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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.

2040-2050 р.
пост людська
епоха????

№

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)
4 фазовий перехід
кібернетична революція (скоро)
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ЗРОСТАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ
•Населення Землі - сукупність людей, 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. 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 1 вересня 2016 року, чисельність населення Землі
складало близько 7,46 мільярда чоловік. Вчені з ООН
і Вашингтонського університету стверджують, що
населення Землі до 2100 року складе 11 млрд.
чоловік. http://countrymeters.info/ru/World
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ПРОБЛЕМА ВИСНАЖЕННЯ РЕСУРСІВ
•Виснаження природних ресурсів - невідповідність норм вилучення (обсягу видобутку) природного ресурсу
його запасам як внаслідок економічних причин, так і з екологічних міркувань..
•Чисельність населення Землі на кінець 2016 р. становить - 7 481 183 000 чол. (54,3 людини на км2) і швидко
зростає. Темпи зростання споживання ресурсів на порядок перевищують темпи зростання чисельності
населення. Тому проблема вичерпності природних ресурсів з кожним роком стає актуальнішою. Щорічно
спалюється стільки горючих копалин, скільки природа накопичувала за мільйони років. Якщо збережуться такі
темпи зростання використання викопного палива як зараз, то запасів нафти вистачить приблизно на 30-40 років,
газу - 40-45 років, вугілля - 70-80 років. Калійні солі, фосфати будуть вичерпані після 2100 р., марганцева руда до 2090 р. Використання традиційних видів палива пов'язане з екологічним і тепловим забрудненням Землі, що
може призвести до необоротної зміни клімату. Забруднення атмосфери в результаті спалювання палива,
океану і суші нафтою, радіоактивними елементами в результаті аварій, що відбувається має катастрофічні
глобальні наслідки. Теплове забруднення Землі відбувається при спалюванні будь-якого виду палива:
збільшується концентрація CO2 в атмосфері, що сприяє виникненню «парникового ефекту».
•Людство щорічно використовує на 30 відсотків більше природних ресурсів, ніж може відновити
екосистема Землі. У грошовому еквіваленті цей щорічний «екологічний борг» становить 4-4,5 трлн доларів.
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, 2,5 млрд
людей на Землі не мають
удосталь звичайної води.
Популяція ссавців, птахів, риб, амфібій і рептилій з
1970 року по 2012 рік скоротилася на 58%.
Якщо нічого не змінювати клімат Землі незворотно
зміниться вже у 2050 р.
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ЛЮДСТВО ЖДЕ АПОКАЛІПСИС???

• Томас Роберт Мальтус (1766-1834) - видатний представник класичної політичної економії Англії. Мальтус
прийшов до висновку, що якщо зростання населення не затримується якими-небудь причинами, то населення
буде подвоюватися кожні чверть століття, тобто зростати в геометричній прогресії, а засоби існування - в
арифметичній. Ґрунтуючись на цьому висновку Мальтус описував таке явище як «мальтузіанська пастка» типова для доіндустріальних суспільств ситуація, що періодично повторюється, в результаті якої зростання
населення в кінцевому рахунку обганяє зростання виробництва продуктів харчування. Тому в довгостроковій
перспективі не відбувається ні зростання виробництва продуктів харчування на душу населення, ні
поліпшення умов існування переважної більшості населення, а навпаки - воно залишається жити впроголодь.
•Мозковий центр - «Римський клуб» був створений у 1965 році в маєтку Девіда Рокфеллера в Белладжіо (Італія)..
Офіційна назва з'явилася у 1968 році оскільки засідання відбувалося у Римі. Результати роботи клубу опубліковані
через 21 рік у книзі під назвою «Перша глобальна революція». Друга доповідь Римському клубу (1974 р.) 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. Апокаліптичний сценарій сьогодні більш не
актуальний, але новий Римський клуб знову прогнозує закінчення росту промисловості, цього разу до 2050 року.
Стагнація буде супроводжуватися глобальною рецесією, яка призведе до катастрофічного скорочення
кількості населення.
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ПАРИЗЬКА КЛІМАТИЧНА УГОДА
•У грудні 2015 року на 21-й конференції сторін рамкової конвенції ООН зі зміни клімату була прийнята нова
міжнародна кліматична угода - Паризький договір. Цей акт приходить на зміну Кіотському протоколу. Угода
вступила в дію 4 листопада 2016 р. оскільки її ратифікували 55 державами, обсяг викидів парникових газів
(ПГ) яких становить щонайменше 55% від загальносвітових. Паризька угода, серед іншого, встановлює ціль
щодо утримання збільшення глобальної температури на Землі в межах 2°С до 2100 року. Однак відповідно
до очікуваних національно-визначених внесків (ОНВВ) країн-підписантів викиди ПГ цих країн спричинять
зростання глобальної температури на рівні 3,5°C до 2100 року. Для досягнення мети потепління не більше ніж
на 2 0 середньосвітові темпи скорочення емісії СО2 повинні складати приблизно 5,5% на рік, досягаючи для
розвинених країн величини 10-15% на рік (Рис.1). Одна з головних цілей нової угоди - глобальний перехід до
екологічно чистої енергії. Таким чином, на початку XXI століття світова енергетика зіткнулася з необхідністю
різкої зміни структури джерел енергії, що споживається. Традиційні джерела енергії повинні бути замінені
нетрадиційними або поновлювальними. На переговорах у Парижі Україна озвучила ціль із скорочення
викидів на 40% до 2030 року відносно рівня викидів ПГ 1990 року.

Величини річної емісії CO2 США, ЄС і
Китаю. Чорна лінія представляє глобальну
емісію, що відповідає потеплінню на 2 0С

Зміна глобальної температури на Землі
для трьох сценаріїв вуглецевого розвитку
світу
 Опанасюк
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ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ
Земна цивілізація у своєму розвитку пройшла цілий ряд доіндустріальних і не менше 6-ти індустріальних
технологічних укладів. 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 звичайно
виділяють 6 технологічних укладів. Життєвий цикл технологічного укладу охоплює майже століття, при цьому
період його домінування в розвитку економіки складає близько 40 років.
Технологічний уклад - сукупність технологій, характерних для певного рівня розвитку виробництва. Сукупність
сполучених виробництв, які мають єдиний технологічний рівень, що розвиваються синхронно.
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

II

1830–1880

Енергія пари,
вугілля

Паровий двигун

Залізниці, пароплави; вугільна і станкоінструментальна
промисловість, чорна металургія

III

1880–1930

Електродвигун,
сталеливарна
промисловість

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

IV

V

VI

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
7
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ІНДУСТРІАЛЬНІ РЕВОЛЮЦІЇ
•Перша індустріальна (промислова) революція була обумовлена появою парових машин. Вона обплутала світ
інфраструктурою залізниць. Революційний процес йшов досить довго, винахід парових машин було зроблено
в XVII столітті але революція продовжувалася в деяких країнах і в XVIII, XIX століттях.
•Друга індустріальна революція була пов'язана з появою конвеєра і електрики. Вона створила масове
виробництво та мережу шосе і кабелів у всьому світі. Класичний приклад - це заводи "Форда".
•Третя революція - середина ХХ століття, пов'язана з появою електроніки та інформаційних технологій, що
автоматизували виробництво. Ця революція в значній мірі була пов'язана з цифровою революцією і
створенням інтернету. За прогнозами Дж. Ріфкіна, найближчим часом логіка інтернету буде перенесена на
енергетику та інші сфери життя. Третя індустріальна революція - це міріади малих джерел енергії від вітру,
сонця, води, геотермії, теплових насосів, біомаси. Кожна країна завдяки їм зможе стати енергетично
самодостатньою за умови, що ці розпорошені джерела виявляться пов'язаними між собою і взаємно
доповнюватися в межах континентальних мереж.
•Четверта революція - впровадження кібер-фізичних систем і персоналізованого виробництва. Вона поєднує
засоби виробництва і власне продукцію. Якщо зараз всі процеси виробництва контролює людина через
комп'ютер, то у четвертій промисловій революції продукт, який виробляється, сам може взаємодіяти з
верстатом, з конвеєром, з споживачем, а сам споживач може на це впливати. Один з елементів четвертої
промислової революції - кастомізація, можливість виготовляти продукт, необхідний конкретно вам, з
тими побажаннями, які ви хочете врахувати, і робити це максимально простим способом, взаємодіючі
безпосередньо з виробництвом, з конвеєром. Це перекреслює все ХХ століття, епоху масового виробництва,
масового штампування: людство переходить від масового виробництва до індивідуального. Тут же мова йде
про те, що ви, наприклад, просканувавши свою ногу, можете зробити черевик саме тільки для себе.
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ТРЕТЯ ІНДУСТРІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
•Починаючи з 2010 р. почався новий етап третьої індустріальної революції (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 з сонячними батареями, міні- вітряками, теплов. насосами);

•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;
В 2010 р. Джеремі Ріфкін опублікував бестселер "Третя індустріальна революція". Він негайно був прийнятий Обамою, включений в комісію з індустріалізації
Америки. До неї увійшли співробітники Білого дому, керівники DARPA, IARPA, розвідки, найбільших корпорацій. Прочитав цей твір прем'єр Китаю Лі Кецян
розпорядився терміново видати 250 тисяч примірників і розіслати керівникам різних рівнів, запросив Ріфкіна в Пекін, призначив своїм консультантом. Серед клієнтів
9
Ріфкіна - Ангела Меркель, інші європейські лідери.
 Опанасюк А.С.

