повністю віддана рецепція, де людиноподібні
механізми будуть приймати гостей, спілкуватися з
ними і навіть коректувати стиль своєї розмови,
залежно від поведінки і настрою співрозмовника.
•При цьому ці роботи будуть настільки
реалістичними, що зможуть навіть моргати,
імітувати дихання і відтворювати схожі на
людські емоції. Багатьох це може налякати, але
японці вважають, що саме за подібними
технологіями - майбутнє робототехніки.
•Всього ж в готелі Henn-na Hotel приблизно
дев'яносто відсотків сервісу буде надаватися саме
роботами. Готель Henn-na Hotel буде складовою
частиною тематичного парку на околиці міста
Нагасакі, присвяченого Нідерландам. У готелі буде
72 номери, найдешевший з яких обійдеться гостю в
152 американських доларів.
•Цей готель, як очікується, буде відкритий 17
липня 2015 р. Але вже зараз потенційні гості готелю
можуть забронювати собі номери на майбутнє на
сайті Henn-na Hotel.
 Опанасюк А.С.

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.
 Опанасюк А.С.

КВАДРОКОПТЕР AERIUS
•Виробник дронів Axis Drones створив найбільш
мініатюрний квадрокоптер у світі під назвою
Aerius, його ширина складає трохи більше трьох
сантиметрів. Aerius здатний легко вміститися на
кінчику людського пальця. Усередині цього мінідрона є все те саме, що у великих
квадрокоптерах: система стабілізації на основі
гіроскопа, LED-підсвічування, "розумна" система
контролю орієнтації в просторі, а також
процесор, куди закладено кілька трюків, які
Aerius може виконувати після натискання
відповідної кнопки на пульті дистанційного
управління і багато іншого. Звичайно ж, дуже
малий розмір Aerius вплинув на ємність
акумулятора. У міні- дроні використовується
батарея ємністю всього 80 мАг, чого вистачає
лише на 5-7 хвилин польоту. Однак заряджається
цей акумулятор всього 15 хвилин. Що стосується
дальності польоту, завдяки 2,4-гігагерцевому
передавачу, Aerius може віддалятися від свого
власника практично так само далеко, як і його
"великі побратими".
•Вартість Aerius складає всього 35 доларів

 Опанасюк А.С.

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.

 Опанасюк А.С.
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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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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.
 Опанасюк А.С.

ЧИ СТАНЕМО МИ КІБЕРГАМИ?
Чіпи - імплантати з 1520 мікрофотодіодами дозволили пацієнтам що осліпли
розрізняти повсякденні об'єкти і читати
великі написи. Про вражаючий успіх
повідомили доктор Эберхарт Цреннер
(Eberhart Zrenner) з університету Тюбингена
(Universität Tübingen) і очолювана їм німецька
компанія Retina Implant.
Апарат пройшов багаторічні клінічні
випробування
на
11
пацієнтах
з
дегенерацією клітин в сітківці. Тепер
прийшла пора підвести підсумки. Дієвість
імплантата відрізнялася у різних людей, але
більшість виявилися в змозі виділяти яскраві
об'єкти в полі зору.
Найкращий результат показав 46-річний фін
Міікка Терхо (Miikka Terho). Він розрізняв
вилку, ніж і кухоль на столі, циферблат
годинника і геометричні візерунки, різні
фрукти і зміг навіть розрізнити сім відтінків
сірого.
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ЛЮДИНА ЧИ КІБЕРГ?
•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

 Опанасюк А.С.

