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Щорічна
науково-практична
конференція «Фізика. Наука. Життя» є
підсумком
наукової,
навчальнодослідницької діяльності студентів ВНЗ та
учнів загальноосвітніх шкіл, пов’язаної з
розв’язанням творчих, проектних та
дослідницьких задач.
Конференція проводиться на базі Харківського обласного
методичного об’єднання викладачів фізики та Харківського коледжу
Державного університету телекомунікацій.
Мета конференції:
 Розвиток та активізація творчої ініціативи, інтелектуальної та навчальнопізнавальної діяльності учнів і студентів, пов’язаної з розв’язанням творчих,
проектних та дослідницьких задач у різних галузях науки та техніки.
 Активізація пізнавальної діяльності учнів і студентів з метою виявлення
обдарованої молоді.
 Формування в учнів і студентів мотивації на престижність опанування
фундаментальних наук.
 Створення умов для професійного самовизначення молоді та юнацтва.
 Розвиток комунікативних компетентностей учнів і студентів.
 Формування майбутньої наукової еліти України.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська

Напрямки роботи конференції:
1 секція.
2 секція.
3 секція.
4 секція.
5 секція

«Фізика та природничі науки»
«Фізика та інформаційні технології»
«Фізика та виробничі технології»
«Фізика та охорона довкілля»
«Актуальні проблеми викладання
дисциплін»
3

фундаментальних
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ОРГКОМІТЕТ
Голова оргкомітету
Корсаков Дмитро Олексійович – кандидат економічних наук, директор
Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій
Члени оргкомітету
Кийко Тетяна Іванівна – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії,
голова Харківського обласного методичного об’єднання викладачів фізики
Євсєєв Владислав В’ячеславович – кандидат технічних наук, доцент,
професор кафедри Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та
мехатроніки ХНУРЕ
Новоселов Сергій Павлович - кандидат технічних наук, доцент, професор
кафедри Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки
ХНУРЕ
Іваніченко Олена Федорівна – кандидат економічних наук, спеціаліст вищої
категорії, заступник директора ХК ДУТ з навчальної роботи
Саніна Ольга Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, заступник
директора ХК ДУТ з виховної роботи
Годована Ніна Борисівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач,
голова циклової комісії природничих дисциплін ХК ДУТ
Мілютіна Ольга Святославівна – спеціаліст вищої категорії, старший
викладач, викладач ХК ДУТ
Таранова Раїса Олексіївна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач,
голова циклової комісії поштово-інформаційних дисциплін та технологій
ХК ДУТ
Сасімова Інна Анатоліївна – кандидат технічних наук, викладач-методист,
спеціаліст вищої категорії, завідувач відділення Коледжу переробної та
харчової промисловості ХНТУСГ
Якименко Ірина Анатоліївна – спеціаліст ІІ категорії, викладач ХК ДУТ
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ЗМІСТ
1 СЕКЦІЯ «ФІЗИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»
2 СЕКЦІЯ «ФІЗИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
3 СЕКЦІЯ «ФІЗИКА ТА ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»
4 СЕКЦІЯ «ФІЗИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ»
ФОНТАН ГЕРОНА
Акімочкін Владислав
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

19

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕДАЧІ ТЕПЛА В
СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ
Антонюк Карина, Міняйло Єгор
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Керівник – Слабунов С.О.

21

ГІРОСКОП ЯК МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ НАЗЕМНОЇ НАВІГАЦІЇ
Барзак Богдан, Броншвагер Евгенія, Карпова Олена
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Керівник – Слабунова Н.В.

230

ЗВУКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВІД ЗБРОЇ ДО ДІАГНОСТУВАННЯ
Блажко Валерій, Бондаренко Анатолій
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – Ануфрієва І.В.

25

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРІВ
Богуславський Дмитро, Галаган Кирило
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Керівник – Годована Н.Б.

27

ФІЗИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Бойко Вячеслав
Вовчанський технікум Харківського національного університету сільського
господарства імені Петра Василенка
Керівник – Струкова М.А.

28

СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ ПРИСТРОЇ
Бондаренко Ярослав
Харківський Державний автотранспортний коледж
Керівник – Кийко Т.І.

30

КОНСТАНТЫ ФИЗИКИ. ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ
СВЕТА?
Бурый Василий
Жилищно-коммунальный колледж ХНУГХ им. А.Н. Бекетова
Руководитель – Бембель Н.Л.

31
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ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ
Вихрист Мілена
Коледж Національного фармацевтичного університету
Керівник – Золотницька Г.Л.

32

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ
ВИМІРЮВАННЯ ПРОВІДНОСТІ МАСТИЛЬНОЇ СУСПЕНЗІЇ
Водолажченко Дмитро
Харківський державний автотранспортний коледж
Керівник – Сіроокий С.Ф.

33

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ
Гончарова Єлизавета, Канцедал Яна, Рябуха Єлизавета
Коледж Національного фармацевтичного університету
Керівники – Богданова Л.М., Тітар О.І.

35

ТОПОЛОГІЧНІ ІЗОЛЯТОРИ ЯК ВУЗЛИ КВАНТОВИХ КОМП’ЮТЕРІВ
Гоптенко Анастасія
Державний університет телекомунікацій
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Керівник – Ольховський І.П.

35

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ДОМАШНІЙ
ОСЕЛІ У ПІДЛІТКІВ ДВОРІЧАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ ТА ЇХ БАТЬКІВ
Гребенюк Ірина
Дворічанський ліцей Дворічанської районної ради Харківської області
Керівник – Шипілов В.В.

37

ВИДИ ТА ЗАДАЧІ ТЕЛЕСКОПІВ
Гринь Олександр
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

40

ДВИГУН СТІРЛІНГА
Грицай Володимир
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

42

МАЯТНИКИ
Гутнєв Максим
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

43

БЛИСКАВКОВІДВІД
Долгій Денис
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

45
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НАНОРОБОТИ І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Дорошенков Дмитро
Харківський коледж Державного університете телекомунікацій
Керівник – Семенченко Т.О.

46

HYPERLOOP
Дрига Дмитро, Грищенко Олександр
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

48

ЦІКАВІ ФАКТИ ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕМПЕРАТУРОЮ
Дягілєв Єгор, Дирда Павло
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

50

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Евсиевич Татьяна
Харьковский государственный автотранспортный колледж
Руководитель – Руднев А.Д.

51

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТЕПЛОІЗОЛЮЮЧИХ РЕЧОВИН
ВЛАСНОРУЧНО ВИГОТОВЛЕНИМ ПРИЛАДОМ
Задоя Єгор
Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-спортивною підготовкою
«Кадетський корпус»
Керівник – Бурдін С.В.

53

ЕЛЕКТРОДЕРЕВО: ЕНЕРГІЯ РОСЛИН
Зобова Аліса
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник - Ануфрієва І.В.

54

ХВИЛЬОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
Імафидон Елайджа
Електромеханічний коледж Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова
Керівник – к.п.н. Сергієнко О.О.

55

ГЕОФІЗИЧНА ЗБРОЯ - ЗБРОЯ НА НОВИХ ФІЗИЧНИХ ПРИНЦИПАХ
Іщенко Владислав
Харківський машинобудівний коледж
Керівник – Бондаренко Т.О.

56

ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ТА ЗАСОБІВ
Каплюченко Юрій, Баско Владислав, Казаков Дмитро,
Мільшин Микита, Жорник Данило
Харківська гімназія №83 Харківської міської ради Харківської області
Керівник – Журавльова Р.В.

58
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КОНДИЦІОНЕР У ДОМАШНІХ УМОВАХ
Кирнісов Роман
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

59

АСТЕРОЇДНО-КОМЕТНА НЕБЕЗПЕКА
Кісіль Максим
Дворічанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дворічанської районної ради
Харківської області
Керівник – Вишневецька О.О.

61

БДЖОЛИНА ФІЗИКА
Кобцева Руслана
Чугуєво-Бабчанський лісний коледж
Керівник – Стрельникова Л.І.

64

ИСТОРИЯ ПУТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ TESLA ОТ ЗЕМЛИ – ДО КОСМОСА
Кокшарова Елизавета
Харьковский государственный автотранспортный колледж
Руководитель – Сероокий С.Ф.

66

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИД ЕНЕРГІЇ – ЧОРНІ ДІРИ
Коробка Ксенія
Харківський державний автотранспортний коледж
Керівник – Руднєв О.Д.

68

ВIДКРИТТЯ ФIЗИКIВ, ЯКI ЗМIНИЛИ СВIТ
Котик Аліна
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

69

ЗАЛІЗНИЦЯ МАЙБУТНЬОГО
Кривошея Костянтин, Левченко Владислав
Харківський коледж транспортних технологій
Керівник – Каченкова Г.І.

70

THE KEPLER MISSION
Elizabeth Kropotina
Vysochanska specialized school Kharkiv district council Kharkiv oblast
Supervisor - Janina S. Petrenko

71

ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЕЛЕКТРОНІВ ПЛАЗМИ СТАЦІОНАРНОГО
ПЛАЗМОВОГО ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ ВДОСКОНАЛЕНОГО МЕТОДУ
ОПТИЧНОЇ ЕМІСІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ
Кузнецов Данило
Харківський приватний навчально-виховний комплекс «Вересень» Харківської області
Керівник – Косенко І.С.
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Речей, які здатні працювати самостійно, без зовнішнього джерела енергії,
не так вже й багато, особливе місце серед них займає фонтан Герона. Його
основною перевагою є те, що він працює завдяки природним законам, не
витрачаючи при цьому сторонньої енергії. Але – це не вічний двигун, і тим
більше, не джерело дармової енергії. Такому фонтану потрібна регулярна
«перезарядка» – в залежності від конструкції, вона може бути потрібною через
кожні 15-20 хвилин.
В основу роботи фонтану Герона покладено принцип гідропневматики –
роботу по виштовхуванню води вгору струменем здійснює повітря та сама
рідина. Звичайно тут не обходиться без гравітації, завдяки якій в системі
фонтану створюється необхідний тиск. Такий фонтан складається мінімум з
трьох ємностей: чаші, нижньої порожньої ємності та верхньої ємності:
 Чаша-це звичайна відкрита ємність у вигляді миски або тарілки. З неї по
тонкій трубці вода надходить в порожню ємність, розташовану в самому
низу фонтану. Чашу можна прийняти за точку відліку – старт, з якого рідина
починає свій рух у системі фонтану Герона.
 Нижня порожня ємність призначена для збирання води, що стікає вниз і
створює тиск. Тут вона і залишається до наступної перезарядки фонтану.
 Верхня ємність заповнена водою. Саме вона і виштовхує воду назовні у
вигляді тонкого струменя. Виштовхування відбувається завдяки стислому
повітрю , що в нижній колбі. Це повітря по тонкій трубці надходить у
верхню колбу, витісняючи звідти рідину, яка виливається фонтаном.
Такий фонтан буде працювати до тих пір, поки є рідина у верхній ємності
– після цього потрібна перезарядка. Саме тому ця система не має нічого
схожого з вічним двигуном або нескінченним джерелом енергії. Перезарядка
фонтану Герона дуже проста.
Є два вида фонтанів Герона:
Закритий фонтан Герона для приміщень (рис.1)
Перевага такого фонтану полягає в трьох речах:
 він досить компактний;
 збирається так, що вода не взаємодіє з навколишнім середовищем;
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 елементарно перезаряджається(все, що для
цього необхідно зробити, це перевернути
установку,
як
пісочний
годинник,
дочекатися поки вода перетече в потрібну
ємність і перевернути його назад);
 вода не розбризкується і вся дія
відбувається в одному прозорому корпусі,
розділеному на секції, які з'єднані одна з
одною трубками.
Класичний відкритий фонтан Герона
Це система з пластикових пляшок, яку я
саморуч зробив. Єдине, що тут складно, це
зробити підставку – саму стійку фонтану. В
принципі, цей момент можна вирішити за
допомогою пари звичайних недорогих
пластикових ємностей і гвіздка – одна ємність
буде виступати в якості опори, а друга – у ролі чаші фонтану. В останній
необхідно зробити пару отворів – один для установки форсунки;через яку буде

20

«ФІЗИКА. НАУКА. ЖИТТЯ». Матеріали науково-практичної конференції
14 березня 2018 року, м. Харків, ХК ДУТ

виливатися вода, а другий – для зливу води. Після цього на стійку підвішують
дві пластикові пляшки, на кришках яких також просвердлюється по парі
отворів.
Далі все потрібно з'єднати трубками: від зливного отвору трубка
опускається в нижню пляшку (на саме дно), з неї друга трубка прокладається у
верхню пляшку (обидва її кінця повинні розташуватися під верхом пляшок). І
остання трубка, опущена в самий низ верхньої пляшки (рис.2).
Список використаних джерел:
1. 7https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонтан_Герона
2. http://www.domechti.ru/fontan-gerona/23869
3. http://virtuallab.by/publ/interesnye_stati/interesnye_stati/geronov_fontan_svoimi_r
ukami/2-1-0-92
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕДАЧІ
ТЕПЛА В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ
Антонюк Карина, Міняйло Єгор
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Керівник – Слабунов С.О.
Більшість техніки, що використовується у сучасному світі випрацьовує
таку кількість теплоти, яка не сумісна з умовами використання цих механізмів.
Можна навести велику кількість прикладів – це і двигуни внутрішнього
згоряння, і різного роду електроніка, і вогнепальна зброя. Перегрів приладів
приводить до негативних наслідків різного ступеня, починаючи від виходу
приладів зі строю, закінчуючи катастрофами світового масштабу. У випадку
перегріву смартфону його батарея зменшить строк служби або вийде з ладу,
висока температура вогнепальної зброї може привести до того, що патрон,
досланий в патронник після припинення стрільби, може нагрітися до
самозаймання, що робить поводження зі зброєю небезпечним. При згорянні
робочої суміші температура в циліндрі ДВС сягає 2000 °С, а оптимальний
тепловий режим роботи двигуна – 80-90 °C. Двигуни внутрішнього згоряння
без системи охолодження розігрівались би до температури, що перевищує
температуру самозаймання масла, в якому рухаються поршні двигуна.
Але наслідки несправностей систем охолодження можуть бути набагато
більш катастрофічними – можна згадати аварію на Чорнобильській атомній
електростанції.
Причиною
першого
теплового
вибуху
називають
випаровування води з системи охолодження внаслідок перегріву. Таким чином
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ні у кого не виникає сумнівів, що системи охолодження відіграють важливу
роль у сучасних технологіях.
Були
проведені дослідження
принципу роботи радіаторів систем
охолодження.
Для
досліду
використовувались матеріали, що легко
займаються – нитка, папір та
поліетилен. Якщо їх піднести до
полум’я, то всі вони одразу займаються.
Для охолодження за принципом
радіаторів був утворений щільний
контакт з матеріалом радіатора. В першому досліді нитка та смуга паперу були
намотані на скляний стрижень, у другому на металевий. За результатами
матеріали на скляному стрижні майже одразу загорілись, у той час, як на
металевому займання не відбувалось протягом великого часу. Така різниця
пов’язана з переносом тепла Q за одиницю часу по відношенню до градієнту
температури – тобто рівнем теплопровідності (рис.1).