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, hyperloop, наземний та 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).
 Опанасюк А.С.
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ІНДУСТРІЯ 4.0
•Вперше концепцію Четвертої промислової революції, або «Індустрії 4.0», сформулювали на Гановерській виставці в 2011
році (Клаус Шваб, засновник і голова Всесвітнього економічного форуму), визначивши її як засіб підвищення
конкурентоспроможності обробної промисловості Німеччини через посилену інтеграцію «кіберфізичних систем», або
CPS, в заводські процеси. Концепція представлена світовому загалу у Давосі на економічному форумі 20.01.2016 р. Її
основою стала стаття Клауса Швабе в журналі Foreign Affairs, найбільш авторитетному журналі політичного і
економічного істеблішменту США.
•«Кіберфізичні системи» це комплекси, що складаються з природних об'єктів, штучних підсистем і контролерів.
Поняття введене у 2006 р. директором по вбудованим і гібридним системам Національного наукового фонду США Хелен
Джилл. Передбачається, що ці системи будуть об'єднуватися в одну мережу, зв'язуватися одна з одною в режимі
реального часу, самоналаштовутися вчитися новим моделям поведінки. Такі мережі зможуть вибудовувати виробництво з
меншою кількістю помилок, взаємодіяти з виробленими товарами і при необхідності адаптуватися під нові потреби
споживачів. Наприклад, виріб в процесі випуску зможе сам визначити обладнання, здатне зробити його. І все це в
повністю автономному режимі без участі людини. Таким чином, якщо автоматизація виробництва, що почалася в середині
XX століття, мала вузьку спеціалізацію, при якій системи управління розроблялися для кожної сфери і підприємства окремо і
не масштабувалися, то в основі нової технологічної революції буде лежати розвиток глобальних промислових мереж.

Потік
інформації
між
кібернетичним і фізичним світами.
Дані, які генеруються в фізичному
світі,
переносяться
в
кіберпростір для інтерпретації,
результати якої, в свою чергу,
впливають на фізичне середовище

 Опанасюк А.С.
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КІБЕРФІЗИЧНІ СИСТЕМИ
•Індустрія 4.0» - справжня знахідка для виробників, адже вона дозволяє виробляти одиничний продукт за
цінами масового!!!!! Сформульовано 6 принципів проектування систем в рамках цієї концепції. Це
інтероперабельність, віртуалізація, децентралізація, можливість роботи в режимі реального часу,
орієнтація на надання послуг і модульність.
•Інтероперабельність (англ. Interoperability - здатність до взаємодії) - це здатність продукту або системи,
інтерфейси яких повністю відкриті, взаємодіяти і функціонувати з іншими продуктами або системами без
будь-яких обмежень доступу і реалізації.
•Першою на шлях «Індустрії 4.0» встала Німеччина, яка в рамках розробленої «високотехнологічної стратегії»
почала інвестувати в нову інтернет-інфраструктуру і створення глобальних стандартів по 40 млрд євро на рік.
Варіанти стратегії отримали загальну назву High-Tech Strategy 2020 Action Plan. До 2016 року німецькі
промисловці збираються представити перші виробничі кейси, що працюють, а до 2030 року Німеччина планує
повністю перейти на систему інтернетизованої промисловості. Аналогічні програми впроваджуються і в
інших розвинених країнах - Китаї, Південній Кореї і США. Згідно з опитуванням 800 лідерів технологічних
компаній, проведеним спеціально для форуму в Давосі, ключовими драйверами змін стануть хмарні технології,
розвиток способів збору і аналізу Big Data, краудсорсінг, шерінгова економіка і біотехнології. Серед інших
прогнозів експертів лідирують «розумний» одяг, підключений до інтернету, безпілотні автомобілі і медицина,
заснована на 3D-друці. Крім того, 45% респондентів вважають, що в 2025 році в радах директорів великих
компаній може бути присутнім штучний інтелект.

 Опанасюк А.С.
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КЛЮЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ
•Можна перерахувати ключові технологічні тенденції, що лежать в основі кібер-фізичних систем. Ізольовано вони вже
використовуються в різних сферах, але будучи інтегрованими в єдине ціле, вони змінюють існуючі відносини між
виробниками, постачальниками і покупцями, а також між людиною і машиною.
•Великі дані і аналітика - збір і всебічна оцінка даних з різних джерел, стане стандартом для прийняття рішень в режимі
реального часу.
•Автономні роботи - промислові роботи вже можуть виконувати досить складні операції, але системи комп'ютерного
зору дозволять роботам взаємодіяти один з одним і автоматично коригувати свої дії, причому люди зможуть
перебувати поруч з ними, впливати на них і це буде безпечно.
•Моделювання та симулятори - інженери вже використовують 3D-моделювання на стадії проектування продуктів або
процесів. В майбутньому, технології великих даних дозволять використовувати різні симулятори в режимі реального
часу. Наприклад, на стадії виробництва оператор зможе віртуально змоделювати фізичний процес з урахуванням наявної
сировини і людей, тим самим знизити час налаштування обладнання та підвищити якість.
•Хмарні обчислення - потрібно більш глибока системна інтеграція, як горизонтальна між постачальниками і клієнтами,
так і вертикальна між різними функціями та операціями. Створити платформи для спільної роботи і обміну даними
між територіально-розподіленими партнерами дозволяють хмарні технології.
•Інтернет речей - показники датчиків і сенсорів зазвичай потрапляють в централізовану систему управління виробничим
процесом і вже на цьому рівні приймаються рішення. Надалі, можливості які надають вбудовані системи, дозволять
пристроям спілкуватися один з одним і децентралізувати прийняття рішень. Наприклад, можна використовувати
радіочастотні мітки для напівфабрикатів, автоматизована виробнича лінія прочитавши мітку, сама прийме рішення (в
реальному часі) яку операцію застосувати до того чи іншого напівфабрикату.
•Інформаційна безпека - багато компаній використовують системи управління і виробництва, засновані на пропрієтарних
технологіях або не мають вихід в інтернет, але в міру розширення зв'язків з партнерами, використання відкритих
стандартів і протоколів, різко зростають ризики інформаційної безпеки. Для захисту промислових систем буде потрібен
не тільки якісний і безпечний зв'язок, але і системи управління обліковими записами і контролю доступу (Identity and
Access Management).
•3D-друк - 3D-принтери в основному використовуються для створення прототипів або окремих компонентів, надалі 3Dпринтер може широко використовуватися для виробництва невеликих партій спеціалізованих продуктів, його
конструктивні переваги і децентралізований характер виробництва, дозволить скоротити витрати на транспортування і
складські запаси.
•Доповнена реальність - технологія знаходиться в початковій стадії свого розвитку, але в майбутньому дозволить
працівникам прискорити прийняття рішень. Наприклад, працівник може отримати інструкцію як полагодити або
замінити зламану деталь у виробничій системі, коли він на неї дивиться через окуляри доповненої реальності.
 Опанасюк А.С.
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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
 Опанасюк А.С.
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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.
 Опанасюк А.С.
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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.

 Опанасюк А.С.
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ДІЯ ЗАКОНУ МУРА
НА ПРИКЛАДІ СХЕМ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМЯТІ
Кількість нейронів
у людському мозку

Південнокорейська компания Samsung випустила чип для мобильних
пристроїв «Snapdragon 830» за технологією 10 нм у кінці 2016 р.!!!!!!!