ЧИТАННЯ ДУМОК
•Американські вчені з Каліфорнійського університету
в Берклі знайшли спосіб читати думки і при
необхідності трансформувати їх у слова. Вони
зазначили, що нова розробка в першу чергу
покликана допомогти людям, які втратили
можливість розмовляти внаслідок якого-небудь
захворювання. В ході експерименту вчені вживили 15
пацієнтам-добровольцям в мозок електроди, які
фіксували активність в зонах, що відповідають за
сприйняття мови. Пацієнтам диктували слова, а
спеціально розроблена програма відстежувала
реакцію мозку.
• Проаналізувавши велику базу даних, комп'ютер
зможе зіставити певну мозкову активність з реакцією
на раніше виголошений звук. Таким чином, система
зможе відтворювати слова і навіть звуки, про які
думає людина.
• Вчені погодилися, що їх розробка фактично вміє
читати думки. Втім, поки для цього необхідно
провести операцію з імплантації в мозок електродів
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КЕРУВАННЯ ПРИЛАДАМИ
ПОДУМКИ
•У військових академіях Китаю студентів навчають
контролювати роботів віддалено без джойстиків, а
за допомогою спеціального шолома, що зчитує
думки. Пристрій вловлює активність мозку і
інтерпретує її як команди для управління машинами.
•Під час демонстрації сеансу телепатичного зв'язку
військовим вдалося змусити робота рухатися в різних
напрямах, перевертати головою і підбирати об'єкти.
•Електроди електроенцефалограф, вбудовані в шолом,
вловлюють дрібну зміну мозкової активності.
Комп'ютерна
програма
навчається
правильно
інтерпретувати патерни, які відповідають різним
командам. А потім передає ці уявні команди роботу,
який виконує рухи і повороти. Аналогічні роботи
ведуться і з «мисленим» управлінням дронами. Поки
ж для виконання роботами найпростіших завдань
необхідна неабияка концентрація. Але і її буває
недостатньо, оскільки обладнання працює з точністю
до 70%.

 Опанасюк А.С.