Для кварцового скла теплопровідність λ при температурах, що
використовувались, становила 0,96-1,36 Вт/м∙К, а для міді – 385-402 Вт/м∙К, що
у 400 разів більше, ніж у скла.
Таким чином, при виборі
матеріалів,
з
яких
виготовляється
радіатор,
необхідно
враховувати
їх
теплопровідність.
Другий
дослід
ілюстрував
принцип
дії
водяних та масляних систем
охолодження.
Використовувались
ємності
для води, що виконані з
поліетилену та пергаментного
паперу. Вони були закріплені
над полум’ям свічки таким
чином, щоб папір та поліетилен
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знаходились у полум’ї. Результатом було нагрівання води, при цьому папір та
поліетилен не загорілись і не оплавились. Якщо взяти до уваги, що
теплопровідність води становить 0,57-0,69 Вт/м∙К, тобто менше, ніж у скла, то
ці результати кажуть про наявність інших механізмів передачі тепла у рідині,
ніж у твердих тілах. Дійсно, причиною ефективності водяного та повітряного
охолодження є таке явище, як конвекція. У досліді спостерігалась природна
конвекція у рідині, але у випадках, коли природної конвекції недостатньо –
застосовують вимушену конвекцію, що утворюється насосами чи лопатями
вентилятора.
Найбільш ефективними вважаються системи охолодження, що
використовують одночасно два види теплообміну (рис. 2). Спочатку зайве
тепло відводиться та розсіюється радіаторами з великою теплопровідністю та
площею розсіювання тепла, яка в свою чергу охолоджується за допомогою
конвекції.
Список використаних джерел:
1. Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача. Режим доступа:
https://books.google.com.ua/books?id=8rf
2. Волков А.Г. Устройство термостатирования двигателей внутреннего
сгорания. Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/215/2154172.html
ГІРОСКОП ЯК МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ НАЗЕМНОЇ НАВІГАЦІЇ
Барзак Богдан, Броншвагер Евгенія, Карпова Олена
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Керівник – Слабунова Н.В.
В наш час навігаційні системи, що використовуються у наземній
військовій техніці не в повній мірі відповідають вимогам до точності та часу
безперервної роботи. Окрім того, більшість з них використовує супутникові
системи навігації, такі як GPS, DORIS, ГЛОНАСС. Але системи зв'язку та
навігації перестають працювати у випадку потрапляння у зону дії пригнічувачів
радіо та GPS сигналів. У такому випадку була б доречною можливість
продовження роботи системи навігації у автономному режимі. Вже багато років
для вирішення такого класу задач у льотних апаратах використовуються
гіроскопи. Вони є основною частиною покажчиків курсу, горизонту, повороту,
сторін світу. Вже існує багато видів гіроскопів.
Історично першими були відкриті механічні гіроскопи – це симетричні
тверді тіла, які через швидке обертання зберігають напрямок своєї осі.
Головним недоліком приладів на основі механічного гіроскопу вважається
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наявність рухомих частин. Існують також лазерні та оптоволоконні гіроскопи.
Такі гіроскопи потребують дуже точного налаштування, окрім того, помилка в
таких приладах має властивість накопичуватися. В сучасній електроніці
використовуються п'єзоелектричні датчики. При деформації на поверхні деяких
тіл утворюється електричний заряд. Це явище має назву «п’єзоелектричний
ефект». При обертанні приладу механічні коливання перетворюються на
електричні. Це дає можливість вимірювати кутову швидкість обертання
пристрою і визначати його орієнтацію у просторі.
В лазерному гіроскопі (рис. 1) промені, що генеруються розрядом між

анодами і катодом, поширюються
в кільцевому або трикутному
резонаторі,
утвореному
дзеркалами. При їх накладанні
виникає інтерференційна картина.
Через різницю оптичної довжини
променів вона змінюється при
повороті ротора гіроскопа.
Принцип дії волоконнооптичного гіроскопа (рис. 2)
заснований на ефекті Саньяка,
який
полягає у виникненні
фазового
зсуву
при
розповсюдженні зустрічних електромагнітних хвиль в кільцевому
інтерферометрі, що обертається. Фізичні властивості гіроскопів застосовуються
при створенні інерційної системи навігації, а також дають можливість створити
комбіновані системи, що можуть працювати як за допомогою зовнішні
сигналів, так і автономно, в умовах роботи пригнічувача сигналів.
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Список використаних джерел:
1. Застосування гіроскопів. Режим доступу: http://uareferat.com/Застосування_гіроскопів
2. Закиров Р.Г., Абдураимов О.Ш. Применение волоконно-оптического
гироскопа в инерциальных системах воздушных судов малой авиации //
Техника. Технологии. Инженерия. - 2017. - №3. - С. 19-22., - Режим доступу:
https://moluch.ru/th/8/archive/62/2489/
ЗВУКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВІД ЗБРОЇ ДО ДІАГНОСТУВАННЯ
Блажко Валерій, Бондаренко Анатолій
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – Ануфрієва І.В.
Людство за всю свою історію створило неймовірну кількість пристроїв і
механізмів. Хвилі, що розповсюджуються в атмосферному повітрі, умовно
діляться на три основні частотні діапазони. Чутний спектр, що займає за
максимальною оцінкою проміжок між 20 і 20 000 Герц, відноситься до
акустичного або звукового діапазону. Межі його умовні і залежать від
особливостей слуху, підлягають об'єктивної оцінки після побудови аудіограми,
індивідуальною для кожної людини. Більш високі тони називаються
ультразвуком. Частоти від нуля (тобто повної тиші) до 20 Герц відносяться до
інфраакустичного діапазону. Настільки рідкісні коливання повітряного
середовища людина не відчуває. Але відсутність відчуттів не означає, що вони
не мають жодного впливу на організм і психіку. Саме на ефекті, виробленому
наднизькими частотами на поведінку людей, побудовано інфразвукову зброю.
Ідея його створення не нова, вона оволоділа умами ще в першій половині XX
століття, але її реалізація на практиці виявилася непростою
LRAD - LONG RANGE ACOUSTIC DEVICE
Установка LRAD, розроблена корпорацією American Technology за
замовленням Пентагону, успішно застосовується на багатьох судах ВМФ США.
LRAD виробляє вузьконаправлений пронизливий звук високої частоти, схожий
на виття екстремально гучної пожежної сирени – потужність досягає 150 дБ.
Така хвиля може пошкодити слуховий апарат людини і викликати больовий
шок. При тому такі характеристики звук має тільки всередині вузького
променя, тому звуковий удар не шкодить оператору, а вражає лише ворогів.
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Сильний і різкий шум діє безвідмовно, він дезорганізує, особливо якщо
виникає раптово. Інфразвукова зброя, якщо вона існує, діє приховано і
вибірково.
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ЗВАРЮВАННЯ
Ультразвукове зварювання - зварювання, джерелом енергії при якій є
ультразвукові коливання.
Використовується для зварювання металів, пластмас, тканин, шкіри,
металів зі склом, напівпровідниковими матеріалами та ін. Ультразвукове
зварювання застосовується при точкового, шовного і контурної зварюванні.
При цьому використовуються поздовжні і ізгібние механічні коливання.
Ультразвукове зварювання здійснюється за допомогою безперервно
генерованого ультразвуку частотою 18-180 кГц. потужністю 0,01 - 10 кВт.
Сварка відбувається при одночасній дії та зварюються поверхні механічних
коливань, зовнішнього тиску, що прикладається перпендикулярно до
зварювальних поверхонь і теплового ефекту від коливань. Теплова дія
ультразвукових коливань може поєднуватися c додатковим місцевим
імпульсним нагріванням заготовок від окремого зовнішнього джерела теплоти.
МЕДИЦИНА
Біологічна дія ультразвуку залежить від його дози, яка може бути для
тканин стимулюючої, гнітючої або навіть руйнуючою. Найбільш адекватними
для лікувально-профілактичних впливів є невеликі дозування ультразвуку
особливо в імпульсному режимі. Діагностичні УЗ сканери - найпоширеніший
варіант застосування ультразвукової хвильової технології, корисний в
більшості галузей медицини для візуалізації внутрішніх структур і органів,
отримання даних про їх розташування, формі, лінійні розміри. УЗ метод
корисний в кардіології - ехографія серця робить видимими його структури,
дозволяє оцінити розміри шлуночків, передсердь, міжшлуночкової
перегородки, визначити стан клапанів і товщину міокарда шлуночків, виявити
рідина в перикарді.
У хірургії УЗ-візуалізацію застосовують для зорового контролю над
виконуваними маніпуляціями, точного визначення траєкторії мікрохірургічних
інструментів, локалізації патологічних ділянок і прицільної установки
імплантатів.
Список використаних джерел:
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D1%96
2. Сокол Г.И. Особенности акустических процессов в инфразвуковом диапазоне
частот. - Днепропетровск: Проминь, 2000.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРІВ
Богуславський Дмитро, Галаган Кирило
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Керівник – Годована Н.Б.
В сучасних комп’ютерних системах дуже важливе значення має
температурний режим роботи. Коли нагрівання стало реальною проблемою для
техніки, інженери почали розробляти різні системи охолодження. Спочатку це
були алюмінієві радіатори, потім в конструкцію додали кулери. Згодом
технології охолодження ставали складнішими. Ми говоримо про передові
технології, а вони вимагають нестандартних підходів. Якщо температура
повітря всередині системного блоку досягає 36 °С, а процесора – 60 °С значить,
необхідне додаткове охолодження.
Існують різні методи охолодження комп’ютерів.
Паджет Системс (Puget Systems) виготовляє так звані комп’ютериакваріуми, в яких реалізована занурювальна система рідинного охолодження.
Компанія Apple випустила робочу станцію Мак Про (Mac Pro), корпусом якої є
алюмінієвий циліндр, що нагадує турбіну літака. Всередині всі компоненти
розпаяні навколо радіатора трикутної форми. Суперкомп’ютер фірми IBM
Sequoia, який працює в лабораторії Лоуренса Лівермора в США, виділяє велику
кількість тепла. Складна система охолодження дозволяє використовувати це
тепло для опалення всього інституту.
І нарешті –азотне охолодження комп’ютера. Температура кипіння рідкого
азоту дорівнює 78 К, або мінус 196 °С.Такі системи використовують любителі
для екстремального «розгону» системи. При такому «охолодженні»
температура процесора буде від’ємна. Але чи можна зменшувати температуру
до температури рідкого азоту?
Розглянемо, як змінюються властивості речовин при низьких
температурах. Опір металів та напівпровідників залежить від температури. При
нагріванні опір металів зростає, а у напівпровідників – зменшується. Це
означає, що кожна схема має свої температурні обмеження.
Проведемо дослід для перевірки залежності опору від температури.
Дослідження проводилися в рамках проекту «Фізична лабораторія з
електронного сміття». Для послідовного електричного кола з лампочкою та
мідною котушкою була виготовлена котушку зі старого мідного кабелю для
локальної комп’ютерній мережі. Якщо включити цю схему при кімнатній
температурі, то видно, що лампа ледь світиться. При зануренні котушки у
рідкий азот лампа стає яскравішою. Сила струму в колі збільшилася, бо
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зменшився опір котушки. Причина цього полягає в тому, що опір міді значно
зменшується при зниженні температури.
Аналогічний дослід був проведений з напівпровідником і світлодіодом.
Термістор підібраний таким чином, щоб при кімнатній температурі світлодіод
яскраво світився. При опусканні напівпровідникового термістора в азот
світлодіод взагалі перестав світитися. При вимірюванні мультиметром
(максимальний опір – 2 МОм) з’ясувалося, що опір виміряти неможливо, бо він
лежить за межами шкали. Отже, опір термістора збільшився (напівпровідник
став діелектриком). При нагріванні термістора діод знов почав світитися.
Отже, при азотній температурі напівпровідникова техніка мабуть,
працювати не буде. За допомогою цих дослідів ми побачили, що температурний
режим дуже важливий для роботи будь-якої електроніки.
Крім цього, залежність опору від температури використовують для її
вимірювання. Наприклад, програма Аіда64 відстежує покази датчиків
комп’ютера. Напівпровідникові датчики вимірюють температуру центрального
процесора та інших складових.
Список використаних джерел:
1. 10 необычных систем охлаждения. Режим доступа: https://hinews.ru/computers/10-neobychnyx-sistem-oxlazhdeniya.html
2. Системы охлаждения: -269 °С. Режим доступа:
http://www.service.dp.ua/reviews?id=1172
3. Водяні системи охолодження комп'ютера. Режим доступу:
http://oholodgenn9.blogspot.com/
ФІЗИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Бойко Вячеслав
Вовчанський технікум Харківського національного університету сільського
господарства імені Петра Василенка
Керівник – Струкова М.А.
Хоча людину і вважають царем природи, та мати вплив на природні
явища, обертати їх на користь собі людство наполегливо вчиться вже не одне
століття. Звичайно, сьогоднішнє суспільство важко порівняти в плані
використання фізичних явищ собі на користь з тим, чим володіло воно навіть у
недалекому 20 столітті. Адже, навчившись прогнозувати фізичні явища й
керувати ними, людина стала «велетнем»: вона створила двигуни, у мільйони
разів потужніші за людські руки, комп'ютери, які розширили можливості науки,
техніки й мистецтва, об'єднала всіх жителів Землі надійними системами зв'язку.
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Глибокі, якісні зміни сталися за порівняно короткий у вимірі вічності
період в багатьох галузях науки й техніки, пов'язані з важливими відкриттями в
галузі фундаментальної фізики. Відкриття радіоактивності, електромагнітних
хвиль, ультразвуку, реактивного руху тощо сприяли тому, що людина,
застосовуючи ці знання, просунула розвиток техніки далеко вперед. Зараз нас
не дивує, що із співрозмовником можна вільно спілкуватися по скайпу, навіть
якщо той мешкає на іншому континенті по той бік земної кулі. Адже цьому
сприяють супутники зв’язку, яких зараз сотні, а розвиток самого мобільного
зв’язку такий, що навіть рік вже важить багато для удосконалення приладів. Ще
зовсім недавно весь світ був у захопленні від висадки на Місяць астронавтів. А
зараз на навколоземну орбіту літають регулярно. І американський інженер та
підприємець Ілон Маск вже планує відправити експедицію для дослідження...
Марсу! У той же час, спостерігаючи за іншими планетами за допомогою
високоточних приладів, вчені з великою упевненістю прогнозують, які корисні
копалини є там та чи вартує перспектива їх розробки і подальшої доставки на
Землю для розвитку науки і техніки. Отримані наукові дані вже сьогодні
дозволяють вченим робити нові надзвичайні відкриття, що приводять і ще
приведуть до подальших досягнень у науці й техніці.
Таким чином, наука все частіше стає безпосередньою продуктивною
силою, яка не в теорії, а на практиці полегшує життя людству. Втім, справа
полягає не лише в «практичній» цінності фізики: елементарні теоретичні знання
фізики просто необхідні кожному з нас, щоб задовольнити природну цікавість у
розумінні навколишнього світу. Адже, навіть стикаючись з елементарною
проблемою, на кшталт ремонту вимикача світла, потрібно знати, як правильно
під’єднати дроти до клем вимикача, щоб не сталося короткого замикання. І такі
знання стають, без перебільшення, необхідністю для людини, яка вважає себе
сучасною. Фізичні знання і методи, якими все більше озброюється людство,
постійно народжують нові науки. Зокрема, це біофізика, геофізика,
астрофізика. Як кажуть, з малого джерела виникають ріки. Так і люди, спочатку
вивчаючи фізику в школі, потім поглиблюючи знання в інших навчальних
закладах, краще розуміють природу, її явища та процеси, завдяки яким можна
на ці явища впливати на користь суспільству.
Список використаних джерел:
1. Енциклопедія юного фізика. Складач Чуянов В.А. Москва: Педагогіка, 1984.
– 252 с.
2. Фізика. Підручник для 10 класу. Редактор Пуніна О.І. Київ: «Освіта», 2010. –
304 с.
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СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ ПРИСТРОЇ
Бондаренко Ярослав
Харківський Державний автотранспортний коледж
Керівник – Кийко Т.І.
З давніх часів людина мріяла літати як птах. І, напевно, люди думали, що
в майбутньому всі будуть літати на літаючих машинах, кожен зможе відвідати
ті місця, які мріяв побачити. Сьогодні ця мрія здійснилася. Людство побудувала
багато різновидів літальних апаратів, серед них безпілотні літальні апарати, які
називаються квадрокоптери та мультикоптери. Деяких людей, як і мене,
зацікавив цей літальний апарат, у якого велике майбутнє.
Вони існують в різноманітних варіантах і розмірах.
У сучасному світі є безліч сфер, де можуть знайти застосування
мультікоптери. Важливу корисну справу, якою можуть зайнятися дрони –
захист дикої природи шляхом її моніторингу без необхідності появи людини в
середовищі проживання зникаючих видів тварин. За допомогою камери і
мультіроторного літального апарату можна здійснювати обліт лісових масивів,
парків, заповідників і проводити огляд на наявність лісових пожеж або інших
загроз. Також вони використовуються для охорони об'єктів, ведення військових
операцій в гарячих точках. Інші ж використовуються для охорони кордонів.
Мультикоптери також призначені для особистого використання. Ці дрони
більше відомі як квадрокоптери. Вони створені для того, щоб люди могли з
легкістю знімати відео.
Майбутнє використання
квадрокоптера
набагато
яскравіше, ніж будь-хто може
уявити. Незабаром нам стануть
доступні дрони розміром з
комара або навіть на основі
біомеханічних
технологій.
Знаючи все це, ми розуміємо,
що мультикоптери будуть і далі дивувати нас, і змінювати той світ, який ми
звикли бачити.
Список використаних джерел:
1. Квадрокоптеры. Режим доступа: http://quadrocoptery.ru
2. Твой первый квадрокоптер: теория и практика. Режим доступа:
https://coollib.com/b/377951/read
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КОНСТАНТЫ ФИЗИКИ. ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ
СВЕТА?
Бурый Василий
Жилищно-коммунальный колледж ХНУГХ им. А.Н. Бекетова
Руководитель – Бембель Н.Л.
В наше время в физике определено множество констант – тех величин,
которые неизменны во Вселенной. Это фундамент нашего бытия. Именно они
определяют как выглядит и «действует »наш мир. Например: гравитационная
постоянная, массы покоя электрона, протона и нейтрона, молярный объём
идеального газа и пр.
Предлагаю рассмотреть самую известную из них – постоянную скорости
света: С ≈ 299 792,458 м/с [1]. Попробуем представить: «Что будет, если
скорость света изменится?». Разобраться в этом вопросе нам поможет старик
Альберт, со своей Специальной теорией относительности.
Разобьём наше повествование на 5 частей, в зависимости от
закономерностей, связанных со скоростью света.
1. Закон взаимосвязи массы и энергии. E = mc2. Дело в том, что эта
закономерность влияет на одно из главных источников жизни на Земле – на
наше Солнце. В прочем, вообще на все звёзды. А конкретно на Термоядерный
синтез, проходящий в ядрах светил. И если представить, что «топливо» не
будет давать так много энергии как раньше, то звёзды, соответственно, или не
будут загораться, или будут быстрее перегорать.
2. Длина в движущейся системе отсчета. l  l0 1 