40 років тому Гордон Мур
сформулював
наступний
емпіричний закон: кожні 1,5
року кількість транзисторів
у
комп'ютерних
мікросхемах на 1 кв. дюйм
подвоюється.
Одночасно
собівартість на 1 біт
інформації (на 1 елемент
інформації) зменшується
вдвічі, енергія на одиницю
інформації
теж
зменшується вдвічі, час
перемикання зменшується
вдвічі, тобто швидкодія
комп'ютера зростає вдвічі
кожні 1,5 року.

 Опанасюк А.С.
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ГНУЧКА ЕЛЕКТРОНІКА

•Гнучкий електронний
чіп-прототип

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

 Опанасюк А.С.
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ПРОЗОРА ЕЛЕКТРОНІКА НА ОКСИДАХ
ТА ПОЛІМЕРАХ
•Датою народження терміна прозора електроніка вважається 1997 рік, коли в журналі «Nature» вийшла
стаття японського дослідника Кавазо (Kawazoe) зі співавторами, в якій говорилось про отримання
прозорої, високопровідної оксидної плівки CuAlO2 з провідностю р-nипу. У тому ж номері була
надрукувала робота Томаса (Thomas), в якій на основі результатів робіт Кавазо обговорювалася
перспектива створення так званих невидимих електронних мікросхем, що дають нове застосування
провідним оксидним матеріалами, які до цього використовувалися тільки як пасивні елементи електронних
схем. Поняття прозора електроніка, в першу чергу, базується на використанні прозорих у видимому
діапазоні випромінювання підкладок: скла, кварцу, полімерів. Тому складовою частиною прозорої
електроніки є полімерна електроніка.
В полімерній електроніці використовують нелеговані або
слабколеговані напівпровідникові полімери. На даний
момент вважається, що перевагою полімерних матеріалів,
порівняно з неорганічними напівпровідниками, є
дешевизна отримання полімерних плівок, їх гнучкість в
поєднанні, наприклад, з високою фоточутливістю.
Основними областями застосування прозорої електроніки
є сенсорні дисплеї, гнучкі дисплеї, органічні світлодіоди
(OLED),
електролюмінісцентні
випромінювачі,
тонкоплівкові сонячні елементи, різні електронні та
оптичні покриття.
Найбільш широко досліджуваними і такими що
використовуються в електроніці прозорими провідними
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.
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МІКРОМІНІАТЮРИЗАЦІЯ

Сучасна модель комп'ютера-моноблока iMac

ASUS Eee Keyboard - весь комп'ютер в клавіатурі

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

 Опанасюк А.С.
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КОМП'ЮТЕР «EDISON»
•Провідний розробник корпорація Intel яка спеціалізується на
розробці процесорів для комп'ютерів, показала перед початком
відкриття виставки CES 2014 р., комп'ютер, який має розмір
карти пам'яті формату SD. Нововведення від корпорації Intel
отримало ім'я свого розробника - Edison. Корпорація Intel
заявила, що ця новинка відноситься до «ПК класу Pentium».
Технічна оснащеність нутрощів цього комп'ютера побудована на
системній основі кристалу Quark. Дана система була
виготовлена за 22 нанометровим технічним процесом.
Система Quark містить в собі 2 процесорних ядра, які мають
аналогічну назву та архітектуру x86. Крім цього є NAND флешпам'ять. Незважаючи на маленькі розміри, цей міні-комп'ютер
без будь-яких проблем може підтримувати бездротову
трансляцію необхідних даних по Bluetooth, а також по Wi-Fi.
Комп'ютер був представлений в робочій версії на основі
оперативної системи LinuxОС, однак виробник заявляє що
можливе застосовування і ОС. Корпорація Intel планує
заснувати спеціально для продажу Edison окремий
спеціалізований магазин. Як би того нам не хотілося, проте міні
комп'ютер не визначений для того що б його використовували як
окремий пристрій. Edison розробляли для вбудовування в
побутову техніку, а також в переносну електроніку, яка
підключається до системи «інтернет предметів побуту».

 Опанасюк А.С.
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ЧІП БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
•У лабораторії Стенфордського університету вдалося
створити перший модуль бездротового зв'язку на
одному чипі, в якому поєднуються необхідні вимоги
до мініатюрності,
автономності і низькою
собівартістю. Нові чипи призначені для задоволення
зростаючого попиту на інтелектуальні датчики і
засоби дистанційного керування. З ними пов'язують
розвиток інтернету речей і можливість керувати
чим завгодно через веб-інтерфейс. «Це повністю
автономний пристрій розміром з мурашку, - коментує
доцент кафедри електротехніки Стенфордського
університету та головний розробник прототипу Амін
Арбабьян. - Вони дуже дешеві у виробництві і не
вимагають батарей». Всі компоненти першої схеми
були створені під мікроскопом. За рахунок високого
ступеня інтеграції вдалося домогтися рекордно
низьких
показників
енергоспоживання.
Для
підтримки працездатності їм достатньо кількох
мікроват. Таку потужність можна отримати з
енергії
радіохвиль,
присутніх
практично
повсюдно.
•Радіус дії кожного автономного чипа оцінюється в
півметра, проте він може бути розширений за
рахунок формування бездротової мережі, в якій інші
подібні чипи використовуються як ретранслятори
сигналу.
 Опанасюк А.С.
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РОЗУМНИЙ ПИЛ
•Наступне
покоління
обчислювальних машин зможе
виконувати ще більшу кількість операцій, а їх розміри
зменшаться до смітинки.
Крихітні комп'ютери, які
отримали в наукових колах назву «розумний пил», не
відрізнятимуться від своїх старших побратимів нічим, крім
розмірів. Вони як і раніше будуть працювати на базі
мініатюрних процесорів під управлінням стандартної
операційної системи з доступом до таких же невеликим
модулям оперативної та флеш-пам'яті. У перспективі подібні
мікрокомп'ютери сотнями, а, можливо, навіть і тисячами,
будуть вбудовані в будівлі та інші об'єкти навколо нас.
•Інжeнepи Мічігaнcькoгo унівepcітeту (США) пoкaзaли готовий
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
кoмпютepa здійснюється на ocнoві cвітлoвих імпульсів, які
може пepeдaвaти розташована поблизу c чіпoм лампа.
Кoмпютep включає декілька шарів. Кожний новий верхній шар
менший попереднього в наслідок чого пристрій нагадує
драбину. Нижній фoтoелeмeнт перетворює cвітло у струм для
зарядки aкумулятopa наступного шару. Зa ним йдуть
мікpoпpoцeccop, пам'ять, a потім - paдіoмoдуль, і лінза c
фoтoчіпoм. M3 повністю aвтoнoмний. Він вміє збирати і
записувати дані отримуючи енергію від світла. Вбудований
paдіoмoдуль дозволяє відправляти інфopмaцію на відстань дo
10 мeтpів. Розробники відзначили, що створили мініaтюpний
кoмпютep їм вдaлocя після появи пpoцecopa Phoenix pозміpoм
915x915 мкм, який використовує 500 пВт енepгіі (510-10 Вт,
приблизно cтільки використовують 500 людських клітин).
Створення пристрою зайняло біля 10 років.
 Опанасюк А.С.
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TERAHERTZ MONOLITIC
INTEGRATED CIRCUIT
•Агентство DARPA (Defence Advanced Research Project Agency)
відповідає за розробку нових технологій для збройних сил США. На
цей раз інженери агентства встановили своєрідний рекорд,
створивши найшвидший процесор у світі, здатний за один такт
виконувати трильйон операцій. Якщо власники потужних Mac Pro
з частотою шестиядерного процесора на рівні 3,9 ГГц раніше
вважали себе особливо просунутими користувачами, то тепер їм
доведеться визнати той факт, що їх CPU не такий вже і
продуктивний. Адже інтегральна твердотільна схема, розроблена в
DARPA, більш ніж в 250 разів швидша.
•
Процесор був названий Terahertz Monolitic
Integrated Circuit (TMIС), а розробила його компанія Northrop
Grumman, що є частиною агентства DARPA. Даний процесор розроблявся в рамках програми, метою
якої було створення електроніки, здатної працювати на тактовій частоті, яка дорівнює або перевищує 1
ТГц. Колишній рекорд швидкості продуктивності процесора становив 850 ГГц і був встановлений в 2012
році цими ж людьми. Пальма першості як і раніше залишається в руках інженерів DARPA, так як їм
вдалося обійти існуючий рекорд на вражаючі 150 ГГц.
Чіп, розроблений в стінах DARPA, демонструє різницю між вхідним і вихідним сигналом всього 6
децибел, при роботі на тактовій частоті в 1 ТГц. Це є прекрасним показником, який дозволить
використовувати дану технологію в умовах реальних обчислень вже зовсім скоро.
«Цей прорив у дослідженнях може привести нас до революційних технологій, таким як візуальні системи
безпеки високого розрізнення, покращені радарні технології для автомобілів, забезпечених автопілотом,
комунікаційні мережі, які передають дані на величезних швидкостях, а також спектрометри, які
визначатимуть наявність потенційно небезпечних вибухових речовин або хімічних сполук з куди більшою
точністю», - поділився з пресою керівник досліджень Дев Палмер.
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ТЕХНОЛОГІЯ 5-d ЗАПИСУ
•На виставці SPIE Photonics West (02.2016 р.) була представлена
нова технологія зберігання даних в форматі 5D. Її особливість
полягає в тому, що вона здатна зберігати інформацію
протягом мільярдів років. Скляний диск діаметром близько
двох сантиметрів здатний зберігати приблизно 360
терабайт даних протягом приблизно 13,8 мільярдів років.
Далі сама речовина, що утворю носій, почне розпадатися з
природних причин. Новий 5D формат набагато надійніший
традиційного. Дані зберігаються прямо в товщі скла. Щоб їх
пошкодити, потрібно фізично розбити диск. Але головним
досягненням є сам формат запису. Дані записуються на носій за
допомогою трьох рядів об'ємних пікселів. Точки розташовані
на відстані 5 мікрометрів одна від одної. При цьому точка
може мати різний розмір і орієнтацію (кут нахилу). За
рахунок цієї орієнтації відбите світло може по-різному
сприйматися поляризатором. Таким чином, кожен піксель має
координати в трьох просторових осях, розмір і орієнтацію.
Звідси і назва технології - 5D.
•П’ятивимірний запис дозволяє зберігати інформацію з
величезною щільністю. Стандартний скляний диск розміром
близько 2 см може зберігати близько 360 терабайт. Приблизно
стільки ж поміститься на 3 тисячі найоб'ємніших 128гігабайтних дисків Blu-Ray-дисків. При цьому скло абсолютно
стійке до перепадів вологості, впливу кисню або сотень
хімічних речовин.
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ЕЛЕКТРОННА ШКІРА
Інженери і вчені з Нідерландів створили дуже прості панелі з
пасивною поверхнею, колір (або світлопропускання) якої
можна регулювати електронікою. Їх назвали електронною
шкірою (e-skin). E-skin офіційно була представлена на
конференції з дисплеїв (International Display Workshops 2009),
що пройшла в Японії.
Компания E Ink Corporation, що активно займається
популяризацією дисплеїв на основі електронного паперу, у
2015 р. представила кольорові «електронні шпалери» E Ink
Prism. Встановивши на стіни панелі E Ink Prism, користувач
отримує можливість повністю змінювати колір кімнати хоч
кілька разів на день. Витрати на електроенергію мінімальні,
оскільки панелі споживають електрику лише в момент зміни
кольору.