МОЗКОВІ МЕРЕЖІ
•Нейробіологи з Медичного центру університету ім. Дьюка представили новий тип інтерфейсу між мозком
і комп'ютером, який дозволяє об'єднувати мізки кількох живих істот в одну обчислювальну мережу. В
опублікованих роботах були описані експерименти, в якому мізки декількох тварин працювали спільно
заради досягнення мети. Для експерименту вчені імплантували електроди безпосередньо в мозок ссавців.
У двох незалежних експериментах вчені перевіряли можливості т. зв. Brainet - мозкової мережі,
пов'язуючи в одному з них мізки кількох мавп, а в іншому - кількох щурів. Тварини в обох експериментах
могли обмінюватися сенсорної інформацією і спільно управляти моторикою, щоб досягати поставлених
цілей або проводити обчислення. В одному експерименті об'єднані в мережу мізки трьох макак-резусів
управляли віртуальної рукою, яка повинна була схопити якийсь рухомий об'єкт. На рух руки впливала
мозкова діяльність усіх тварин. Кожна з мавп контролювала рух віртуальної руки за двома осями. У зв'язку
з цим вдало рухати рукою і схопити віртуальний об'єкт вони могли тільки в тому випадку, якщо хоча б дві з
них синхронізували мозкові сигнали. У ході експерименту мавпи навчалися управляти віртуальним
маніпулятором і згодом успішно підлаштувалися під нього. Потім, у наступній фазі експерименту,
мавпам залишили контроль над рухами віртуальної руки тільки за однією віссю. Через кілька днів
вони навчилися успішно діяти спільно і при таких обмеженнях.
•В іншому експерименті мережа, в яку були включені мізки кількох щурів, займалася складними
обчисленнями. Мережа складалася з груп по 3-4 гризуни. Гризунам в мозок передавали інформацію, і
давали нагороду тільки в разі успішних обчислень. Наприклад, отримуючи інформацію про температуру і
атмосферний тиск, мозкова мережа повинна була обчислити вірогідність дощу. Фактично, вчені створили
класичну нейронну мережу, що навчається, використовуючи живі мізки. Крім передбачень погоди,
нейросітка займалася розпізнаванням образів, а також зберіганням і обробкою сенсорної інформації. Ці
експерименти в кінцевому рахунку можуть привести до створення органічних комп'ютерів, де
обчислювальна потужність мізків поєднується зі звичайними процесорами і мережевими
технологіями. Розробивши неінвазивні методи об'єднання мізків можна буде, наприклад, створювати
мережевий зв'язок між мізками людей.
 Опанасюк А.С.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
•Рей Курцвейл, прихильник теорії технологічної
сингулярності, ідеології штучного інтелекту, директор
відділу розробок компанії Google, вважає, що людство
наближаємося до того моменту коли комп'ютери
стануть розумнішими людей. Коли це відбудеться, наші
тіла, наші думки, наша цивілізація повністю і незворотно
трансформуються. Згідно з прогнозами Курцвейла це
відбудеться до 2029 р. Завдяки значному зростанню
комп'ютерних потужностей і значному їх здешевленню,
до того часу обсяг штучного інтелекту буде в мільярди
разів перевершувати сукупний інтелектуальний ресурс
людства. Люди зіллються з розумними машинами і
перетворяться на суперкіборгов, для яких комп'ютерні
технології стануть продовженням інтелектуальних
функцій. Штучний інтелект дозволить впоратися зі
старінням і продовжити життя до нескінченності.
Втім, є й зворотна, вельми неприємна сторона цього
процесу, наприклад, можливе лавиноподібне збільшення
безробіття, коли
живих співробітників почнуть
поголовно замінювати спритнішими і переважаючими в
рази за продуктивністю праці машинами. Ще одна
небезпека - небачене досі розшарування суспільства, в
якому одні, здатні купити собі «додаткові мізки», навічно
закріплять за собою управління «тупими невдахами від
природи».
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БЕЗСМЕРТЯ
•Розглядається ряд варіантів, які можуть забезпечити людині
безсмертя:
•Біологічне безсмертя (наносапієнси)
•Перенесення свідомості у роботів (створення кіборгів)
•Перенесення свідомості у комп'ютер (віртуальну реальність)
•Перенесення свідомості в комп'ютер, коли людина зможе створити
свою цифрову копію, сьогодні розглядається як один з реальних
варіантів досягнення безсмертя. Футуролог і технолог-теоретик,
засновник Acceleration Studies Foundation Джон Смарт вважає, що
голосові помічники на основі штучного інтелекту від Google, Microsoft,
Apple незабаром удосконалюються і візьмуть на себе всю рутинну