 2 Согласно данной
2

c
закономерности, если значение «с» значительно уменьшится, то даже на
«человеческих» скоростях мы будем наблюдать сильное «сплющивание»
объектов окружающей среды в направлении их движения (l < l0).

3. Время в движущейся системе отсчета.  

0

1

2

. Течение времени

c2
претерпит сильные изменения. Поскольку время в движущейся системе отсчета
течет медленнее (τ > τ0), то при уменьшении значения скорости света в мире
начнется хаос, ведь во всех движущихся даже с небольшими скоростями
инерциальных системах отсчета время течет по-разному! Например, при езде на
обычном автомобиле, время замедлится относительно пешехода настолько, что
на работу достаточно будет выехать за пару минут до начала смены.
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4. Масса в движущейся системе отсчета. m 

m0
1

2

. Плохая новость для

c2
тех, кто хочет сбросить вес. При движении масса тела увеличивается: m > m0.
Если человеку захочется меньше весить, то придётся меньше двигаться, т.е.
развивать меньшую скорость. И привычное ощущение инерции тоже пропадёт,
ведь при движении увеличивается и импульс тела. Нашему «внутреннему уху»
не позавидуешь!
5. Эффект Доплера. И наконец, последнее существенное свойство. Вы могли
слышать про красное смещение – Эффект Доплера. Суть его заключается в том,
что при приближении или отдалении объектов, для наблюдателя изменяется
цвет наблюдаемого. Сейчас мы этого не замечаем, но если значение «с»
замедлится, то при движении вперёд, человек сможет наблюдать интересную
картину – гамма цветов поменяется в сторону фиолетового, а если человек
захочет попятиться, то увидит смещение цветов в сторону красного. Можно
сказать, что имея желание и сильно разогнавшись, человек сможет видеть
окружающие объекты в ультрафиолетовом спектре или, например, обладать
рентгеновским зрением, как у Супермена.
В заключении, хочется напомнить, что мы живём в прекрасном мире, и
Вселенная – это очень тонкая и идеально отлаженная система, так что давайте
будем стараться беречь то, что нам дано – «голубой шарик», подвешенный в
пространстве, колыбель эволюции – Землю.
Список использованных источников:
1. Вікіпедія – вільна енциклопедія. Швидкість світла. Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Швидкість_світла

ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ
Вихрист Мілена
Коледж Національного фармацевтичного університету
Керівник – Золотницька Г.Л.
Природні фактори ризику поділяються на природні (земний магнетизм,
УФ-випромінювання, сонячна радіація, атмосферний тиск, вологість повітря,
температура та ін.) та антропогенні (шум, інфразвук, електромагнітні поля,
статична електрика тощо). В даній роботі детальніше про деякі з них.
1. Атмосферний тиск (АТ). При коливаннях АТ посилюється
навантаження на серце, що позначається на загальному самопочутті. В
порожнистих органах змінюють об’єм гази, а це – головний біль, нудота,
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слабкість, запаморочення, болі. Організму потрібно 1-2 дні на адаптацію.
Головний чинник проблем з внутрішнім тиском - різниця між ним і тиском
атмосферним.
2. Вологість повітря (ВП). Оптимальна відносна ВП для людини: 4060%. Взимку в приміщеннях цей показник може не перевищувати 30%, що
негативно впливає на організм, бо призводить до пересихання слизових
оболонок та виникненню респіраторних захворювань. ВП найбільш впливова у
тандемі з температурою. Висока вологість при високій температурі повітря
може призвести до теплового удару і, навіть, смерті.
Отже, як ми бачимо, оточуючі умови – не статичні і ми мусимо постійно
адаптуватися.
Список використаних джерел:
1. http://dovidka.biz.ua
2. https://sites.google.com/site/magnetikfield9buzko
3. www.centrmed.com
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ
ВИМІРЮВАННЯ ПРОВІДНОСТІ МАСТИЛЬНОЇ СУСПЕНЗІЇ
Водолажченко Дмитро
Харківський державний автотранспортний коледж
Керівник – Сіроокий С.Ф.
На надійність та довговічність автомобільних двигунів великий вплив
здійснює якість застосовуваних мастил та їх своєчасна заміна.
Моторна олива – важливий елемент у конструкції двигуна внутрішнього
згорання. Вона може тривало і надійно виконувати свої функції, забезпечуючи
заданий ресурс двигуна, тільки при точній відповідності її властивостей тим
термічним, механічних і хімічним впливам, яких олива зазнає в мастильній
системі двигуна та на поверхнях деталей, що підлягають змащуванню та
охолодженню. Взаємна відповідність конструкції двигуна, умов його
експлуатації та властивостей оливи — одна з найважливіших умов досягнення
високої надійності двигунів.
Умови роботи олив в двигунах внутрішнього згоряння постійно стають
більш жорсткішими. Форсування навантажувальних і швидкісних режимів
двигунів, зменшення питомої ємності системи змащування призводять до
зростання температури основних деталей і, як наслідок, інтенсифікації процесів
старіння олив.
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Зміни, що відбуваються з мастилом у двигунах, можна охарактеризувати
як кількісні та якісні. Кількісні зміни відбуваються при випаровуванні легких
масляних фракцій, згорянні масла, частковому витіканні через ущільнювачі.
Якісні зміни пов’язані з хімічним перетворенням його компонентів,
потраплянням в масло пилу, продуктів зносу деталей, води та залишків палива.
Якісні зміни оливи викликають і зміни її властивостей, зокрема
електропровідності. Відомо, що мастила мають низькі показники
електропровідності. Потрапляння до оливи продуктів зносу деталей,
призводити до підвищення цих показників. Саме на цьому ґрунтується
запропонований мною метод визначення стану мастила.
Сконструйований прилад складається із джерела постійного струму (1),
провідників, двох електродів (2) та паралельно приєднаного вольтметра (3),
послідовно приєднаного міліамперметра, що має шкалу, яка відповідає стану
старіння мастила (рис. 1), діапазон вимірювання по шкалі 20 mA.
Принцип
дії:
електроди
занурюють у ємність із досліджуваною
речовиною (4), що перемішується
активатором, замикають електричне
коло та спостерігають відхилення
стрілки міліамперметру. Чим більше
продуктів зносу деталей міститься у
мастилі, тим сильніше відхилення
стрілки спостерігатиметься на приладі
– зелена зона (1-10mA) – олива
допускається, червона зона – говорить
про заміну оливи. Для кожного типу
оливи встановлюються свої допуски.
Список використаних джерел:
1. Васильева Л.С. Автомобильные
эксплуатационные материалы. М.: Транспорт, 1986. 279 с.
2. Моторна олива. Вікіпедія – вільна енциклопедія. Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Моторна_олива
3. Приходько В.И. Старение моторного масла. Рациональная периодичность
замены масла. Режим доступу: http://www.auto-uch.info/mm_smm.html
4. Электроизоляционные свойства масел. Справочник химика 21. Режим
доступу: http://chem21.info/info/1657534/
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ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ
Гончарова Єлизавета, Канцедал Яна, Рябуха Єлизавета
Коледж Національного фармацевтичного університету
Керівники – Богданова Л.М., Тітар О.І.
В’язкість (η) – це внутрішнє тертя між шарами рідини, які рухаються
один відносно до іншого. Вона залежить від природи речовини, температури та
тиску. В’язкість різко зменшується з підвищенням температури та зниженням
тиску. Величина 1/η називається текучістю. Для рідин в’язкість є постійною
фізичною величиною за стандартних умов. Розрізняють динамічну ( або
абсолютну) та кінематичну в’язкості. Динамічна в’язкість дорівнює силі тертя
між шарами рідини (у динах), які знаходяться на відстані 1 см один від одного
при площі шару 1 см2 і швидкості переміщення 1 см/с. Одиниці вимірювання
динамічної в’язкості: Пуаз (П) та Паскаль-секунда (Па.с).
Кінематична в’язкість дорівнює відношенню динамічної в’язкості до
густини (за однакової температури). Кінематичну в’язкість вимірюють у
Стоксах (Ст). В’язкість визначають експериментально за допомогою
віскозиметрів різних конструкцій. Найчастіше використовують капілярні
віскозиметри (Оствальда, Убелоде) і ротаційні віскозиметри (Шведова,
Воларовича).
Мета нашої роботи полягала у визначенні динамічної та кінематичної
в’язкості за допомогою віскозиметра Оствальда, принцип дії якого заснований
на витіканні стовпчика дослідної речовини під дією сили тяжіння. Працюють з
капілярами, щоб час витікання рідини був у межах 60 – 300 с. Для калібрування
віскозиметра використовують еталонні розчини, кінематична в’язкість яких
відома при різних температурах. До кожного віскозиметру додається паспорт,
де вказана його стала. Були отримані такі результати: кінематична в’язкість
1,59.10-2 Ст, 1,45.10-2 Ст; динамічна в’язкість 1,69.10-3 Па.с, 1,52.10-3 Па.с.
ТОПОЛОГІЧНІ ІЗОЛЯТОРИ ЯК ВУЗЛИ КВАНТОВИХ КОМП’ЮТЕРІВ
Гоптенко Анастасія
Державний університет телекомунікацій
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Керівник – Ольховський І.П.
Теоретичне передбачення і подальше експериментальне виявлення
топологічних ізоляторів, як нового класу діелектричних тривимірних або
двовимірних кристалічних систем, що мають стійкі провідні поверхневі або
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крайові стани, є одним з найбільш яскравих відкриттів фізики конденсованого
стану XXI століття.
Топологічний ізолятор були передбачені в 1980-х роках, вперше виявлені
в 2005 році і з тих пір активно вивчаються. Ці матеріали, що складаються з
сотень елементів, можуть демонструвати квантові властивості, які зазвичай
проявляються лише на мікроскопічному рівні, але при цьому залишаються
видимими неозброєним оком. Це матеріали, в об’ємі яких існує так звана
«заборонена зона», де відсутній електричний струм: він йде тільки по
особливим провідним станам, які поширюються по поверхні матеріалу без
розсіювання на домішках і дефектах.
Вчені з Університету Рутгерса розробили матеріали під назвою
топологічні ізолятори, які можуть проводити електрику на своїй поверхні
товщиною в атом, але не всередині.
В ході експериментів матеріали перебували в такому стані, коли речовина
«проявляє макроскопічні квантово-механічні ефекти». Зазвичай вважається, що
квантова механіка – це теорія малих речей, але в цій системі квантова механіка
проявляється на макроскопічних масштабах довжин. В рамках експериментів
зразки темно-сірого матеріалу, виготовлені з елементів вісмуту і селену – кожен
кілька міліметрів в довжину і різної товщини – опромінювалися світловими
променями частотою в декілька терагерц, які не сприймаються неозброєним
оком. Дослідники вимірювали відбите світло в міру його переміщення через
матеріальні зразки і виявили відбитки квантового стану матерії.
Зокрема, вони виявили, що, коли світло пропускалося через матеріал,
хвиля демонструвала характеристики, пов'язані з фізичними константами, які
зазвичай вимірюються тільки в експериментах атомного масштабу. Ці
властивості відповідали прогнозам, які робилися для квантового стану.
Одне з дуже привабливих застосувань топологічних ізоляторів
пов'язують зі створенням квантового комп'ютера. Передбачається конструкція
так званого топологічного квантового комп'ютера на основі ферміонів майоран.
Незвичайні за своїми властивостями ферміони були вперше передбачені
видатним італійським фізиком Етторе Майораном в 1937 році.
Цікаво, що майоранівські ферміони є своїми власними античастинками,
згідно з розрахунками, вони повинні бути надзвичайно стійкими до шумів і
впливів навколишнього середовища. Майоранівські частинки, наприклад,
можна використовувати для надійного зберігання і передачі квантової
інформації.
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Теоретики розрахували, що квазічастинки, які ведуть себе як
майоранівські ферміони, можуть з'являтися при маніпуляціях з топологічним
ізолятором. Вони повинні існувати на межі таких областей, де топологічний
ізолятор розміщений поруч зі звичайним надпровідником.
Через внутрішню суперечливість природи ферміони рідко взаємодіють з
навколишнім середовищем. У 2015 році голландські фізики ще на крок
наблизилися до створення стійкого квантового комп'ютера – вони змогли
створити майоранівські ферміони за допомогою звичайних надпровідних
матеріалів, причому ті зберігали потрібний стан близько 1 хвилини. Був
зроблений важливий крок в сторону практичного застосування майоранівскіх
квазичастинок в ролі кубітів. Такі кубіти відрізняються від кубітів, «зроблених»
зі звичайних атомів або частинок, більшою стійкістю, вони значно довше
зберігають потрібний квантовий стан.
Ці відкриття допоможуть прискорити розробку надпотужних квантових
комп'ютерів в недалекому майбутньому.
Список використаних джерел:
1. Веденеев С.И. Квантовые осцилляции в трехмерных топологических
изоляторах. Успехи физических наук, Том 187, № 4 – Апрель 2017 г.. Режим
доступа: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2017ВеденеевКвантовые%20осцилляции%20в%203D-ТИ.pdf
2. Топологические диэлектрики. Режим доступа:
http://perst.issp.ras.ru/Control/Inform/perst/2009/9_18/n.php?file=perst.htm&label=
H_9_18_8
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
ДОМАШНІЙ ОСЕЛІ У ПІДЛІТКІВ ДВОРІЧАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ
ТА ЇХ БАТЬКІВ
Гребенюк Ірина
Дворічанський ліцей Дворічанської районної ради Харківської області
Керівник – Шипілов В.В.
Проблема
підвищення
рівня
енергозбереження,
енергетичної
ефективності не є новою для України загалом, для кожного її регіону і для
кожної людини зокрема. Ця проблема була актуальною вчора, є актуальною
сьогодні і буде актуальною завтра. Щоб вирішити її, спочатку треба знайти
причини, чому в країні, а саме в домашніх оселях, погано впроваджуються
практики енергозбереження, а уже потім шукати засоби їх вирішення, а не
навпаки, як здійснюють в даний час.
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Тому предметом дослідження є визначення факторів, які впливають на
ставлення учнів та батьків до енергозберігаючих технологій у домашній оселі.
Об’єктом дослідження є учні 10-11 класів Дворічанського ліцею та їх
батьки.
Мета роботи: визначити фактори, які впливають на ставлення до
енергозбереження в домашній оселі в підлітків та їх батьків.
Відповідно до мети роботи були поставленні такі завдання :
 з’ясувати ставлення до енергозберігаючих технологій учнів та їх
батьків;
 з’ясувати рівень обізнаності та зацікавленості у підлітків та їх
батьків щодо енергозберігаючих технологій у домашній оселі;
 з’ясувати рівень обізнаності до впровадження та рівень
впровадження практик енергозберігаючих технологій у домашній
оселі;
 виявити ставлення учнів та їх батьків до збереження навколишнього
середовища в контексті енергозбереження;
 визначити рівень поінформованості учнів та їх батьків про
економічні вигоди від впровадження енергозберігаючих технологій,
в тому числі відшкодування частини коштів державою.
Дослідження про ставлення до енергозбереження в домашній оселі у
підлітків та їх батьків проводилось вперше. Можна стверджувати - це пілотне
дослідження.
Практичне значення роботи:
 донести інформацію про дослідження до підлітків та батьків з
метою збільшення впровадження практик енергозбереження і, як
наслідок, покращення соціального добробуту їх сімей;
 ця інформація може бути рекомендацією для різних органів влади з
метою змінити підхід до впровадження енергозберігаючих
технологій населенням району, як наслідок покращення екології.
Завдання нашої роботи були виконані наступним чином:
 розкрили наступні поняття: енергозбереження, енергоефективність,
енергоощадливість, тому що однозначних трактувань цих понять
немає;
 зробили висновок, що поняття «енергоефективність» є значно
ширшим, ніж поняття «ощадливості» та «збереження»;
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 опрацювали соціологічне дослідження, проведене Київським
міжнародним інститутом соціології, встановили причини низького
впровадження населенням енергозберігаючих технологій;
 зробили власне дослідження: відповідно до мети, завдань розробили
питання до анкетування, здійснили його, опрацювали результати
його, на основі результатів побудували діаграми, потім зробили
висновки до окремих питань, а потім вже загальні.
Висновки:
Висновки, які були зроблені в результаті дослідження, поширюються
тільки на учнів Дворічанського ліцею та їх батьків і не є тенденцією, яка
поширюється на все населення країни. Спробуємо роз’яснити тенденції, які
прослідковувались у даному дослідженні.
Ставлення до енергозбереження в батьків та підлітків в певній мірі
позитивне. Ставлення батьків до енергозбереження є більш свідомим, і це
природно, тому що вони є відповідальними за енергозбереження в домашній
оселі.
Опитані обізнані та зацікавлені щодо впровадження енергозберігаючих
технологій у домашній оселі, але при цьому вони вважають, що про
альтернативні джерела інформації недостатньо. Державним органам треба не
тільки збільшити інформативне забезпечення питання про альтернативні
джерела енергії , а й забезпечити пільгові умови впровадження цих технологій.
Діти та батьки обізнані з практиками впровадженням енергозберігаючих
технологій та впроваджують їх, але впроваджуються тільки ті практики, які не
потребують великих витрат. Опитані вже починають економити енергоресурси,
це і не дивно, враховуючи їх вартість. Альтернативні джерела на даний момент
населенню нашого регіону не по кишені. Державним органам треба на
законодавчому рівні прийняти закони, впровадити більшу кількість програм
щодо впровадження альтернативних джерел енергії.
Відношення до екологічної проблеми в контексті енергозбереження
знаходиться на належному рівні, тому що опитані економлять енергоресурси з
метою економії сімейного бюджету та затишку домашньої оселі, а над
збереженням довкілля не задумуються. У зв’язку з цим треба збільшити
інформаційне забезпечення про цю проблему.
Інформованість населення про економічні вигоди щодо впровадження
практик енергозбереження знаходиться на низькому рівні. Населення майже не
знає про державну програму «теплих кредитів» і не користується нею, звідси і
невисокий рівень впровадження практик енергозбереження. Органам влади
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треба збільшити виділення коштів на цю програму і проводити роз’яснювальну
роботу про економічні вигоди серед населення.
Це дослідження – пілотний проект, який може покращити рівень
енергозбереження в окремій домашній оселі і в житлово-комунальному
господарстві регіону, якщо на нього звернуть увагу державні та місцеві органи
влади, а саме створять умови, при яких впровадження енергозберігаючих
технологій стане масовим. З цієї роботи випливає наступне: питання
енергозбереження – це спільне питання кожної людини і держави. Вирішення
питання енергозбереження вирішує автоматично і питання екології району.
Список використаних джерел:
1. Енергетична галузь України: підсумки 2016. Режим доступу:
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_ENERGY-FINAL.pdf
ВИДИ ТА ЗАДАЧІ ТЕЛЕСКОПІВ
Гринь Олександр
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Телескоп (від грецьких слів «tele» - далеко, «scopeo» - дивлюся) – це
основний пристрій для астрономічних спостережень за небесними об'єктами.
Перший телескоп був побудований в 1609р. італійським астрономом
Галілео Галілеєм. Це був дуже недосконалий інструмент, тим не менше з його
допомогою Галілей зробив ряд відкриттів, зокрема, відкрив фази Венери, гори
на Місяці, супутники Юпітера, плями на Сонці, зірки в Чумацькому Шляху.У
1663р. Грегорі створив нову схему телескопа-рефлектора, запропонувавши
використовувати в телескопі замість лінзи дзеркало. У 1668р. Ньютон
побудував перший телескоп-рефлектор, а у 1672р. Кассегрена запропонував
схему двухзеркальної системи, що незабаром стала найбільш популярною. У
двадцятому столітті вчені зробили дуже багато для вивчення Всесвіту.Ці
дослідження стали можливими завдяки використанню великих і складних
телескопів, розташованих у високогірних лабораторіях і керованих
кваліфікованими фахівцями. Сучасні телескопи практично всі є дзеркальними.
Види сучасних телескопів:
- оптичні (загального астрофізичного призначення, коронографи, телескопи для
спостереження штучних супутників Землі);
- радіотелескопи;
- інфрачервоні;
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- нейтрино;
- рентгенівські.
Всі телескопи поділяються на три оптичних класи:
1. Заломлюючі (лінзові) або рефрактор, в яких головним світлозбиральним
елементом є велика лінза-об'єктив;
2. Рефлекторні (дзеркальні), в яких для збору світла та формування зображення
використовується увігнуте головне дзеркало.
3. Дзеркально-лінзові (катадіоптричні), в яких використовують, як лінзи, так і
дзеркала, а вся конструкція складається з дуже коротких портативних оптичних
труб.
Крім того, для спостережень Сонця астрономи використовують
спеціальні сонячні телескопи, які конструктивно відрізняються від традиційних
зоряних телескопів.
Незалежно від виду, робота всіх телескопів, що приймають
електромагнітне випромінювання направлена на розв'язок наступних основних
задач:
1. створити максимально чітке зображення і, при візуальних спостереженнях,
збільшити кутові відстані між різними об'єктами (зірками, Галактиками тощо);
2. зібрати якомога більше енергії випромінювання;
3. збільшити освітленість зображення об'єктів;
4. збільшувати кут, під яким спостерігач бачить об'єкт (спроможність
збільшувати кут характеризується збільшенням телескопу).
Робота телескопу полягає не в тому, щоб збільшити досліджувані об'єкти,
а у зборі світла. Чим більше розмір головного світлозбирального елементу
телескопу - лінзи або дзеркала, тим більше світла він збирає. Важливо, що саме
сумарна кількість зібраного світла
визначає рівень деталізації об'єкту
спостереження: будь-то віддалений ландшафт або кільця Сатурна. Хоча
збільшення або сила для телескопу теж важливі, але вони не мають
вирішального значення в досягненні високого рівня деталізації.
Список використаних джерел:
1. https://www.ronl.ru/doklady/fizika/45896/
2. http://bibliograph.com.ua/enc-Tehnika-3/39.htm
3. http://space.vn.ua/inshe/telescope.html
4. https://ppt-online.org/42574
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ДВИГУН СТІРЛІНГА
Грицай Володимир
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Оскільки парові двигуни виявилися не надто надійними в 19 ст. їх
замінили на теплові двигуни. Перший тепловий двигун Стірлінга був
запатентований 27 вересня 1816 року. Опис його конструкції та принципу
роботі не зберігся. Але відомо, що він існував, як теплова розширювальна
машина, в циліндрі якої робоче тіло (повітря) перед стисненням
охолоджувалося, а перед розширенням – нагрівалося. У верхній частині
циліндра була охолоджувальна сорочка, а дно циліндра постійно нагрівалося
полум’ям. У циліндрі був розміщений робочий поршень, ущільнений
поршневими кільцями та з’єднаний з шатуном колінчастим валом. Між дном
циліндра та робочим поршнем знаходився ще один поршень, який
переміщувався в циліндрі з великим проміжком. Повітря, яке було у циліндрі
проходило через цей проміжок, перекачуючись поршнем до нагрітого дна
циліндра або до робочого поршня. Поршень, який витискав повітря був
з’єднаний штоком, що проходив через ущільнення в робочому поршні та
приводився в рух ексцентричним механізмом, який обертався з кутом
запізнення 90˚.
Теплові двигуни Стірлінга мають рад переваг над двигунами
внутрішнього згорання(ДВЗ):