Три стани електронної шкіри із
звичайними шестикутними осередками і
варіант з альтернативною розкладкою
"бічних" електродів, що не співпадають із
стінками пікселів (а). Схема осередку з
перемиканням між декількома градаціями
сірого і дослідний зразок такого варіанту
e-skin (б)
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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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3D-ПРИНТЕРИ

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
3d-принтер розроблений на
кафедрі ЕКТ СумДУ

http://habrahabr.ru/post/169437/
 Опанасюк А.С.
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БІОПРІНТІНГ
У 2000-му р. біоінженер Томас Боланд переналаштував
настільні принтери Lexmark і HP для друку фрагментів
ДНК. У 2003 р. він запатентував технологію друку
клітинами. З цього моменту друк органів на 3D принтері
перестав здаватися фантастикою. За два десятиліття
приватні
дослідження
в
лабораторних
умовах
перетворилися в індустрію, що стрімко розширюється, якій
підвладні друк вушних раковин, клапанів серця, трубок
судин, а також відтворення кісткової тканини і шкіри
для подальшої пересадки. У 2007 р. біодрук почав набувати
комерційних обрисів. Спочатку вченим вдалося роздобути
понад $ 0,6 млн на розвиток біопрінтінга, проте вже в 2011
р. обсяги інвестицій зросли до $ 24,7 мільйони на рік.
Перший вдалий експеримент зі створення органів на 3D
принтері відбувся в 2006 р. Група біоінженерів з Wake
Forest Institute for Regenerative Medicine розробила і
надрукувала для сімох піддослідних пацієнтів сечові
міхури.

 Опанасюк А.С.

29

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 шоу-выставка
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.
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РЕАКТИВНИЙ ДВИГУН НА 3D
•Австралійські вчені і техніки першими в світі надруковані
на 3D-принтері діючий реактивний двигун. Про це
повідомляється в прес-релізі Університету Монаша.
Університет і його дочірня компанія Amaero уклали контракт з
французьким авіакосмічним гігантом Safran, і той надав їм
допоміжну силову установку (газотурбінний двигун), який
використовується на приватних реактивних літаках насамперед на Dassault Falcon 20.
•Конструкція двигуна була розроблена ще в 1960-х роках, і
тому для нього відсутні креслення в електронному вигляді. З
цієї причини дослідники з Центру адитивної технології при
університеті витратили кілька місяців на вивчення
внутрішнього пристрою двигуна і сканування деталей. Потім
вони надрукували 14 основних компонентів - з титану,
алюмінію та нікелевого сплаву. Весь проект зайняв рік, при
цьому для друку двигуна знадобилося всього 30 днів.
•Вчені виготовили два примірники реактивного двигуна. Один
з них виставлено на австралійському Міжнародному авіашоу,
яке зараз проходить в мельбурнському аеропорту Авалон, а
інший - в Тулузі, в штаб-квартирі Microturbo, "дочки" Safran.
Надалі дослідники планують випробувати окремі компоненти
двигуна в реальних льотних умовах.

 Опанасюк А.С.
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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.

Перший мобільний телефон Nokia (1982 р.)

Тайванська
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
почала
в кінці
2013 р.

 Опанасюк А.С.
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ГНУЧКИЙ ГОЛОГРАФІЧНИЙ СМАРТФОН
•Канадські дослідники з лабораторії Human Media Lab
Університету Куїнс розробили перший в світі голографічний
гнучкий смартфон. Пристрій під назвою HoloFlex генерує
тривимірні зображення, які можуть бачити одночасно
декілька користувачів без використання спеціальних окулярів.
•HoloFlex має сенсорний FOLED дисплей роздільною здатністю
1920x1080 пікселів. Пікселі об'єднані в блоки діаметром 12
пікселів. Вони відповідають за виведення певної частини
тривимірного зображення через один з 16 тисяч м'яких,
надрукованих на 3D принтері, крихітних надширококутних
об'єктивів. Підсумкове зображення має розрізнення 160х104.
Згенерований тривимірний об'єкт можна розглядати під будьяким кутом шляхом обертання смартфона.
•HoloFlex оснащений датчиком, що фіксує згинання, який
дозволяє пересувати віртуальні об'єкти по осі Z. У смартфоні
передбачений процесор Qualcomm Snapdragon 810 1,5 ГГц,
графічний чіп Adreno 430 GPU з підтримкою OpenGL 3.1. Об'єм
оперативної пам'яті складає 2 ГБ. HoloFlex працює під
управлінням Android 5.1.