роботу людей. Вони позбавлять від зайвих зв'язків, контактів і справ,
допоможуть в особистому житті та бізнесі, а в деяких випадках зможуть
повністю замінити людину. А вже в 2020 можна буде створити точну
цифрову копію людини.
•Дейв Еванс, інноватор і футуролог компанії Cisco Systems, вважає, що з
часом буде цілком реально і навіть логічно помістити мозок людини в
механічний пристрій, за своїми характеристиками перевершує в силі і
витривалості будь-яку живу сутність. Відповідно, свідомість існуватиме
практично вічно, в корпусі, що не зношується.
•А поки футурологи висувають теорії, вчені переходять до практики. Так,
нідерландський нейроінженер і нейробіолог, засновник Корпорації
нейронного інжинірингу Рендал Кунео працює над створенням
системи, що дозволяє завантажити його власний мозок в комп'ютер.
Для реалізації такого амбіційного проекту він створив компанію
sCarboncopie, що займається вивченням можливості існування людського
розуму на альтернативному носії. Як пояснює сам Кунео, це буде не
просто штучний інтелект, а саме занесений в комп'ютер людський розум.
Він переконаний, що, завантаживши мозок в комп'ютер, ми зможемо
обробляти і зберігати ще більше інформації, подібно машині
розкладаючи думки за папками і звертаючись до них у будь-який час.
Нейробіолог також вважає, що така система дозволить людям жити в
інших світах, у тому числі віртуальних.
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ЕЛІЗАБЕТ ПЕРРІШ –ПЕРША
БЕЗСМЕРТНА?
•Трохи більше місяця тому (вересень 2015 р.) почався
приголомшуючий експеримент: вперше в історії людства
вчені та лікарі зважилися повернути назад біологічний
годинник, втрутившись в геном дорослої жінки.
Американській дослідниці Елізабет Перріш (44 роки) ввели у
вену генетичний матеріал, що має проникнути всередину ядра
кожної клітини і запустити зміни, що зупиняють старіння і
омолодять організм. У той же час революційна терапія, ще
жодного разу не випробувана на людині, і може викликати
невідомі побічні ефекти ...
Йдеться про введення в організм гена - інгібітора міостатіна. Він гальмує (інгібує) вироблення міостатіна,
за рахунок цього стимулюється м'язовий ріст і зупиняється саркопенія - дистрофії м'язів, яка розвивається
з віком. Друга частина генної терапії полягає в стимулюванні вироблення теломерази. Це фермент,
відповідальний за відновлення довжини тіломір, тобто кінців хромосом, які забезпечують цілісність і
стабільність нашої ДНК (відомо, що з віком тіломіри коротшають, клітина стає менш захищеною, і
з'являються мутації, які поряд з іншими факторами можуть призвести до розвитку раку і інших
небезпечних вікових хвороб.
Елізабет Перріш з відзнакою закінчила коледж, потім вступила в університет Вашингтона за фахом
біологія. Провчившись три роки, народила другу дитину, навчання довелося перервати, але зараз вона
планує повернутися і закінчити біологічну освіту.
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ШТУЧНЕ МЯСО
•Голандський професор Марк Пост витратив 7 років,
намагаючись перетворити стовбурові клітини в м'ясо.
Спочатку йому вдалося зробити мишачий бургер, потім свинячий, а тепер він зупинився на яловичому. За його словами,
технологія дозволяє відтворити плоть майже будь-якої тварини,
включаючи такі рідкісні види, як тигри і панди.
•Як результат голландські вчені відкривають компанію, яка буде
вирощувати м'ясо в лабораторних умовах з бичачих
стовбурових клітин. За їхніми підрахунками, виробництво такої
продукції буде дешевше і зможе вступити на ринок вже через 5
років.
•У 2013 році ця команда вчених приготувала і з'їла бургер,
створення якого обійшлося в 300000 доларів. «Культивована»
яловичина вагою 142 г була вирощена в університеті
Маастрихта за 3 місяці - з клітин живої корови.
•Процес створення таких бургерів складається з 4-х етапів.
Спочатку корові роблять біопсію, щоб взяти у неї з м'язів
стовбурові клітини, здатні перетворитися на будь-який інший вид
клітин. Для корови це абсолютно нешкідливо.
•Потім клітини інкубуються в живильний «бульйон», де вони
розмножуються, створюючи липку тканину. Після цього її
починають розтягувати. Нарешті, 20000 таких смужок м'яса
перетворюються на фарш, змішуються з сіллю, сухарями, яєчним
порошком і натуральними барвниками, щоб вийшов їстівний
бургер. Тим не менш, лабораторне м'ясо ще потрібно
допрацювати. Дегустатори в 2013 році відзначили, що воно
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жорстке.