незначна витрата мастильних матеріалів;

досить низькі викиди шкідливих речовин в атмосферу;

незначний рівень шуму через відсутність механізму газорозподілу, а
також плавний безперервний процес згорання (на відміну від вибухоподібного
згоряння в ДВЗ);

невеликий обсяг технічного обслуговування;

застосування будь-якого виду палива;

двигун однаково добре працює і в спеку і в мороз, на відміну від ДВЗ,
який в холоди треба спочатку прогріти.
У двигуна Стірлінга є і певні недоліки:

він має велику матеріалоємність у порівнянні з ДВЗ. Це спричинено його
принципом роботи, згідно з яким робоче тіло нагрівається та охолоджується
зовнішніми джерелами через стінки робочих циліндрів. Оскільки всередині
двигуна знаходиться газ під великим тиском, до стінок циліндрів висуваються
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дуже жорсткі вимоги: вони повинні витримувати цей тиск та добре передавати
тепло;

у порівнянні з тим же ДВЗ двигун Стірлінга більш важкий, оскільки має
охолодження робочого тіла;

тепловий двигун має досить високий ККД при використанні у конструкції
регенератора тепла, але водночас це збільшує його вагу та впливає на ціну
конструкції;

також, оскільки у системі присутні дві робочі камери, об’єми яких
змінюються поршнями, то для ефективної роботи необхідна складна система,
що зв’язує поршні.
Список використаних джерел:
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Двигун_Стірлінга
МАЯТНИКИ
Гутнєв Максим
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
З давніх часів відомо поняття маятника,як системи, що здійснює
механічні коливання, які відбуваються завдяки дії сил земного тяжіння, тертя та
пружності. У багатьох випадках силами тертя можна знехтувати, а від сил
пружності та сил тяжіння абстрагуватися.Коли маятник здійснює коливання, то
потенціальна енергія перетворюється на кінетичну і навпаки. Коли маятник
коливається,то з кінетичної енергії виділяється теплова енергія.
Види маятників:
- математичний;
- маятник Фуко;
- фізичний;

- пружинний маятник;

- маятник Ньютона;

- маятник Капіци.

Математичний маятник – це механічна система, що складається з
матеріальної точки, підвішеної на невагомій нитці або на невагомому стрижні
та коливаються в полі тяжіння.
При малому відхиленні математичний маятник здійснює гармонічні
коливання. Якщо початкове відхилення є великим, то коливання маятника
періодичні, але не гармонічні.
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Період коливань математичного маятника:
Математичний маятник має два положення рівноваги – стійке та нестійке
- У стійкому положенні рівноваги маятник нерухомий, висить чітко
вертикально, сила тяжіння врівноважується силою пружності стрижня. Якщо
вивести маятник з положення рівноваги або надати йому початкову швидкістіь,
виникають коливання. Сили тертя, що діють на реальний маятник, приводять
до загасання коливань та знов повертають маятник у початкове положення.
Саме тому це положення має назву стійкого.
- Інше положення рівноваги математичного маятника знаходиться в
точці опори, тобто коли стрижень орієнтований вертикально вгору. При
найменшому відхиленні від вертикального положення рівнодійна сил, що діють
на маятник, виводить його з рівноваги.
Крім математичного маятника, досить відомими є фізичний та маятник
Ньютона. Фізичний маятник – це тверде тіло, що здійснює коливання в полі
будь-яких сил навколо точки, яка не є центром мас цього тіла або навколо
нерухомої горизонтальної осі, що не проходить через центр мас цього тіла.
Маятник Ньютона – це система з декількох кульок, підвішених на
нитках в одній площині. Коли кульки зіштовхуються одна з одною і
здійснюють коливання то, виконується закон збереження енергії.
Маятник Фуко – це вантаж, підвішений на нитці, який змінює напрям
коливань. А якщо добавити туди піску, то побачимо, як цей маятник плавно
рухається та робить чудові малюнки.
Пружинний маятник – це ще один найпростіший маятник. Він
підвішений на пружині та коливається по вертикальній осі. Його період
коливання:
Маятник Капіци – це приклад динамічно стабілізованого перевернутого
маятника.
Маятники полегшують вивчення коливань, оскільки наочно
демонструють їх властивості.
Список використаних джерел:
1. http://fizmat.by/kursy/kolebanija_volny/majatniki
2. http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/mexanicheskie-kolebaniya-ivolny/matematicheskij-mayatnik/
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%
D0%B8%D0%BA
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БЛИСКАВКОВІДВІД
Долгій Денис
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.

Блискавковідвід – це пристрій для захисту споруд від ударів блискавки.
Найпростіший блискавковідвід складається з металевого наконечника,
заземлюючого провідника та надійного заземлення(Рис.1).
Загальний опір пристрою не повинен перевищувати 10-20 Ом. Чим
блискавковідвід вище, тим краще, оскільки навколо нього утворюється захисна
зона, що має форму конуса з кутом при вершині приблизно 45° (Рис.2). Радіус
основи конуса приблизно дорівнює висоті блискавковідводу.
Вірогідність прямого влучення блискавки всередину захисної зони
мізерно мала. Правильно встановлений блискавковідвід перехоплює більше
99% блискавок.
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Основне призначення блискавковідводів різних видів – це не приймати
удар блискавки на себе, а запобігати його появі. Це досягається тим, що на
вістрі блискавковідводу накопичується заряд, який іде потім в повітря.
Електричне поле в результаті цього слабшає, тому зменшується ймовірність
удару блискавки.
Список використаних джерел:
1. https://pptcloud.ru/fizika/gromootvod
2. http://sibopora.ru/
НАНОРОБОТИ І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Дорошенков Дмитро
Харківський коледж Державного університете телекомунікацій
Керівник – Семенченко Т.О.
Нанотехнології – це наука, інженерія та технології, які мають справи з
матеріалами на атомному і молекулярному рівні. Характерні розміри об’єктів
при цьому становить від 1 до 100 нанометрів.
Наноробот – це пристрій, розмір якого можна порівняти з розміром
молекули, тобто менше 100 нм. Він має функції руху, обробки та передачі
інформації і виконання програм.

Рисунок 1
Для деяких людей поняття наноробот є синонімом наукової фантастики,
Адже він може будувати з базових атомних блоків будь-яку речовину. Саме так
працюють живі організми, бо в кожній клітині є рибосоми, РНК та інші
справжні «нанороботи», які виконують певні програми: будують білки,
виробляють енергію тощо.
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Взагалі, нанороботів дуже багато. Розглянемо лише деякі з них.
Вчені з Технічного університету Джорджії створили прості машини з
дезоксирибонуклеїнової кислоти (рис.1). В них сама ДНК є носієм інформації.
Її молекули плавають в розчині рідини і мають дві різних форми. Завдяки
цьому вони можуть стати елементами молекулярного комп’ютера, такими, як
наносенсори або підсилювачі.
Наномашина на основі ДНК виглядає як гармошка або розсувні двері.
Відкрите чи закрите положення одного елемента змушує сусідні також
змінювати форму. Зміна форми відбувається під дією температури або хімічних
реактивів. Прямокутні масиви досягають 50 нм в ширину і сотень нм в
довжину. Це трохи менше, ніж вірус грипу.
У березні 2017 року вчені Манчестера повідомили про створення
комп'ютера на основі ДНК. Він здатний самостійно розвиватися і виконувати
кілька обчислень одночасно. При цьому ДНК – ідеальне середовище для
зберігання інформації, оскільки може існувати тисячі років.
Наприклад, біоінженер і генетик Вісса успішно зберіг 700 терабайт даних
лише в одному грамі ДНК. Це перевершує попередній рекорд щільності даних в
ДНК у тисячу разів.
Крім обчислювальної техніки особливий інтерес викликає медичне
застосування нанороботів.
Наноплавники. Вчені розробили еластичний «наноплавник» довжиною в
15 мікрометрів і завтовшки в 200 нанометрів, який може рухатися через
біологічну рідину на швидкості 15 мікрометрів в секунду. Наноплавники можна
застосувати, наприклад, для переносу ліків та за допомогою магнітів проводити
їх до цільових ракових клітин;
Мурашиний нанодвигун. Це – крихітний двигун, здатний розвивати силу,
у багато разів перевищуючу власну вагу. Він може пересувати нанороботів,
проникати в живі клітини і боротися з захворюваннями.
Наноракети: Група дослідників недавно побудувала високошвидкісну
версію нанорозмірних ракет з дистанційним управлінням, об'єднавши
наночастинки з біологічними молекулами. Вчені сподіваються розробити
ракету, здатну працювати в будь-якому середовищі, наприклад, для доставки
ліків в будь-який орган.
Наприклад: Лікування раку, більш точно і ефективно.
Такі пристрої зможуть ефективно впливати на організм людини,
наприклад:
 виявляти і знищувати ракові клітини;
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 транспортувати ліки для запобігання, контролю та лікування хвороб;
 виконувати діагностичні функції, сканувати організм та виявляти
захворювання
 контролювати стан здоров'я, спостерігаючи за біохімією хімією крові та
іншими процесами.
Нанороботи стануть у пригоді при створенні ефективнішої системи
використання поновлюваних джерел енергії та підвищенні коефіцієнту
корисної дії сучасних механізмів.
Нарешті, нанотехнології допоможуть у розв’язанні екологічних проблем.
Мікрогубка для очищення океанів, створена з вуглецевих нанотрубок, здатна
всмоктувати речовини які забруднюють воду. Це і добрива, і пестициди і
фармацевтичні препарати. Реплікатори, або «молекулярні асемблери», можуть
здійснювати хімічні реакції шляхом розташування реактивних атомів та
молекул з великою точністю.
Таким чином, нанотехнології мають потенціал вирішити найскладніші
проблеми, з якими сьогодні зіткнувся світ.
Список використаних джерел:
1. Tehnot. Учёные создали основу для ДНК-компьютеров. Режим доступа:
https://tehnot.com/uchyonye-sozdali-osnovu-dlya-dnk-kompyuterov/
2. Технології майбутнього. Режим доступа:
http://futuretechologyinlife.blogspot.com/p/ibm-2007-2012.html
HYPERLOOP
Дрига Дмитро, Грищенко Олександр
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Hyperloop - проект вакуумного потягу, запропонований в 2012-2013 р.р.
Ілоном Маском. Планується використовувати магніти та турбіни, які
запускають капсули на магнітній подушці для руху з величезною швидкістю по
порожнистих трубах.
Ілон Маск пообіцяв, що новий транспортний засіб буде вдвічі швидше за
літак і в 3-4 рази - за швидкісний потяг. Подорож від Лос-Анджелесу до СанФранциско, а це відстань 561 км по прямій, триватиме лише 30 хвилин.
Hyperloop був задуманий, як підземний трубопровід, розташований на опорах,
всередині якого в одному напрямку переміщуються транспортні капсули
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довжиною 25-30 м. Швидкість капсул від 480 до 1 220 км/год (в залежності від
ландшафту), інтервал руху – 30 секунд. Запропоновані два варіанти системи:
1. пасажирський – передбачає внутрішній діаметр трубопроводу 2,23 м,
внутрішня площа капсули 1,35м 1,1м. а площа лобової проекції становить 1,4
, капсула вміщує 2 ряди сидячих місць по 14 крісел у кожному;
2. пасажиро-вантажний (щось на зразок парому, оскільки дає можливість
пасажирам переміщатися разом з їх легковими автомобілями) – внутрішній
діаметр труби 3,3 м, лобова проекція капсули 4,0 .
Hyperloop планує перевозити вантажі з 2019, а пасажирів з 2021 року.
Маск взяв за основу модель вакуумного потягу, перевагою якого є
відсутність необхідності долати тертя та зустрічний опір повітря. Однак
підприємець удосконалив ідею: на його думку, немає сенсу прагнути до
досягнення в трубі повного вакууму. Достатньо підтримки форвакууму, а саме
тиску в 100 Па (це 1/1000 від атмосферного тиску).
Капсула повинна приводитися в рух лінійним електродвигуном. Статором
послужить алюмінієва рейка довжиною 15 м на дні труби. Ротор буде
знаходитися в кожній капсулі, при цьому потужність не перевищить 100 кВт.
Оскільки система буде приводитися в рух електрикою, то передбачено
отримання енергії за допомогою сонячних батарей. Вони повинні виробляти 57
МВт електроенергії при потребі системи тільки в 21 МВт. Оскільки статор
здійснює не тільки прискорення, але і гальмування, в останньому випадку
кінетична енергія капсули також перетворюється в електричну.
У лютому 2017 року були проведені перемовини між керівництвом
компанії Hyperloop One та урядом Індії щодо будівництва траси на території
країни.
У березні 2017 року компанія Hyperloop Transportation Technologies
підписала угоду з урядом Словаччини щодо можливості будівництва системи
Hyperloop, що з’єднає столиці трьох європейських країн: Відню (Австрія) ,
Братислави (Словаччина) та Будапешту (Угорщина).
У липні 2017 року Ілон Маск повідомив, що попередньо домовився про
будівництво системи Hyperloop за маршрутом Нью-Йорк — Філадельфія —
Балтімор — Вашингтон. Підприємець заявив, що потяги зможуть долати цю
відстань (понад 300 км) по підземним тунелям за 29 хвилин, що в 2,5 рази
швидше літака. Пізніше стало відомо, що реалізацією проекту займеться його
нова компанія The Boeing Company.
У серпні 2017 року компанія проводила
техніко-економічне
обгрунтування в Індонезії, а також підписала угоду з Південною Кореєю, яка
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хоче замовити транспортну систему між Сеулом і Пусаном довжиною 200
миль. Hyperloop Transportation Technologies (НТТ) веде переговори з індійським
урядом щодо створення вагонів для роботи на Hyperloop. Генеральний
директор HTT Дірк Альборн передбачає, що Hyperloop стартує вже в найближчі
три-чотири роки.
Список використаних джерел:
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
2. https://itc.ua/blogs/prototip-kapsulyi-hyperloop-sobstvennoy-razrabotki-spacextesla
ЦІКАВІ ФАКТИ ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕМПЕРАТУРОЮ
Дягілєв Єгор, Дирда Павло
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Температура (від лат. temperatura – належне змішування, нормальний
стан) – фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
Цікаві факти, пов'язані з температурою:
- найвищу температуру, досягнуту за участі людини, ~ 10 трлн °С можна
порівняти з температурою Всесвіту у перші секунди його існування. Її було
досягнуто у 2010 році під час експериментів з зіткнення іонів свинцю,
прискорених до світлових швидкостей на Великому адронному колайдері.
- Найнижча температура, досягнута людиною, була отримана у 1995
році Еріком Корнеллом та Карлом Віманом зі Сполучених Штатів Америки під
час охолодження атомів рубідію. Вона перевищувала абсолютний нуль менше,
ніж на 5,9×10−12 K.
- Рекордно низьку температуру на поверхні Землі −89,2 °С було
зареєстровано 21 червня 1983 року на науковій станції «Восток» у Антарктиді
на висоті 3488 м над рівнем моря.
- 9 грудня 2013 року на конференції Американського геофізичного
союзу група американських дослідників повідомила про те, що 10 серпня 2010
року температура повітря в одній з точок Антарктиди опускалась до −135,8 °F
(-93,2°С). Цю інформацію було отримано за результатами аналізу супутникових
даних НАСА. На думку автора повідомлення Т. Скамбоса (англ. Ted Scambos),
отримане значення не підлягає реєстрації як рекордне, оскільки визначене в
результаті супутникових вимірювань, а не за допомогою термометра.
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- Рекордно високу температуру повітря поблизу земної поверхні
+56,7 ˚C було зареєстровано 10 липня 1913 року на ранчо Грінленд у долині
Смерті штату Каліфорнія у США. За іншими даними рекорд максимальної
температури повітря склав + 70,7 °С в Іранській пустелі Деште-Лут у 2005 році.
- Насіння наземних рослин зберігають здатність проростати навіть після
охолодження до −269 °C (наприклад, мох папоротеподібні).
- Під час повного сонячного затемнення, температура може знизитися
на 6 °С.
- Зима 1932 року було такою холодною, що Ніагарський водоспад
замерз повністю.
- Гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна.
- При ударі блискавки температура може доходити до 30000 °С, а іноді
й до 60000 °С.
- Слони використовують свої вуха для регулювання температури тіла.
- Не всі знають, що в Антарктиді риби мають температуру -2°С.
- Не захоплюйтеся розмовами по телефону, оскільки вже через 20 хв.
безперервного спілкування вухо та телефонний апарат досягають температури,
при якій плавиться вуглецева сталь.
Список використаних джерел:
1. http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-temperaturu/
2. http://neimovirne.ru/cikavi-fakti-pro-temperaturu/
3. http://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-temperaturu/
4. https://planete-zemlya.ru/interesnye-fakty-o-temperature/
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Евсиевич Татьяна
Харьковский государственный автотранспортный колледж
Руководитель – Руднев А.Д.
Если автомобиль заправляется больше 3-х часов – это не автомобиль, а
проблема, но не стоит сразу бросать бороться за экологию, эту проблему в мире
электромобиля решает система CHAdeMO.
CHAdeMO – это торговое наименование метода быстрой зарядки
аккумуляторных электромобилей, обеспечивающий до 62,5кВт к 500V, через
специальный электрический разъем.
«Специальный электрический разъем» подразумевается стандарт IEC
62196 – вилки, розетки, вводы для автомобилей. Проводная зарядка
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электрических транспортных средств является международным стандартом и
поддерживается Международной электротехнической комиссией.
CHAdeMO является аббревиатурой от «CHArge de MOve», что означает
«перемещение с использованием заряда». Название происходит от японской
фразы O cha demo ikaga desuka, переводящей на английский язык как «Как
насчет чашки чая?». Ссылаясь на время, которое потребуется, чтобы зарядить
автомобиль, CHAdeMO может заряжать электромобили низкой дальности (120
км, или 75 миль) менее чем за полчаса.
На максимальной мощности аккумулятор заряжается не до конца, а всего
лишь до около 50-70% емкости(Максимум75-80%). В дальнейшем токи
снижаются до таких же, как при обычной зарядке. Именно поэтому
электромобиль может зарядиться до 50% всего за полчаса, а вот до 100% его
придется заряжать около 2 и больше часов. На обычной же зарядке если за час
будет залито 50%, то на 100% батарея зарядится примерно за 2,5-3 часа. Таким
образом, цель современных технологий быстрой зарядки – не зарядить
полностью аккумулятор, а закачать максимально допустимое количество
энергии, не повредив батарею. Когда порог уже достигнут – дозаряжается
электромобиль самой обычной «медленной» технологией.
Чем заряжать? Как выбирать зарядное устройство.
Первое, на что нужно обратить внимание – схема заряда, поскольку одни
устройства работают с постоянным значением тока, а другие - с постоянным
значением напряжения. На практике это означает, что ЗУ с постоянным током
зарядит аккумулятор полностью, но может перегреть электролит, что сократит
срок службы батареи. ЗУ с постоянным напряжением, в свою очередь,
исключает риск перегрева электролита, однако не зарядит батарею полностью,
поскольку в конце цикла заряда ток будет падать, но есть еще так называемые
ЗУ с комбинированным циклом заряда, которые сначала заряжают аккумулятор
при постоянном токе, а затем стабилизируется напряжение и ток падает. Весь
процесс происходит автоматически. Естественно, такие зарядки самые дорогие.
При выборе зарядки требует учесть тот факт, что максимально
рекомендуемый ток заряда аккумуляторной батареи соответствует 10% ее
емкости. Например, при емкости 65Ah, он равен 6,5А.
Список использованных источников:
1. http://avtobazar.infocar.ua/arts/article-8858.html
2. http://blog.price.ua/articles/ubivaet-li-byistraya-zaryadka-batareyu-i-kak-prodlitsrok-sluzhbyi-akkumulyatora-smartfona/
3. https://www.youtube.com/watch?v=DEwlLtSeFI0
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТЕПЛОІЗОЛЮЮЧИХ РЕЧОВИН
ВЛАСНОРУЧНО ВИГОТОВЛЕНИМ ПРИЛАДОМ
Задоя Єгор
Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-спортивною підготовкою
«Кадетський корпус»
Керівник – Бурдін С.В.
У наш важкий час питання економії енергетичних ресурсів стають
глобальними для суспільства. Один з важливих ресурсів економії енергії є
енергозаощадження. Це виводить нас на питання збереження тепла в
приміщеннях. В роботі розглядається така важлива для енергозбереження
властивість матеріалів, як теплопровідність.