 Опанасюк А.С.
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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 положення.
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.
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«РОЗУМНИЙ» РЕМІНЕЦЬ SGNL
•Молода спін-офф компанія Innomdle Lab, що виділилася з
підрозділу Samsung C-Lab,
розробила нову модель
універсального "розумного" ремінця для годинника. Його
унікальність полягає в тому, що він перетворює в телефонну
трубку палець людини, що розмовляє. Все, що потрібно
зробити, - натиснути на кнопку на браслеті і щільно притиснути
кінчик пальця руки, на яку він надітий, до вуха. Пристрій
отримує голосовий сигнал з динаміка телефону через Bluetooth.
Далі браслет трансформує його у вібрацію, яка передається
буквально по тілу людини, а саме від зап'ястя до кінчика пальця.
При піднесенні пальця до вуха, в замкнутому просторі
останнього створюється посилений звук. Мікрофон ж
вмонтований в браслет. Важливо, що ніякої шкоди здоров'ю
господаря обладнання для передачі сигналу в вухо не
приносить. Є ще один приємний момент - палець не просто
передає сигнал, але ще й блокує фоновий шум.
•Виробники заявляють, що в режимі розмови заряду
акумулятора "розумного" браслета вистачить на чотири години,
а в режимі очікування - на сім днів. Повна зарядка здійснюється
за одну годину через звичайний роз'єм microUSB.
•Проект отримав назву SGNL і в даний час його творці
проводять кампанію на сайті Kickstarter для збору грошей на
виведення пристрою на ринок переносної електроніки. Його
приблизна ціна складе для обмеженої ранньої серії $ 129 і для
подальшої необмеженої - $ 139.
 Опанасюк А.С.
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ТЕНДЕНЦІЇ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

Останні 20-30 років темпи зростання сонячної
енергетики становили в середньому приблизно 25%.
Згідно із прогнозами в XXI ст. 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%.
Прогноз енергетичного балансу в світі до 2100 року.
 Опанасюк А.С.
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СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА
•Американський виробник електромобілів Tesla Motors
представив у жовтні 2016 р. у Лос-Анджелесі нові моделі
сонячних батарей, розраховані для установки на дахах
будинків. Новинка була представлена за кілька тижнів до
передбачуваного завершення операції із злиття Tesla Motors
і енергетичної компанії Solar City.
•Нові сонячні батареї не схожі на звичні. Як заявив в ході
презентації глава Tesla Ілон Маск, мова йде про початок
виробництва дахів, вся поверхня яких буде суцільний
сонячною батареєю, а не набором сонячних модулів. Для
даху представлені чотири види покриття: скляна і шиферна
плитка, черепиця і фактура скло. Дах, який назвали Solar
Roof, може повністю живити електрикою приватний
будинок, при цьому коштує дешевше звичайних сонячних
батарей, вбудованих в дах. Перші дахи, що складаються з
нових сонячних панелей, будуть продані і встановлені вже в
наступному році. Розробляються аналогічні фасадні
панелі
•Деякі компанії вставляють фотоелектричні панелі в
глиняну черепицю. Монтаж сонячної плитки проводиться
одночасно з кладкою черепиці. Сонячні панелі складаються
з окремих монокристалічних елементів, з'єднаних
послідовно. 4 окремі панелі з номінальною потужністю 6,25
Вт разом утворюють фотоелектричний модуль. Потужність
такого модуля 25 Вт; 1 м2 поверхні має вихідну потужність
75 Вт.
Монтаж сонячних панелей разом з металочерепицею
 Опанасюк А.С.
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ВОДЕНЬ ЯК ПАЛИВО
•У 2009 році приблизно 25% викидів CO2 в атмосферу Землі вироблялося в результаті роботи різного роду
транспорту. За оцінкою МЕА, вже до 2050 року це число подвоїться і продовжить рости в міру того, як в країнах,
що розвиваються буде збільшуватися кількість особистих автомобілів. Крім вуглекислого газу в атмосферу
викидаються оксиди азоту, відповідальні за збільшення захворюваності на астму, оксиди сірки, відповідальні за
кислотні дощі тощо.
•Привабливо використання водню, як палива для автомобілів, з огляду на його кількох переваг:
при згорянні водню в двигуні утворюється практично тільки вода, що робить двигун на водневому паливі
найбільш екологічно чистим;
високі енергетичні властивості водню (1 кг водню еквівалентна майже 4,5 кг бензину);
необмежена сировинна база при отримання водню з води.
•Використовувати водень як паливо для автомобілів можна кількома різними способами:
можна використовувати тільки сам водень; можна використовувати водень разом з традиційними
паливами; можна застосовувати водень в паливних елементах.

 Опанасюк А.С.
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ВОДНЕВІ ДВИГУНИ
Перший водневий двигун розробив і створив американський інженер і вчений Браун. Перша компанія, яка
використовувала даний двигун, була японська «Honda». Двигуни на водневому паливі практично безшумні,
тому на автомобілях, які експлуатуються або будуть входити в експлуатацію, встановлюється так званий
«штучний шум автомобіля», - для запобігання аварій на дорогах.
•Японський автомобільний гігант Toyota у 2015 р. почав серійне виробництво першого в світі автомобіля з
водневим двигуном. Новий седан «Mirai» працює тільки на водні. Toyota почне продавати свій перший водневий
седан «Mirai» всередині країни в грудні, з 2016 р. анонсовано початок продажів в США. Ціна новинки в Японії
складе ~ $ 60 тис. При цьому уряд країни оголосив, що всі покупці екологічних седанів отримають від держави
субсидії в розмірі $ 17 тис. Оскільки «Mirai» їздить на водні, йому потрібні спеціальні заправні станції. Сам
процес заправки автомобіля займає всього кілька хвилин. При цьому, на повному баку седан може проїхати
близько 650 км, а вартість заправки в розрахунку на 1 км становить всього $ 0,1. Енергія в унікальному
двигуні автомобіля виробляється за рахунок реакції окислення водню усередині електрохімічного генератора.
Потужність електромотора складає 136 кінських сил. Найближчим часом на ринок водневих автомобілів
планує вийти і Honda. Компанія починає продажі моделі FCV в 2016 році.
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СИНТЕТИЧНЕ ПАЛИВО