ПРИВАТНІ КОСМІЧНІ КОРАБЛІ
•Результат: корабель Dragon приватної компанії SpaceX з ракетою
цієї ж компанії Falcon вже 30 квітня 2012 р. має стартувати і
зістикуватися з МКС. Це буде перший в світі приватний космоліт.
Засновник SpaceX Елон Маск вважає, що в найближчі пару років
його корабель буде возити на МКС змінні екіпажі в два рази
дешевше, ніж Роскосмос.
• Паралельно гранти на розробку пілотованих кораблів від НАСА
отримали:
• - Компанія Boeing, яка розробляє космічний корабель CST-100;
• - Компанія Sierra Nevada Corporation - на добудову човника
Dream Chaser. Перший випробувальний політ повинен
відбутися влітку цього року! До речі, його обриси дуже
нагадують пілотований корабель "Кліпер", який розробляли в
РКК "Енергія";
• - Компанія Blue Origin - на доопрацювання корабля New
Shepard (названий на честь Алана Шепарда, першого
американського космонавта). Випробування макета корабля
пройшли ще в 2006 році.
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ПЛУТОН
•Плутон (134340 Pluto) - найбільша відома карликова
планета Сонячної системи, транснептуновий об'єкт
(ТНО) і десяте за масою (без урахування супутників)
небесне тіло, що обертається навколо Сонця - після
восьми планет Сонячної системи і Еріди. Спочатку
Плутон класифікувався як класична планета, однак зараз
він вважається карликовою планетою і найбільшим
об'єктом у поясі Койпера. Відкритий у 1930 р.
•14 липня 2015 космічний апарат New Horizons вперше
за всю історію людства наблизився до карликової
планети на максимально близьку відстань та зробив
унікальні кольорові знімки Плутона. Щоб зробити ці
знімки New Horizons пролетів 9 років і подолав більше 3
мільярдів миль. Надчіткі знімки при найближчому
розгляді показали дивовижний і незвичайний ландшафт
карликової планети. Величезна мережа дрібних гірських
хребтів протяжністю в десятки миль виявилася схожою
на кору дерева або луску дракона. За словами вчених, це
може бути результатом впливу внутрішніх тектонічних
сил на сублімований лід.
• Також на Плутоні сфотографували об'єкти, які
нагадують дюни, льодовикові озера і гори зі стрімкими
скелями. Так що при найближчому розгляді планета
виявилася не бежевою і гладкою, а поцяткованою
безліччю нерівностей з яскравими територіями
блакитного, жовтого і червоного кольорів.
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ЕКЗОПЛАНЕТИ
Графік відкриття екзопланет за роками