Рисунок 1 Вимірювання температури зразка пирометром на власноручно
виготовленому приладі
Теплопровідність є одним з найважливіших показників, що
характеризують теплозахисні властивості матеріалів, за яким визначаються
їхню належність до групи теплоізоляційних або конструктивнотеплоізоляційних. Якщо використовувати в будівництві речовини, які мають
53

«ФІЗИКА. НАУКА. ЖИТТЯ». Матеріали науково-практичної конференції
14 березня 2018 року, м. Харків, ХК ДУТ

низьку теплопровідність, тобто утеплювачі, то вони будуть допомагати нам
зберігати енергію.
В роботі розглянуто умови, які вимагають державні стандарти для
вимірювання теплопровідності різних матеріалів ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ
7076-99).
Для того, щоб визначити теплопровідність в домашніх і шкільних умовах
ми сконструювали прилад. Прилад складається з нагрівного елементу, яким
може служити будь-яка електрична лампа, теплоізоляційного корпусу,
текстолітової пластини з квадратним отвором розміром 5смХ5см, до котрого з
вільного боку кріпіться досліджуваній матеріал. Він дозволяє визначати
теплоізоляційні властивості матеріалів.
На цьому приладі проведені вимірювання за допомогою пірометра. Були
отримані результати вимірювання різниці температур на різних площинах
досліджуваного
зразка.
За
теоретичними
формулами
розрахована
теплопровідність досліджуваних зразків. При порівнянні з табличними
значеннями різниця склала 8-9%. Таким чином сконструйований саморобний
прилад дає змогу з точністю, що задовольняє побутові потреби, визначати та
порівнювати теплопровідність різних матеріалів, що дасть змогу обирати
найбільш вигідні та зручні матеріали для утеплення осель.
ЕЛЕКТРОДЕРЕВО: ЕНЕРГІЯ РОСЛИН
Зобова Аліса
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник - Ануфрієва І.В.
В ході своєї життєдіяльності рослини виробляють дуже маленьку
кількість електрики, проте її вистачить, щоб живити деякі сучасні пристрої
прямо від дерева.
«Деревну електрику» було ретельно
вивчено групою вчених, дослідження яких
показали, що в дереві створюється
напруга в 200 мВ – якщо помістити один
електрод в стовбур, а другий – в грунт
прямо біля нього.
Група
Парвіца
виявила,
що
звичайний крупнолистний клен створює
дуже стабільну напругу величиною в кілька сотень мілівольт.
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Лише потім вчені перейшли до створення пристрою, якому б цієї енергії
вистачало. Створений перетворювач здатний працювати з дуже малою
вихідною напругою – 20 мВ – і видавати в результаті 1.1 В, чого цілком
достатньо для роботи деяких енергоефективних датчиків.
Звичайно, «деревна електрика» ніколи не замінить нам повноцінних
потужних джерел енергії. Проте, з розвитком сучасних нанотехнологій і
енергозберігаючих рішень найрізноманітніші мініатюрні системи можна буде
роками живити саме за допомогою дерев, оснастивши ліси протипожежними
датчиками.
Список використаних джерел:
1. https://allatravesti.com/ua/elektrichestvo_iz_zhivyh_rasteniy__proryv_v_sfere_energetiki
2. http://ukrenerho.com/energiya-roslin-i-zdorovya/
ХВИЛЬОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
Імафидон Елайджа
Електромеханічний коледж Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова
Керівник – к.п.н. Сергієнко О.О.
Кожний рік кількість електроенергії, яка потрібна людству для розвитку
постійно збільшується. Це в свою чергу призводе до збільшення споживання та
видобутку корисних копалин, що безумовно негативним чином позначиться на
екологічної ситуації нашої планети.
Виходом із цієї ситуації є використання альтернативних джерел
електроенергії, а саме використання таких електростанцій як: сонячні, вітрові,
геотермальні, тощо. Виходячи з того факту, що більша частина нашої Землі
покрита водою, то актуальним стає використання енергії хвиль.
Над питанням щодо використання хвильових електростанцій почали
розмірковувати ще у кінці 18-го століття, і перший патент був отриманий у
1799 році. На сьогодні значна кількість країн вже мають власні проекти щодо
використання хвильових електростанцій. Одними з лідерів є такі країни як
Португалія, Великобританія, Японія, США, Росія, Австралія, тощо.
Найпотужніші електростанції у світі – це Pelamis P-750 у Португалії та Wave
Hub у Великобританії.
Електростанція Pelamis – це напівзатоплена структура, що складається з
чотирьох циліндричних секцій, скріплених шарнірними з'єднаннями. Хвилі
змушують згинатися цю плаваючу «змію», за рахунок чого всередині, в місцях
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з'єднання сусідніх секцій, переміщаються гідравлічні поршні, прокачують
масло через гідравлічні двигуни, в свою чергу, обертають електрогенератори.
Вироблена однієї «змією» електрика направляється в кабель, опущений з
поплавка на дно [1].
Загалом усі хвильові електростанції працюють за принципом отримання
електрики з кінетичної енергії хвиль.
Найбільш позитивним у використанні хвильових електростанцій є те, що
вони при вірному їх проектуванні можуть бути використані як
хвилезаспокоювачі та захищати порти та гавані від руйнівних дій хвиль.
Хвильові електростанції також мають і негативну сторону використання.
По-перше, існує небезпека для рибалок, які у цьому районі можуть добувати
рибу, та загальна небезпека для плавання кораблів у цьому районі.
Таким чином, можемо зробити висновок, що приливні електростанції є
одними із найактуальніших з точки зору екології та ціни на отриману
електроенергію. Враховуючи, що наша країна має доволі значну територію
вздовж двох морів постає актуальним використання цих електростанцій, які у
майбутньому у сукупності з іншими джерелами електроенергії допоможуть
розв’язати проблеми енергонезалежності нашої держави.
Список використаних джерел:
1. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование
энергетики в современном мире Режим доступу:
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-1/section-2/2-7
2. Энергия морских волн. Режим доступу: http://savenergy.info/page/энергияморских-волн/
ГЕОФІЗИЧНА ЗБРОЯ - ЗБРОЯ НА НОВИХ ФІЗИЧНИХ ПРИНЦИПАХ
Іщенко Владислав
Харківський машинобудівний коледж
Керівник – Бондаренко Т.О.
Існують плани створення зброї, в основу якої покладено відомі фізичні
процеси і явища, які раніше не використовувались в військовій справі. В ХХІ
ст. до такого виду зброї відносяться лазерна, радіочастотна, пучкова, кінетична,
інфразвукова, кіберзброя та інші. Але роль «абсолютної зброї» може зіграти
така, що здатна визвати природні катаклізми. Перспективна зброя масового
ураження – геофізична.
В ній у військових цілях використовуються дії неживої природи шляхом
штучного викликання змін фізичних властивостей і процесів, які виникають в
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атмосфері, гідросфері і літосфері Землі. Руйнівна дія багатьох природних
процесів базується на їх потужній енергії. Можливі заходи активної дії на
геофізичні процеси, які передбачають здійснення в сейсмонебезпечних районах
штучних землетрусів, ураганів, вогненних бур, гірських обвалів, снігових
лавин, оповзнів, потужних приливних хвиль типу цунамі тощо.
Ще Микола Тесла описував можливість створення сейсмічної хвилі
штучним способом:
«Ті, хто стикався з сейсмічною хвилею, повинні були спостерігати, що
море піднімається досить повільно, але падіння в нижню точку дуже круте. Це
викликане тим, що вода піднімається під дією сили, яка спочатку величезна, а
потім швидко затухає, тоді як піднята громада захоплюється вниз постійною
силою земного тяжіння. Коли ці хвилі виникають від природних причин, вони
не дуже небезпечні. Але якщо штучно створити вибух під водою, то отримаємо
цунамі. Вода нестислива. Гідростатичний тиск однаковий в усіх напрямках.
Вибух поширюється через речовину зі швидкістю 3 милі в секунду. Внаслідок
цього вся маса буде перетворена в газ до того, як вода зможе істотно піддатися,
і сформується сферичний міхур. Коли величезний міхур збільшиться вдвічі у
порівнянні з початковим розміром, він буде важити стільки ж, скільки заміщує
його вода, і з цього моменту він, в міру того як його нижній кінець все більше
зменшується, набуваючи конічної форми, буде прискорюватися з швидко
зростаючою силою. Висота і довжина хвилі будуть визначатися глибиною, на
якій відбулося обурення.»
Подібні проекти давно вже розбурхують розуми вчених, військових і
політиків. Гарячі голови зупиняє практичне втілення ідеї. Пошук місця
закладання зарядів справа некваплива і непроста, до того ж точно розрахувати
наслідки досі не представляється можливим, а ефект від підриву може не
виправдати очікувань і не окупити витрати по проекту.
Список використаних джерел:
1. Терещенко А.М., Овчаренко І.В., Яльницький О.Д., Купрій В.М. Основні
напрями розробок зброї на нових фізичних принципах. Режим доступу:
www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/520
2. www.realno.hsu/seismicheskaja_volna_tesli.html
3. Геофізична_зброя. Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Геофізична_зброя
4. http://zhurnal.lib.ru/k/kobrinowich_i_o/statja2.shtml
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ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ З
ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ТА ЗАСОБІВ
Каплюченко Юрій, Баско Владислав, Казаков Дмитро,
Мільшин Микита, Жорник Данило
Харківська гімназія №83 Харківської міської ради Харківської області
Керівник – Журавльова Р.В.
Мета роботи: створити для лабораторної роботи з фізики «Визначення
електричного опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»
креслення схем електричних кіл в графічному редакторі PAINT, відеофрагмент
за допомогою програми КІНОСТУДІЯ WINDOWS та обчислювач
характеристик електричного струму і ціни поділки приладів у середовищі
програмування LAZARUS;
Виконання лабораторних робіт з фізики в школах зараз ускладнено тим,
що проведення дослідів індивідуально чи в парах не завжди можливе через
необладнаність робочих місць у фізичних кабінетах. Але комп’ютерні програми
дають можливість виконувати їх на сучасному рівні у вигляді проектної
діяльності учнів.
Наприклад, у восьмому класі нашою групою було виконано лабораторну
роботу з фізики на тему «Визначення електричного опору провідника за
допомогою амперметра і вольтметра» таким чином:
- І етап (мотиваційний) – оголошення вчителем теми дослідження та мети
роботи;
- ІІ етап (підготовчий) – визначення плану дій в групі;
- ІІІ етап (інформаційно-технологічний) – виконання завдань проекту:
 створення програми в середовищі LAZARUS для обчислення ціни поділки
приладів та електричного опору ;
 створення відео виконання експерименту, для цього:
 збір послідовного електричного кола з ключа, резистора, реостата,
амперметра та джерела струму;
 під’єднання паралельно до резистора вольтметра;
 обчислення опору;
 повторення вимірювань та обчислень при переміщенні повзунка
реостата на середину та в крайнє положення;
 креслення схем електричних кіл у графічному редакторі PAINT;
 створення відео в програмі КІНОСТУДІЯ WINDOWS із графічних
файлів та відео фрагментів;
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- IV етап (рефлексійно-оціночний) – представлення результатів роботи
групи:
 демонстрація відео в класі;
 розв’язання завдань лабораторної роботи з використанням програми в
середовищі LAZARUS;
 аналіз результатів роботи з точки зору фізики та програмування;
 висновки .
Такий підхід до виконання лабораторних робіт з фізики - це сучасний
спосіб розвитку експериментальних навичок, що сприяє активізації навчальної
діяльності учнів, підвищенню інтересу до навчальних предметів, розвитку
навичок самостійної та спільної діяльності.
Результатом такої проектної діяльності є формування компетентної
особистості сучасного учня.
Список використаних джерел:
1. Інформатика. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько
2. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. Фізика. Підручник для 8 класу
загальноосвітніх навчальних закладів.
3. Журавльова Р.В. Метод проектів у вивченні фізики. «Фізика у школах
України», жовтень, 2013 рік, №13-14
КОНДИЦІОНЕР У ДОМАШНІХ УМОВАХ
Кирнісов Роман
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Робота сучасних підприємств багатьох галузей промисловості немислима
без створення в їхніх приміщеннях строго заданої температури, вологості й
швидкості руху повітря. Актуальне також застосування кондиційованого
повітря в суспільних і житлових будинках, особливо в південних районах.
Кондиціювання повітря створює найкращі умови для самопочуття
людини й сприяє значному росту продуктивності праці, а також поліпшенню
якості продукції, що випускається (приблизно на 30%).
Відмінною рисою систем кондиціювання повітря (КП) є автоматизація
керування в забезпеченні заданого температурно - вологісного режиму в
приміщенні. Розходження між установками кондиціювання повітря і
опалювання полягає в тому, що за допомогою як тих так і інших установок з
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приладами зволоження повітря можна створювати в приміщеннях необхідну
температуру, вологість і чистоту повітря. Але при цьому у опалювальновентиляційних установках не може бути здійснена підтримка температури в
приміщеннях шляхом охолодження зовнішнього повітря, тому що відсутні
холодильні установки.
Установки КП - складна область техніки, їхня будова базується на різних
галузях знання: гігієні, теплотехніки, аеродинаміці, холодильної техніки,
автоматиці й ін. Вони складаються із пристроїв для нагрівання, зволоження,
осушки й охолодження повітря, фільтрів для очищення повітря, вентиляції й
електромоторів для переміщення повітря, мережі повітропроводів для
розподілу повітря в приміщенні, генератора тепла для нагрівання теплоносія
(пари або гарячої води); системи автоматичного регулювання температури й
вологості повітря; холодильної установки для охолодження холодоносія - води,
що подається в промивну камеру кондиціонера.
Особливо високі витрати в системах кондиціювання мають місце при
одержанні штучного холоду. Тому КП варто застосовувати в тих випадках,
коли неможливо забезпечити задані санітарно-технічні умови в приміщенні
звичайними системами вентиляції й опалення. Системи КП у першу чергу
доводиться влаштовувати в приміщеннях, де в літню пору необхідно
підтримувати температуру повітря меншу температури зовнішнього повітря.[1]
Метою наступної роботи є презентація результату виготовлення
саморобного прототипу кондиціонеру у домашніх умовах, з використанням
підручних матеріалів. Під час виготовлення прототипу домашнього
кондиціонеру було застосовано основні принципи кондиціонування повітря та
сучасні технології, які доступні для середньо статистичного громадянина.
Звичайно, більшість подібних пристроїв не можуть зрівнятися з
справжніми спліт-системами або
клімат-контролем, але саморобний
кондиціонер часто здатний швидко
впоратися зі спекою без великих
грошових витрат.
Прилад,
який
я
зараз
пропоную, достатньо компактний і
простий у виготовленні. Принцип
роботи
цього
невеликого
кондиціонера
оснований
на
стандартній схемі, а саме подачі до
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хладагенту повітря з подальшим його відведенням. Основною його перевагою є
компактність і простота використання.
Для того, щоб зробити кондиціонер своїми руками, вам буде потрібно:

пластиковий контейнер або цеберко об’ємом 1,5-3 л (для зберігання
харчових і нехарчових продуктів.);

кулер (від блоку живлення комп`ютера);

кутовий елемент ПВХ труби(що використовується у сантехнічних
системах);

канцелярський ніж;

клейовий пістолет або саморізи.
Список використаних джерел:
1. http://pidruchniki.com/70594/tehnika/konditsiyuvannya
2. https://uk.wikipedia.org.
3. http://bukvar.su/stroitelstvo/69248-Sistemy-kondicionirovaniya-vozduha.html
4. http://gymlit.in.ua/
5. http://zkan.com.ua/sho/z-chogo-skladaetsja-kondicioner.html
АСТЕРОЇДНО-КОМЕТНА НЕБЕЗПЕКА
Кісіль Максим
Дворічанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Дворічанської районної ради Харківської області
Керівник – Вишневецька О.О.
Однією з найстрашніших катастроф для мешканців Землі є падіння
метеорита. Деякі з космічних тіл, що падали на нашу планету з незапам’ятних
часів, були настільки величезними, що викликали смертельні хвилі цунамі,
страшні землетруси і вбивали все живе. Кратери, які залишилися після цих
страшних катастроф – нагадування землянам про те, що таке може повторитися
знову.
Актуальність проблеми астероїдної небезпеки після падіння
Чебаркульского метеорита 15 лютого 2013 року стала очевидною. Незважаючи
на неприємності, пов'язані з цим невеликим метеоритом (розмір 15-17 м, маса
близько 10 тис. т), ми повинні бути вдячні йому, так як він виконав свою
просвітницьку місію: населення планети стало свідком цієї події, і через її
наслідки усвідомило загрозу астероїдної небезпеки. Якщо ми не зуміємо
скористатися таким яскравим попередженням, то не буде виправдання нашої
безпечності в усвідомленні астероїдної небезпеки.
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У наш час вирішення проблеми астероїдно-кометної небезпеки
розглядається як одне з важливих практичних завдань, що стоять перед
людством.
На поверхні Землі залишилися сліди від величезних астероїдів, які
вплинули на життя планети та її історію. Таких нагадувань про катастрофи
відомо близько двохсот, решта приховані в океані або стерті часом. Інтервали
між падіннями складають від мільйонів до десятків тисяч років, тому дехто
вважає проблему астероїдно-кометної небезпеки надуманою [1]. Але так
міркувати не можна тому, що ці події носять випадковий характер, і коли вони
можуть відбутися, ніхто не знає, тобто вони можуть відбутися в будь-який
момент.
Руйнівний ефект зіткнення залежить від ряду факторів: розміру тіла,
швидкості відносно Землі, кута падіння, мінералогічного складу, місця падіння
тощо [2].
Найближчим часом потенційну небезпеку для Землі у разі зіткнення з
нею становлять такі астероїди: Астероїд Апофіс (діаметр якого близько 300
метрів, а маса близько 27 млн. тонн, за прогнозами фахівців повинен пройти на
досить близькій відстані від Землі у 2029 та 2036 роках), Астероїд 2007 TU24
(об'єкт шириною 250 метрів, який пролетить близько від нас у 2027 році),
Астероїд 2001 WN5(за наближеними обчисленнями його діаметр становить
700-1500 метрів, 26 червня 2028 року астероїд наблизиться до нашої планети на
мінімальну для себе відстань – 250 тисяч кілометрів) [3].
Сьогодні запропоновано багато різних варіантів систем захисту Землі від
астероїдно-кометної небезпеки. Це і знищення небезпечного космічного
об'єкта, і відхилення його з орбіти зіткнення з Землею, і екранування Землі від
зіткнення з небезпечним об'єктом, і дистанційний вплив на небезпечний об'єкт
для його відхилення, гальмування, руйнування тощо [4].
Вибір конкретної схеми відображення небезпеки залежить від розмірів
космічного об'єкта, його складу і часу попередження, починаючи з моменту
виявлення до зіткнення з Землею.
Але є засоби боротьби з астероїдами, які на сьогоднішній день
знаходяться на межі можливостей існуючих технологій, а деякі нагадують
наукову фантастику (метод «більярдних куль», гравітаційний тягач, сонячне
вітрило, вуглецеві мережі тощо) [4].
Застосування тих чи інших методів протидії космічній небезпеці
визначається в основному часом, яким ми володіємо для проведення операції,
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тобто відрізком часу між прийняттям рішення про протидію та розрахунковим
часом зіткнення небезпечного об'єкта з Землею.
Астероїдно-кометна небезпека для землян є цілком реальною, і проблема
захисту від неї вимагає пильної уваги; сучасний рівень техніки не дозволяє
виявляти, відстежувати і прогнозувати всі небезпечні для Землі космічні
об'єкти, особливо малих розмірів; сьогодні людство не має реальних засобів
захисту планети від зіткнення з великим метеорним тілом.
Таким чином, розроблення та створення Системи захисту Землі від
небезпечних космічних об'єктів можна вважати закономірним етапом розвитку
цивілізації. Основним призначенням Системи захисту Землі від небесних тіл,
які обов'язково впадуть на Землю, є їх завчасне виявлення, а потім їх
руйнування або відхилення з небезпечних траєкторій.
Також, важливим є вироблення стратегії реагування сил і засобів єдиної
системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також цивільної
оборони на захист населення від астероїдної та метеоритної небезпеки [3].
Система захисту Землі повинна об'єднувати зусилля всіх країн та
забезпечувати перехоплення не лише небесних тіл, падіння яких на підставі
регулярних спостережень можна спрогнозувати за багато місяців і навіть років
наперед, але і тих, які будуть виявлені за декілька годин або діб до зіткнення з
Землею. Важливо розвивати систему інформування населення щодо астероїдної
та метеоритної небезпеки, а також навчання населення правилам безпечної
поведінки в цих умовах.
Вирішувати цю проблему людству необхідно як можна швидше.
Астероїди і комети загрожують Землі. Проблему астероїдно-кометної
небезпеки належить вирішити нашому поколінню, інакше можна спізнитися!
Список використаних джерел:
1. Микиша А.М., Смирнов М.А. Земні катастрофи, викликані падінням
небесних тіл // Вісник РАН. – 1999. – №4.
2. Пугач А.Ф., Чурюмов К.І. Небо без чудес / А. Ф. Пугач, К. І. Чурюмов. – К.:
Политиздат, 1987 – 270 с.
3. Near-Earth-Object Survey and Deflectіon Study [Електронний ресурс]: Режим
доступу: http:/www.b612foundatіon.org/ papers/NASA-fіnalrpt.pdf
4. Makhov S.A., PosashkovS.A. Analysis of strategic risks by mathematical
modelling. Preprint, Inst. Appl. Math., the Russian Academy of Science). – 2007 –
М. – 21 с.
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БДЖОЛИНА ФІЗИКА
Кобцева Руслана
Чугуєво-Бабчанський лісний коледж
Керівник – Стрельникова Л.І.
Великий Ейнштейн пророкував, що, якщо вимруть бджоли, то через
чотири роки загине людство. Саме бджолами виконується 80-90% запилення
рослин.
Подивимось на цю маленьку комаху з точки зору фізики. Як бджоли
літають? Як вони орієнтуються в просторі і часі? Як бачать навколишній світ?
На ці та інші питання ми і будемо шукати відповіді. Бджоли дуже добре знають
і використовують такі науки, як навігація, аеродинаміка, фізика, хімія,
математика, економіка та інші. Наприклад, бджоли використовують
газодинамічні закони фізики для вентиляції, регулювання вологості та
підтримання комфортної температури. У спекотні дні комахи розміщуються
навколо льотка і старанно крильцями проганяють повітря або в вічко або мимо
нього. Якщо згадати деякі фізичні закони, то можна зрозуміти, що дії бджіл є
абсолютно правильними. З фізики відомо про обернено пропорційну залежність
тиску усередині газового струменя від швидкості цього струменя, тобто, чим
більша швидкість струменя, тим менший тиск усередині струменя. Таким
чином, коли бджоли проганяють повітря з великою швидкістю, вони
створюють знижений тиск біля льотка і збільшують вихід повітря з вулика. З
іншого боку, вони нагнітають повітря у вулик. Так бджоли підтримують
мікроклімат у гнізді. Цей же фізичний закон бджоли використовують для
висушування меду. Вони проганяють повітря у вуличках, де є незрілий мед,
тим самим знижують тиск і сприяють зменшенню роботи виходу молекул води,
і мед швидше доходить до кондиції.
Як же бджоли літають? Бджола має дві пари крилець: передні і маленькі
задні. Їх вібрація породжує звук, що супроводжує політ цієї комахи. Під час
польоту крильця попарно зчіплюються і діють як одне крило, тобто 4 крила
перетворюються у 2. Власна маса бджоли навколо 100 мг, а летіти вона здатна і
вантажем в 40 мг декілька кілометрів. Вона піднімає вагу вдвічі більшу від її
власної, і це вражає. Вчені дослідили і довели, що політ бджоли схожий на
політ літального апарату з пропелером. Крильце спочатку рухається назад,
потім повертається і перевертається. Цей рух повторюється з періодичністю 230
раз за 1 секунду. Швидкість руху цієї дивовижної комахи досягає швидкості
потяга. Без вантажу вона складає 65 км/год. Навантажена нектаром або пилком
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комаха летить зі швидкістю від 15 до 38 км/год. Маленькі задні крильця бджоли
вібрують з частотою 11400 рухів в 1 секунду і створюють характерний звук.
Лауреат Нобелівської премії німецький професор Карл фон Фріш
докладно вивчив зір бджіл: червоного кольору бджола зовсім не сприймає, а
бачить тільки білий, жовтий, і синій кольори, а всі інші відрізняє по ступені
яскравості; червоний плутає з темно-сірим, жовтий із зеленим, синій з ліловим.
Складне око бджоли сприймає більшість квітів, які здаються нам
червоними, як сині. Не сприймають вони чисто червоні квіти і не запилюють їх.
Червоні квіти бачать як чорні і не летять на них.
Відомо що око бджоли відчуває більш короткі довжини світлових хвиль
до 300 нм, тобто в ультрафіолетовій області спектру. Людське око ці довжини
хвиль не сприймає. Завдяки цьому бджоли відрізняють багато кольорів, які нам
здаються однаковими. Наприклад, для нашого ока всі білі квіти є однаково
білими, а бджоли бачать всі білі квіти по-різному, вони їм здаються
кольоровими. Бджоли бачать тільки ті білі квіти, які випромінюють
ультрафіолет. Добрими медоносними рослинами є, наприклад, іван-чай,
абрикос, акація біла і жовта, буркун, волошка, гречка та багато інших рослин.
Бджола здійснює дуже швидкі рухи, і їй важливо, щоб очі мали швидку
реакцію. Око бджоли здатне відрізняти окремі спалахи світла з частотою 200
раз в 1 секунду, тоді як ми відрізняємо тільки 20 спалахів.
Ще одна цікава особливість бджолиного зору: навіть, якщо Сонця не
видно, бджола може визначити напрямок на нього. Око бджоли чутливе до
напрямку поляризованого світла, а світло після проходження крізь атмосферу є