Установка
Soletair
перетворює
вуглекислий газ і водень в синтетичне
паливо

•Вчені з Німеччини і Фінляндії побудували експериментальну установку для отримання синтетичного палива з
вуглекислого газу, що міститься в повітрі, і водню, який
виробляється за допомогою електрики від сонячних
батарей. Основні компоненти установки розміщаються в
стандартних морських контейнерах. Установка Soletair
створена компанією INERATEC, засновниками якої є
Технологічний інститут Карлсруе (KIT) і ряд науководослідних організацій з Фінляндії. Система складається з
трьох вузлів: пристрої захоплення вуглекислого газу
(розроблений Центром технічних досліджень Фінляндії, VTT),
блоку електролізу (створений фахівцями Технологічного
університету Лаппеенранта, LUT), а також хімічного
реактора (розробка KIT). Останній пристрій перетворює
компоненти, що надходять від перших двох блоків, в
паливо: бензин, дизпаливо і гас. За словами проф. Томаса
Хирта, віце-президента з інновацій та міжнародних зв'язків
KIT, створення установки Soletair є успішним прикладом
перетворення експериментальних розробок у промисловий
продукт. Дослідна експлуатація установки почнеться до
кінця 2016 року на базі центру Bioruukki при
Технологічному університеті Лаппеенранта. Дослідження
будуть проводитися до 2018 р. завдяки гранту в розмірі 1 млн
євро від Фінської агентства фінансування технологій та
інновацій (Tekes).
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НОВІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ ІНЕРГІЇ
•У січні 2011 р. Россі продемонстрував пристрій розміром з кішку, який,
при підведенні до нього електроенергії потужністю 400 Вт генерував
теплоту 12 кВт. КС=30!!! !В березня 2014 р. 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
МВт/год. 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 та ін. електростанції можна буде відправляти на
пенсію. 29 березня 2016 року, Leonardo Corporation (керівником якої є Андреа Россі) отримала підтвердження третьою
стороною успішного завершення річних випробувань генератора Energy Catalyzer («Е-Cat») потужністю в 1 мегават, що
використовує енергію LENR (низькоенергетичних ядерних реакцій),
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БЕЗДРОТОВА ПЕРЕДАЧА ЕНЕРГІЇ
•В кінці XIX сторіччя Микола Тесла продемонстрував можливість передачі електроенергії по одному
незамкненому і незаземленому дроту. Він також займався передачею електроенергії без дротів (ПЕБД).
Дослідження з ПЕБД продовжуються і в наш час. Проте до недавнього часу ці спроби провалювалися із-за
низького ККД процесу.
•Ближче за всіх до вирішення проблеми підійшли фахівці американського Масачусетського технологічного
інституту. У червні 2007 р. група вчених під керівництвом професора Марина Солячича провела
експеримент з ПЕБД з ефективністю 45%. Теоретичні розробки професора, які були опубліковані ще в
2006 році, реалізували інженери інституту. В ході експерименту вдалося примусити світитися лампу
розжарювання потужністю 60 Вт, що знаходилася на відстані більше ніж 2 м від джерела енергії.
Експериментальний пристрій складався з двох мідних котушок, а сама передача енергії відбувалась за
рахунок магнітного резонансу. За думкою фахівців, технологія не представляє небезпеки ні для людей, ні
для тварин, оскільки магнітне поле в 10 тисяч разів слабкіше, ніж те, що існує в серцевині магнітнорезонансного томографа.
•В подальшому з'ясувалося що ККД передачі зростає при збільшенні кількості приладів-споживачів.
Котушка, що передає, в новому експерименті мала площу в 1 м2, а приймальні - всього по 0,07 м2
кожна. Зараз фахівці WiTricity довели потужність передачі до 3 КВт. ККД же передачі варіюється
залежно від цілого набору параметрів, проте, при достатньо близьких котушках він може
перевищувати 95%. Відштовхуючись від принципів, обгрунтованих і випробуваних Солячичем, Intel
розвиває свою модифікацію резонансної передачі електроенергії — Wireless Resonant Energy Link (WREL).
Ще в 2008 році компанія досягла на даному терені блискучого результату, продемонструвавши
"магнітну" передачу струму з ККД 75%. Аналогічні дослідження проводить і корпорація Sony.
•iPhone 8 буде оснащений підтримкою бездротової зарядки, що дасть змогу заряджатися йому доти,
доки він перебуває на відстані 15 футів (приблизно 4,5 метра). Виробник завершує розробку
спеціального модуля для мобільних пристроїв, який зможе з'єднуватися з передавачем, підключеним до
електричної розетки.
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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 він досягав середньої
швидкості руху 5 мікрометрів в секунду при
частоті обертання жгутика 470 об/хвилину.
Темна точка вгорі - мета, до якої учені
прагнули направити свою "хвостату бактерію"
(фото Institute of Robotics and Intelligent
Systems/ETH Zürich).
З 2016 р. Франція стане першою країною в якій
будуть проведені гонки унікальних "автомобілів",
розмір кожного з яких буде становити всього кілька
нанометрів. У гонці Nano Car Race візьмуть
участь молекулярні машини, нанокари, кожен з
яких представляє собою єдину молекулу, що
складається приблизно з сотні атомів. Ці нанокари
рухатимуться по покритому золотом треку, а
енергію для їх руху вони будуть черпати зі слабких
ударів струмом, що подаються спеціальним
пристроєм. Гонка буде проводитися в умовах
глибокого вакууму, а трек і молекули-автомобілі
будуть охолоджені до температури -268 0С
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МАШИНИ БЕЗ ВОДІЇВ
•Компанія Тесла представила нове програмне забезпечення в яке було
інтегровано можливість автономного водіння без участі водія. На даний
момент всі нові моделі (Tesla Model S і X) оснащуються функцією автономного
водіння.
•Компанія Google почала випробовувати свій самобіглий екіпаж. Цей
автомобіль сам їздить, сам паркується, сам гальмує перед "зеброю" і сам
стоїть у пробці. Він везе пасажирів, але сам вирішує, за яким маршрутом і на
якій швидкості. Першим місцем на Землі, де гугломобілі зрівняли в правах зі
звичайними машинами, став американський штат Невада. Там ухвалили
окремий закон, розробили вимоги і спеціальні номерні знаки: червоні, з символом
нескінченності на ньому. Поки до самостійних поїздок підготовлені сім
гугломобілей: 6 машин Toyota Prius і одна Audi TT.
•Компанія Uber уже вивела таксі без водія на вулиці американського міста
Піттсбург. Поки з міркувань безпеки за кермом все-таки сидить водій, але у
процес керування не втручається. Машина їде на автопілоті. Вулицями курсують 4
такі авто. До кінця року їхню кількість хочуть збільшити до кількасот, а водіїв
прибрати. Безпілотне таксі буде дешевшим, але наразі приїжджатиме до
найзавзятіших користувачів сервісу. Uber – це вже друга компанія, яка
запустила безпілотне таксі. Кілька тижнів тому подібний проект запропонували
в Японії.
•Експерти прогнозують, що повну автономність придбають в першу чергу
комерційні вантажівки, а не легкові автомобілі. Безпілотна вантажівка Otto
здійснила перший комерційний рейс по дорозі I-25 в Колорадо. Вантажівка
перевезла 50 тис. банок пива, подолавши 120 миль швидкісної траси. Під час
рейсу єдина жива людина в кабіні сиділа на сусідньому з водійським місці і
пасивно спостерігала за тим, що відбувається. Робогрузовик може їхати 24
години на добу, 7 днів на тиждень, без відпочинку, що ставить людину в
невигідне становище при порівнянні з алгоритмами і лідаром
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ВАКУУМНИЙ ПОЇЗД HYPERLOOP
•Hyperloop − це проект підприємця Ілона Маска,
засновника компаній SpaceX і Tesla. Проект вакуумного
поїзда є транспортною системою, яка складається з
капсул, що переміщаються по трубах із дуже розрідженим
повітрям. При цьому кожна капсула оснащена спеціальною
турбіною на носі, яка перекачує розріджене повітря з дуже
високою швидкістю. Транспортний модуль здатний
розганятися приблизно до 1200 км/год. Як очікується, в
майбутньому поїзд зможе доставити людей з Лос-Анджелеса
до Сан-Франциско усього за півгодини.
•На початку 2015 року було оголошено плани будівництва
першої 8-кілометрової траси в екологічному місті Quay
Valley, зведення якого має розпочатися в 2016 році в окрузі
Кінгс штату Каліфорнія.
•У жовтні 2013 року фінська компанія Astronomic
представила варіант будівництва підводного тунелю між
Гельсінкі і Таллінном, в якому курсував би вакуумний потяг
«Sonicloop» зі швидкістю 1 600 кілометрів на годину.
•Робочий прототип вакуумного поїзда Hyperloop буде
запущений до кінця 2016 року, якщо вчасно буде закінчене
будівництво тестового полігону. Генеральний директор
Hyperloop Technologies Роба Ллойда, стверджує, що перші
пасажири зможуть покататися на вакуумному поїзді до кінця
різдвяних свят.
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ПОПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ
ЕЛЕМЕНТІВ
Чотири нових хімічних елементи офіційно додані в
Періодичну таблицю елементів. Елементи з
атомними номерами 113, 115, 117 і 118 верифіковані
Міжнародним союзом теоретичної і прикладної хімії
(IUPAC). Честь відкриття 115-го, 117-го і 118-го
елементів
присуджена
команді
російських
і
американських вчених з Об'єднаного інституту ядерних
досліджень у Дубні, Ліверморської національної
лабораторії в Каліфорнії і Окриджської національної
лабораторії в Теннессі. Відкривачами 113-го елемента
визнані вчені з японського Інституту природничих наук
(RIKEN).
•Всі чотири нові елементи були синтезовані штучно. У природі, як правило, спостерігаються хімічні елементи з
атомним номером (числом протонів в ядрі) не вище 92 (уран). Елементи з кількістю протонів від 93 до 100
можна отримати в реакторах, вище 100 - на прискорювачах частинок.
•Елемент з порядковим номером 113 отримав назву «Ніхон». Саме так на японському звучить «Країна
висхідного сонця». Хімічний елемент з порядковим номером 115 назвали «Московій» на честь Московського
регіону. Саме в ньому розташований Об'єднаний інститут ядерних досліджень міста Дубна.
•117-й хімічний елемент отримав назву «Теннесі». 118-й елемент отримав назву «Оганессій». Елемент назвали
на честь академіка Російської академії наук Юрія Цолаковіча Оганесяна. Він займався дослідженням
трансактіноїдних елементів.
•Останній раз періодична таблиця розширювалася в 2011 році, коли були додані 114-й і 116-й елементи, названі
Флеров і Лівермор.
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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 управлінням дронами подумки. Поки ж
для виконання роботами найпростіших завдань
необхідна неабияка концентрація. Але і її буває
недостатньо, оскільки обладнання працює з
точністю до 70%.
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ПРИВАТНІ КОСМІЧНІ КОРАБЛІ
•Dragon - приватний транспортний космічний корабель (КК) компанії
SpaceX. Розроблений на замовлення NASA в рамках програми
Commercial Orbital Transportation Services (COTS) і призначений для
доставки та повернення корисного вантажу і, в перспективі, людей на
Міжнародну Космічну Станцію. Виводиться в космос ракетою-носієм
Falcon 9. Засновник SpaceX Елон Маск вважає, що в найближчі пару
років його корабель буде возити на МКС змінні екіпажі в два рази
дешевше, ніж Роскосмос. Dragon V2, багаторазовий пілотований
космічний корабель, який може перевозити до семи астронавтів на МКС.
•22 січня 2015 р. відбулася перша в історії посадка першого ступеня на
землю після орбітального запуску ракети-носія (Falcon 9).
•8 квітня 2016 р. перша успішна посадка першого ступеня ракетиносія Falcon 9 на морську платформу.
•27 квітня 2016 року компанія отримала свій перший контракт з ВВС
США за програмою виведення у космос найбільш важливих супутників
для забезпечення держбезпеки, навігаційного супутника GPS 3-2.
• 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. 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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НЕМОЖЛИВИЙ ДВИГУН EmDrive
•EmDrive - гіпотетична установка для космічних апаратів, що
запропонована інженером Роджером Шоєр. Магнетрон, який в ній
використовується генерує мікрохвилі, енергія їх коливань накопичується
в резонаторі високої добротності, і, за заявами автора, випромінювання
перетворюється в тягу.
•Грудень 2002 - перший діючий прототип, що розвиває зусилля 0,02 Н.
•2006-2011 роки - «Cannae Drive» (також відомий як «Q-drive»), двигун що
працює на аналогічному принципі, американської компанії Cannae LLC,
автор Гвідо Фетта.
•2008-2010 роки - прототип, що розвиває зусилля 0,72 Н, Чжуан Янг,
Північно-західний політехнічний університет.
•У 2013-2014 р. двигун тестували в лабораторії НАСА Eagleworks,
очолюваної Гарольдом Уайтом і отримали тягу близько 100 мкН. Гарольд
Уайт вважає, що такий резонатор може працювати за допомогою створення
віртуального плазмового тороїда, який реалізує тягу за допомогою
магнітної гідродинаміки при квантових коливаннях вакууму. Тестування
проводилося на крутильному маятнику, який здатний виявляти сили в
десятки мкН, в герметичній вакуумній камері з нержавіючої сталі, як при
температурі навколишнього повітря і атмосферному тиску, так і у вакуумі.
•Випробування резонатора в НАСА були проведені на дуже низькій
потужності (в 50 разів меншій, ніж при експерименті Шоєр в 2002 р., і в
150 разів меншій, ніж при китайському експерименті в 2010 р.), але чиста
тяга при п'яти запусках склала 91,2 мкН при потужності, що підводиться 17
Вт, короткочасна найбільша тяга склала 116 мкН при тій же потужності.
Потенційно, корабель, оснащений двигуном EmDrive, здатний
дістатися Місяця всього за кілька годин, до Марса - за 2-3 місяці і до
Плутона - приблизно за 2 роки (для порівняння: на те, щоб долетіти до
Плутона зонд New Horizons витратив більше 9 років).
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ОКЕАНИ СУПУТНИКІВ ЮПІТЕРА