Планета GJ 504b - газовий гігант розміром з Юпітер

Основними
методами
відкриття
екзопланет
є:
радіоспостереження
пульсарів;
метод
радіальних
швидкостей; транзитний метод (зелене); метод Доплера
(синє); метод синхронізації;
візуальне спостереження;
гравітаційне лінзування; астрометричний метод.
На 15 вересня 2015 р. достовірно підтверджено існування
1956 екзопланет в 1239 планетних системах, із яких в 484 є
більше ніж одна планета. Кількість надійних кандидатів в
екзопланети значно більша. Так за проектом «Кеплер» на
липень 2015 р. налічується ще 4175 екзопланет, однак для
отримання статусу підтверджених потрібна повторна
реєстрація таких планет за допомогою наземних телескопів.
Порівняння Сонячної системи і системи біля зірки Епсілон
Ерідана
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НАЙБЛИЖЧА ПЛАНЕТА,
ДЕ МОЖЕ БУТИ ЖИТТЯ
• Австралійські науковці кажуть, що визначили
найближчу до нас планету поза Сонячною системою, на
якій потенційно може бути життя. Небесне тіло Wolf
1061C лежить у 14 світлових роках від Землі. Це одна
з найближчих зоряних систем до нас - вона на 36-му за
близькістю місці від нашої Сонячної системи. Wolf
1061C червоний карлик, прохолодніший за наше Сонце.
•Група науковців з Університету Нового Південного
Вельсу відкрила планету, проаналізувавши дані про
віддалені зірки, зібранні Європейським телескопом у
Чилі. Керівник дослідження доктор Дункан Райт
говорить, що орбіта планети проходить на оптимальній
відстані від зірки - такій, щоб на ній могла бути вода і
життя..
•Симуляція сонячної системи зірки Wolf 1061C
свідчить, що планета с знаходиться на оптимальній
з температурної точки зору відстані.
•Орбіти планет b, c і d (рахунок іде від внутрішньої
планети до зовнішньої) мають періоди обертання
навколо зірки 4,9, 17,9 і 67,2 днів
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ПІДСУМКИ
Вчені провели облік відкритих екзопланет в
нашій галактиці Чумацький шлях. Виявилося, що
це число досить велике і давно перевалило за
тисячу. Тільки космічний телескоп НАСА Кеплер
(Kepler) всього за 136 днів роботи в 2011 році
виявив 1235 екзопланет. І це після обстеження
невеликої ділянки нашої галактики. У поле зору
телескопу потрапило не більше чотирьохсотої
частини небесної сфери. Конкретно та зона, де
розташоване сузір'я Лебідь. У результаті був
зроблений висновок, що у Всесвіті набагато
більше планет, ніж зірок. За оцінками
астрономів, які працювали з Кассані в
Європейській південній обсерваторії, кожна
зірка, має, як мінімум, одну планету. Але
зазвичай - їх більше. Загальна кількість
екзопланет в галактиці Чумацький Шлях за
новими даними від 100 млрд., з яких від 5 до 20
мільярдів можливо є «землеподібними». Також,
згідно з поточними оцінками, близько 34
відсотків сонцеподібних зірок мають у зоні
життя планети, подібні до Землі.
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ПЕРЕДБАЧЕННЯ ФУТУРОЛОГА
РЭЯ КУРЦВЕЙЛА
•2020 - Персональні комп'ютери досягнутий обчислювальної потужності, порівнянної з людським
мозком.
•2021 - Бездротовий доступ до інтернету покриє 85% поверхні Землі.
•2022 - У США і Європі будуть прийматися закони, що регулюють відносини людей і роботів. Діяльність
роботів, їх права, обов'язки та інші обмеження будуть формалізовані.
•2024 - Елементи комп'ютерного інтелекту стануть обов'язковими в автомобілях. Людям заборонять
сідати за кермо автомобіля, не обладнаного комп'ютерними помічниками.
•2025 - Поява масового ринку гаджетів-імплантатів.
•2026 - Завдяки науковому прогресу, за одиницю часу ми будемо продовжувати своє життя на більший
час, ніж минуло.
•2027 - Персональний робот, здатний на повністю автономні складні дії, стане такою ж звичною річчю,
як холодильник або кавоварка
•2028 - Сонячна енергія стане настільки дешевою і поширеною, що буде задовольняти всій сумарною
енергетичної потреби людства.
•2029 - Комп'ютер зможе пройти тест Тьюринга, доводячи наявність у нього розуму в людському
розумінні цього слова. Це буде досягнуто завдяки комп'ютерній симуляції людського мозку.
•2030 - Розквіт нанотехнологій у промисловості, що призведе до значного здешевлення виробництва всіх
продуктів.
•2031 - 3D-принтери для друку людських органів будуть використовуватися в лікарнях будь-якого рівня.
•2032 - Нанороботи почнуть використовуватися в медичних цілях. Вони зможуть доставляти поживні
речовини до клітин людини і видаляти відходи. Вони також проведуть детальне сканування людського
мозку, що дозволить зрозуміти деталі його роботи
•2033 - Самокеровані автомобілі заповнять дороги.
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ПЕРЕДБАЧЕННЯ РЭЯ КУРЦВЕЙЛА
•2034 - Перше побачення людини з штучним інтелектом. Фільм «Вона» у вдосконаленому вигляді:
віртуальну кохану можна обладнати «тілом», проектуючи зображення на сітківку ока, - наприклад, за
допомогою контактних лінз або окулярів віртуальної реальності.
•2035 - Космічна техніка стане досить розвиненою, щоб забезпечити постійний захист Землі від загрози
зіткнення з астероїдами.
•2036 - Використовуючи підхід до біології, як до програмування, людству вперше вдасться
запрограмувати клітини для лікування хвороб, а використання 3D-принтерів дозволить вирощувати нові
тканини і органи.
•2037 - Гігантський прорив у розумінні таємниці людського мозку. Будуть визначені сотні різних
субрегіонів зі спеціалізованими функціями. Деякі з алгоритмів, які кодують розвиток цих регіонів, будуть
розшифровані і включені в нейронні мережі комп'ютерів.
•2038 - Поява роботизованих людей, продуктів трансгуманістічних технологій. Вони будуть обладнані
додатковим інтелектом (наприклад, орієнтованим на конкретну вузьку сферу знань, повністю охопити
яку людський мозок не здатний) і різноманітними опціями-імплантантами - від очей до додаткових камер
рук-протезів.
•2039 - Наномашини будуть імплантуватися прямо в мозок і здійснювати довільні введення і виведення
сигналів з клітин мозку. Це призведе до віртуальної реальності «повного занурення», яка не потребує
ніякого додаткового обладнання.
•2040 - Пошукові системи стануть основою для гаджетів, які будуть імплантуватися в людський організм.
Пошук буде здійснюватися не тільки за допомогою мови, а й за допомогою думок, а результати
пошукових запитів будуть виводитися на екран тих же лінз або окулярів.
•2041 - Гранична пропускна здатність інтернету стане в 500 млн разів більшою, ніж сьогодні.
•2042 - Перша потенційна реалізація безсмертя - завдяки армії нанороботів, яка буде доповнювати імунну
систему і «вичищати» хвороби.
•2043 - Людське тіло зможе приймати будь-яку форму, завдяки великій кількості нанороботів. Внутрішні
органи будуть заміняти кібернетичними пристроями набагато кращої якості.
•2044 - Синтетичний інтелект стане в мільярди разів більш розумним, ніж біологічний.
•2045 - Наступ технологічної сингулярності. Земля перетвориться на один гігантський комп'ютер.
•2099 - Процес технологічної сингулярності поширюється на весь Всесвіт.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
З доповіддю можна ознайомитися і
скачати
на
сайті
кафедри
Електроніки і комп'ютерної техніки
(ЕКТ) за адресою
• http://ekt.elit.sumdu.edu.ua
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