Євро́па - супутник Юпітера, найменший з чотирьох
галілеєвих супутників. Це - планета-океан, яка вкрита
шаром води товщиною близько 90-100 км. Глибше
залягають гірські породи, а в центрі імовірно знаходиться
невелике металічне ядро.
Космічний телескоп НАСА Хаббл отримав найкращий доказ
присутності підземного океану на Ганімеді, найбільшому
супутнику Юпітера. Вчені підрахували, що глибина
океану становить 100 кілометрів (60 миль) це в 10 разів
глибше, ніж океани Землі. Океан похований під 150
кілометровим (95 миль) шаром земної кори в основному
льоду.
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ОКЕАНИ СУПУТНИКІВ САТУРНА
•Титан - найбільший за розміром з 63
супутників Сатурна і другий за розміром
(після Ганімеда) у Сонячній системі. Титан єдиний супутник у Сонячній системі, який
має щільну атмосферу.
•Дані, зібрані зондом "Кассіні" стали кращим
на сьогодні свідченням того, що найбільший
супутник Сатурна має під товстою
крижаною корою океан води.
•Енцелад - шостий за розмірами супутник
Сатурна. У 2015 р. доведено, що на Енцеладі
існує підльодний океан.
•Встановлено, що під поверхнею супутника
Сатурна Діони може бути цілий океан. Його
глибина може сягати 65 кілометрів.
•Аналогічний океан знайдений на Мімасі найменшому і найближчому з восьми
головних супутників Сатурна.
• Підлідні океани були виявлені також у двох
інших супутників Сатурна (Титана і
Енцелада), а також у трьох супутників
Юпитера (Европи, Ганімеда и Калісто).
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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.
Під замороженою поверхнею карликової планети
Плутон має бути океан, який вміщає стільки ж води,
скільки й усі моря та океани Землі. Океан Плутона, який
скоріш за все складається зі сольоної води, схований на
рівні
150-200
кілометрів
під
"серцеподібним"
регіоном крижаної поверхні карликової планети і має
глибину до 100 кілометрів.
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ДЕВЯТА ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ
СИСТЕМИ

Можлива орбіта планети разом з
орбітами відокремлених транснептунових
об'єктів відомих на кінець 2015 року.

•Вчені Каліфорнійського технологічного інституту Майкл
Браун і Костянтин Батигін навели докази існування
гігантської
планети
Сонячної
системи,
що
знаходиться ще далі від Сонця, ніж Плутон.
Дослідники повідомили, що побачити її в телескоп на цей
час не вдалося. Однак, планету вдалося виявити при
вивченні руху малих небесних тіл в далекому космосі.
Планета імовірно має діаметр в 2-4 рази більший
земного і масу, яка складає приблизно 10 земних, що
ставить її за цим показником між планетами земної групи
і планетами-гігантами. Астрономи інституту лише
приблизно уявляють, де планета може перебувати на
зоряному небі, і, поза всякими сумнівами, їх припущення
дасть старт кампанії з її пошуку. За обчисленнями вчених,
космічний об'єкт знаходиться приблизно в 20 разів далі
від Сонця, ніж Нептун, який знаходиться в 4,5 млрд км
від нього. На відміну від майже круглих орбіт інших
планет Сонячної системи цей об'єкт, імовірно, рухається
за еліптичною орбітою, а повний оборот навколо Сонця
займає від 10 тис. до 20 тис. років. Висловлюються
припущення, що ця планета є газовим гігантом, виглядає
як Нептун і має схоже альбедо.
 Опанасюк А.С.
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ВІДКРИЛИ «ЧЕРВОТОЧИНИ»??
Існування чорних дірок випливає із ЗТВ, зокрема із
розв'язку Шварцшильда
Mm
F  mg  G
R
r 2 1 ø
r
Гравітаційний радіус (радіус Шварцшильда)

rg 

2GM
c2

З рівняння випливає, що жодна сила в природі за цим
радіусом не може компенсувати гравітаційну. В
результаті тіло стискається до дуже малих розмірів, а
його густина досягає неймовірних значень. Такий об'єкт
називають ЧД оскільки випромінювання від нього до
спостерігача не надходить.

  Rg  c

Як заявив академік РАН, керівник Астрокосмічного
центру Фізичного інституту ім. П.М. Лебедєва Микола
Кардашев, у центрі нашої галактики Чумацький шлях
знаходиться не чорна дірка, а так звана «червоточина»,
або «кротова нора». Ще в 2012 р. Кардашев повідомляв,
що завдання пошуку надмасивних «чорних дірок»,

нейтронних зірок і «кротових нор» поставлена вченими перед радіотелескопом «Спектр-Р», який
працює на орбіті протягом останніх п'яти років. Абсолютно аномальні об'єкти, так звані «кротові
нори» - це зв'язок нашого Всесвіту з іншими можливими Всесвітами. Цей факт підтверджує модель
мультивсесвіту яка зараз дуже популярна в наукових колах.
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ЕКЗОПЛАНЕТИ
На 5 жовтня 2016 р. достовірно підтверджено існування
3533 екзопланет в 2650 планетних системах, з яких у 595 є більше
однієї планети. 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. Загальна кількість екзопланет в галактиці Чумацький
Шлях на даний час оцінюється не менше ніж в 100 мільярдів, з яких
від 5 до 20 мільярдів, можливо, є «землеподібними».
На частині з цих планет можливе життя. У наш час відомо 32
екзопланети (Глизе 667 Cc, Глизе 163 с, Kepler-22 b, Kepler-186 f...),
умови життя на яких подібні до Земних.
Графік відкриття екзопланет за роками

Потенціально залюднені планети

Порівняння Сонячної системи і системи біля
зірки Епсілон Ерідана
 Опанасюк А.С.
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НАЙБЛИЖЧІ ПЛАНЕТИ,
ДЕ МОЖЕ БУТИ ЖИТТЯ
• Проксіма Центавра b - екзопланета, що обертається навколо
червоного карлика Проксіма Центавра, найближчої до Сонця
зірки. Розташована на відстані приблизно 4,22 світлового року
(1,3 пса) від Землі в сузір'ї Центавра. Є найближчою відомою
екзопланетою і одночасно найближчою екзопланетою, що
знаходиться в зоні населеності. Про відкриття було оголошено
на початку серпня 2016 р. працівниками Європейської південної
обсерваторії. Планета обертається на відстані приблизно 7
млн кілометрів (0,05 а. о.) від Проксіми Центавра з періодом 11,2
земних діб. Незважаючи на таку близьку відстань, через слабку
світності зірки планета отримує якраз таку кількість тепла,
щоб вода на її поверхні могла існувати у вигляді рідини і не
замерзати. Мінімальна маса Проксіми Центавра b дорівнює
1,27 M⊕. Якщо допустити, що у планети кам'янистий склад і
густина, дорівнює густині Землі (5,51 г/см), то її мінімальний
радіус буде дорівнює 1,1 радіуса Землі. Проксіма Центавра b
отримує приблизно 65% світла від своєї батьківської зірки, в
порівнянні зі світлом, який Земля отримує від Сонця. Вона має
рівноважну температуру 234 K (-39 ° С).
•Австралійські науковці визначили 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. 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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БІЛЯ KIC 8462852
СФЕРА ДАЙСОНА???
•KIC 8462852 - оптично подвійна зірка в сузір'ї Лебедя.
Знаходиться на відстані 1 480 світлових років від Сонця.
Потенційний компаньйон являє собою, якщо перебуває на
тій же відстані, маломасивну зірку ~0,4 M☉ спектрального
класу M2V на відстані близько 885 а. о.
•У вересні 2015 кілька астрономів опублікували
результати досліджень змін світності зірки, які
привернули увагу світових ЗМІ. Реєстрація таких змін
проводилася космічною обсерваторією Kepler, в рамках
програми пошуку екзопланет. Зазвичай через проходження
планети перед зіркою її світло незначно меркне на короткий
час, що повторюється через регулярні інтервали. Проте
зірка KIC 8462852 виявилася виключенням: її світність
падала на величину до 22 відсотків, причому такі
падіння спостерігалися впродовж різних проміжків часу
(від 5 до 80 днів), що призвело до появи великої кількості
гіпотез. Мерехтіння KIC 8462852 може вказувати на
спробу будівництва астроінженерних споруд типу сфери
Дайсона або іншого набору гігантських об'єктів
(наприклад, колекторів світла), які високорозвинена
неземна цивілізація побудувала для акумулювання енергії
своєї зірки, що відразу розбурхало громадську думку ..

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.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Не існує складних проблем, є тільки
проблеми, які складні для певного
рівня інтелекту.
Еліезер Юдковський

•Штучний інтелект (ШІ, англ. AI) - наука і технологія створення
інтелектуальних
машин,
особливо
інтелектуальних
комп'ютерних програм, властивість інтелектуальних систем
виконувати творчі функції, які традиційно вважаються
прерогативою людини.
•ШІ можна розділити на три основні рівні:
•1) Слабкий Штучний Інтелект (ANI) - це такий ШІ, який
спеціалізується в одній області. Є ШІ, здатний перемогти в
чемпіонаті світу з шахів, але це все, що він вміє.
•2) Сильний Штучний Інтелект (AGІ), також відомий як інтелект
людського рівня, - це комп'ютер, здатний розв'язати будь-яку
розумову задачу, яку здатна розв'язати людина. Створити АGІ
набагато складніше, ніж АNI і ми це тільки маємо зробити. Професор
Лінда Готтфредсон описує інтелект як «дуже загальну психічну
здатність, яка, крім усього іншого, включає в себе здатність
міркувати, планувати, вирішувати проблеми, мислити абстрактно,
розуміти складні ідеї, швидко вчитися і вчитися на досвіді» АGІ буде
справлятися зі всім цим з такою ж легкістю, як і людина.
•3) Штучний сверхінтеллект (ASI). Оксфордський філософ і
ведучий мислитель в галузі ШІ Нік Бостром визначає АSI як
«інтелект, який набагато розумніший кращих людських умів
практично в будь-якій сфері, у тому числі науковій творчості та
соціальних навичках». АSI, у свою чергу, варіюється від комп'ютерів,
які трохи розумніші людини, до тих, які перевищують можливості
людського розуму в усіх напрямках в трильйони разів.
•ASI буде супер розумний, але людського в ньому буде не більше,
ніж у вашому ноутбуці. Він буде абсолютно чужорідний нам і
враховуючи, що в ньому не буде нічого органічного, він буде більш
чужорідним, ніж навіть тарантул. Без спеціальних програм
система ASI буде аморальною і помішаною на виконанні своїх
завдань. Звідси і виникає вся її небезпека.
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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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ПРОБЛЕМА 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?
•У вересні 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
тіломерази.
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).
•У 2015 р. в лабораторії кров Перріш була взята на аналіз
безпосередньо перед початком терапії. Тоді медики назвали
показник довжини тіломер у лейкоцитів - 6,71 кб. Коли в березні
2016 року, після закінчення терапії, була взята кров в тій же
лабораторії показник середньої довжини тіломер Перріш
збільшилася до 7,33 кб, що відповідає помолодшенню на 20 років.
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СВІТ ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ??
•Всі більше вчених вважають що ми живемо у комп'ютерній симуляції
світу. Можливо, що якась постлюдська цивілізація з неймовірними
обчислювальними можливостями створила щось на зразок комп'ютерної
програми, яка симулює історичний процес розвитку людства. Так Бострем
(лауреат престижних премій і автор робіт з атропного принципу) оперує
концепцією, що свідомість не залежить від біологічної тканини і може
бути реалізована у вигляді набору електроімпульсів в обчислювальній
машині. З огляду на це, для постлюдей не представляє особливих
труднощів створити людей, що мають свідомість, для яких ця модель
цілком реальна. Грубо і приблизно обчислювальна потужність людського
мозку обмежена 1017 операціями в секунду. При цьому ми отримуємо 108
біт в секунду особистої інформації. На підставі цього Бострем вивів
формулу і вирахував, що для симуляції всієї історії людства потрібно
всього-на-всього 1033-1036 операцій (50 років на людину при 100 млрд
людей, які будь-коли жили на планеті).
•Розрахунок комп'ютерної потужності необхідної для симуляції Всесвіту в
2002-му зробив фізик Ллойд з МТУ - для неї потрібна машина з пам'яттю
1090 біт, яка виконає 10120 логічних операцій. Таких комп'ютерів поки що
не існує. Але той же Ллойд, скориставшись досягненнями квантової
механіки, розрахував граничну потужність комп'ютера масою в 1 кг і
об'ємом в 1 дм3, і з'ясував, що він може виконати 1050 операцій в секунду.
Мало того, якщо закон Мура (кожні 24 місяці обчислювальна потужність
процесора подвоюється при тому ж розмірі) виявиться вірним на
найближчі пару сотень років, ми отримаємо таку машину вже через
250 років! Вчені Бін, Давоуді і Севідж використовуючи квантову
хромодинаміку зайнялися, фізикою такої моделі і з'ясували, що в
симуляції повинен існувати обрив в спектрі космічних променів на певних
енергіях. Найцікавіше, що він існує - це межа Грайзена-ЗацепінаКузьміна в 50 ексаелектронвольт, яка пов'язана з тим, що
високоенергетичні частинки взаємодіють з фотонами фонового
реліктового випромінювання і втрачають енергію. Але експериментально,
ця межа поки що не доведена, вона існує тільки в теоретичних викладках.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
• В ЛЕКЦІЇ ВИКОРИСТАНО МАТЕРІАЛИ
КУРСУ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ
“КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО
ПРИРОДОЗНАВСТВА”
ТА КУРСУ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ФПК
«СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ І
ТЕХНІКИ»
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