поляризованим.
Щоб бджола працювала ефективно, їй необхідне вміння якимось чином
визначити напрям на місця, багаті нектаром, і сприятливий час для збирання
нектару і пилку.
Здатність бджіл визначати напрямок на Сонце не є вродженою, а
набувається ними протягом багатьох днів поступово. Спочатку бджола
запам`ятовує кут ніж напрямками на Сонце і на джерело їжі, а потім навчається
за допомогою біологічного годинника вносити поправку на видимий рух
Сонця. Таким чином, ці комахи володіють тонким механізмом, який дозволяє
їм знаходити медоносні поля і луги і повертатися до вулику.
Крім того, бджола-розвідниця, яка знайшла нектар, повертається до
вулику і передає інформацію іншим бджолам мовою танцю, який вона виконує
на вертикальних стільниках. За це відкриття німецький фізіолог Карл фон Фріш
отримав Нобелівську премію у 1973 році. Він помітив, що бджола на стільнику
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описує фігуру, що нагадує цифру 8. Кут між віссю вісімки і вертикаллю
дорівнює куту між напрямками на Сонце і на місце, де знаходиться медоносне
поле. Оскільки Сонце переміщується по небосхилу на 15 градусів кожної
години, то вісь вісімки повинна обертатися відносно вертикалі. З цього танцю
інші бджоли отримують всю необхідну інформацію.
ИСТОРИЯ ПУТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ TESLA ОТ ЗЕМЛИ – ДО
КОСМОСА
Кокшарова Елизавета
Харьковский государственный автотранспортный колледж
Руководитель – Сероокий С.Ф.
Новое – это хорошо забытое старое. Эту истину можно отнести и к
электромобилям. Создавая новые технологические открытия, мы не редко
берём старые изобретения и совершенствуем их. Так же с электромобилем. Его
история насчитывает 176 лет. Сначала электромобиль имел вид тележки с
электромотором, но после длительной истории, он эволюционировал в машину
будущего. Самую значительную роль в этом сыграла компания Tesla Motors,
названная в честь сербского ученого, изучавшего электричество и сделавшего
революционные для своего времени открытия.
Современные проблемы экологии, жесткая зависимость транспортных
средств от запасов нефти на планете, и в придачу ко всему этому рост цен та
топливо, ускорило процесс создания электромобилей.
Первым официально презентованным электромобилем от компании Тесла
стал Tesla Roadstar в 2006г. Модель разгонялась до 100 км/ч всего за 4 секунды,
а её максимальной скоростью признано 201 км/ч. «Заправить» электромобиль
можно было при помощи обыкновенной розетки.
Вторая по счету модель от Tesla Motors, стала Tesla Model S в 2009 году.
Она преодолела границу в 1000 километров, проехав 1078, тем самым побила
рекорд покрытой дистанции без подзарядки. Ещё Tesla Model S принадлежит
рекорд скорости для электрокаров – 181 км/ч.
Следующим этапом в совершенствовании электромобилей стал Tesla
Model X в 2015 году. Эта модель вошла в ТОП-10 самых признанных в мире.
Её простейшая модификация имела полный привод, и была способна
разгоняться до 100 км/час меньше, чем за 5 секунд, а полный заряд позволяет
проезжать примерно 340 км.
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Следующей моделью стала Tesla Model III,которая была представлена в
2016. Изначально она была названа BlueStar, затем Model Е. Данная модель
электромобиля считается самой лёгкой и компактной.
За 15 лет работы по совершенствованию конструкций электромобилей
Tesla Motors достигла таких успехов:
1. Компания разработала эффективные конструкции аккумуляторных батарей, в
результате чего была построена фабрика, по их производству.
2. Отказавшись от идеи гибридных электромобилей, были созданы автомобили,
перемещающиеся исключительно с помощью электричества.
3. Запас хода электромобиля вырос с 320 до 1000 км на одном заряде
аккумулятора.
4. Усовершенствовались
«электрозаправочные»
станции
–
заправка
электромобиля занимает всего полчаса.
Изучив историю эволюции электромобилей Tesla можно задаться
вопросом: «Возможно ли вообще придумать что-то ещё?». Это успешно
решают автомобильные фирмы Японии, Германии и Швеции, которые за
небольшой
промежуток
времени
усовершенствовали
конструкцию
электромобилей и увеличили их выпуск. Расширяется сфера применения
легковых и грузовых электромобилей. Так, уже сегодня электромобили
эксплуатируются в космосе – 6 февраля американская фирма Илона Маска
запустила свой электрический кабриолет Tesla Roadster в космос с помощью
ракеты-носителя Falcon Heavy. Автомобиль запустили по эллиптической
орбите вокруг Солнца.
Прогресс не стоит на месте – за короткий период электромобиль
проложил путь от земных дорог до космических орбит Вселенной. Я хочу
верить в то, что спустя несколько десятков лет космический электромобиль
вернутся на нашу планету и станет раритетом будущего электромобилей.
Список использованных источников:
1. История развития Tesla Motors. Режим доступа: http://autotesla.ru/autotesla/istoriya-razvitiya-tesla-motors.html
2. Тесла: история зарождения электромобилей. Режим доступа:
http://investiguru.net/tesla-istoriya-zarozhdeniya-yelektromob/
3. Что ждет кабриолет Tesla Илона Маска в космосе? Режим доступа:
http://www.bbc.com/russian/features-43085714
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИД ЕНЕРГІЇ – ЧОРНІ ДІРИ
Коробка Ксенія
Харківський державний автотранспортний коледж
Керівник – Руднєв О.Д.
Можливості нашої планети, на жаль, не вічні. Кожен день, місяць, рік ми
використовуємо багатства наших надр, але вже сьогодні, нам, людству, час
думати про альтернативні види енергії. Одним з таких видів є енергетика
чорних дір.
Спочатку можна призадуматися, як же чорна діра може бути джерелом
енергії? Можливо б до сьогодні ніхто не зміг би й припустити даний вид
альтеративної енергії, якби не відкриття Гокінга, а саме випромінювання
Гокінга у 1973р. Вельми істотно, що він має квантовий характер. Віртуальні
частки в вакуумі народжуються на деякій відстані одна від одної. У разі поля
тяжіння чорної діри одна частинка може народитися за горизонтом, інша під
горизонтом. Та, що народилася за горизонтом, може полетіти в простір, а решта
буде падати в чорну діру і ніколи не потрапить до далекого спостерігача. Знову
злитися і зникнути, як це трапляється з віртуальними частинками в звичайному
вакуумі, вони вже не можуть. Так в просторі виникає потік частинок від чорної
діри. В ході такого випромінювання маса таких дір зменшується. Коли вона
зменшиться до одного мільйона тон, то температура випромінювання досягне
ста мільйонів мільярдів градусів. Процес випромінювання перетвориться у
вибух. Останні тисячі тон вибухають за одну десяту частку секунди,
перетворюючись в енергію, що відповідає вибуху одного мільйона мегатонних
водневих бомб. Таким чином, квантове виділення енергії маломасивними
чорними дірами вельми ефективно. З появою даної теорії з`явилися неймовірні
шляхи видобування енергії з чорної діри та створення власних міні-чорних дір.
Отже, можна припустити, що людство в недалекому майбутньому почне
використовувати енергію власних міні-чорних дір, або створить можливість
використовувати сьогоднішні чорні діри, які в свою чергу забезпечать енергією
всю Землю на багато мільярдів років.
Список використаних джерел:
1. Новиков І.Д. Енергетика чорних дір.
2. Гокінг С. Чорні діри та молоді усесвіти.
3. Левін О. Популярна механіка. Режим доступу: https://elementy.ru/nauchnopopulyarnaya_biblioteka/432746/Fotonnye_rudniki_dobyt_energiyu_iz_chernykh_dy
r
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4. Чорна діра. Режим доступу:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%
D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
5. Возможно ли в теории создать корабль, движимый искусственной чёрной
дырой? Режим доступа: https://m.geektimes.ru/post/217573/
ВIДКРИТТЯ ФIЗИКIВ, ЯКI ЗМIНИЛИ СВIТ
Котик Аліна
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Видатні вчені фізики, відкриття яких змінили наш світ і суттєво вплинули
на життя багатьох поколінь:
1. Роберт Бойль (1627 -1691) - англійський фізик, хімік і богослов.
Встановив залежність об’єму однієї і тієї ж маси газу від тиску при незмінній
температурі (Закон Бойля -Маріотта ).
2. Ісаак Ньютон (1643-1727) – один з батьків класичної фізики.
Обґрунтував рух планет навколо Сонця, створив теорiю припливів і відливів.
Сформулював закон всесвітнього тяжіння.
3. Джон Дальтон (1766-1844)- англійський фізико-хімік. Відкрив закон
рівномірного розширення газів при нагріванні, атомну теорію будови речовини.
4. Майкл Фарадей (1791-1867) - англійський фізик і хімік,
основоположник вчення про електромагнітне поле. Зробив за своє життя
стільки наукових відкриттів, що їх вистачило б десятку вчених, щоб
обезсмертити своє ім’я.
5. Нікола Тесла (1856-1943) - винахідник в області електро та
радіотехніки сербського походження. Вiн відкрив змінний струм, бездротову
передачу енергії та електрики. Нікола передбачав, що настане ера роботів,
здатних виконувати будь-яку роботу замiсть людини.
6. Макс Планк (1858-1947) - німецький фізик, творець квантової теорії,
яка здійснила справжню революцію у фізиці.
7. Марія Кюрі-Склодовська (1867-1934) - фізик і хімік польського
походження. Спільно з чоловіком відкрила елементи радій і полоній.
8. Ернест Резерфорд(1871-1937) - англійський фізик, який розгадав
природу індукованої радіоактивності, відкрив еманацію торію, радіоактивний
розпад і його закон.
9. Альберт Ейнштейн (1879-1955)- німецький фізик, творець загальної
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теорії відносності. Припустив, що всі тіла не притягуються одне до одного, як
вважалося з часів Ньютона, а викривляють навколишній простір і час.Є
засновником спеціальної та загальної теорії відносності, принципу
еквівалентності маси та енергії.Розробив безліч наукових теорій, зокрема,
квантового фотоефекту і квантової теплоємності. Разом з Планком, створив
основи квантової теорії, що є основою сучасної квантової фізики.
10. Поль Дірак (1902-1984)-англійський фізик, відкрив статистичний
розподіл енергії в системі електронів. Отримав Нобелівську премію з фізики за
відкриття нових продуктивних форм атомної теорії.
Список використаних джерел:
1. Довідник цікавих фактів та корисних знань. Режим доступу:
http://dovidka.biz.ua/vidatni-vcheni-fiziki-ta-yih-vidkrittya/
ЗАЛІЗНИЦЯ МАЙБУТНЬОГО
Кривошея Костянтин, Левченко Владислав
Харківський коледж транспортних технологій
Керівник – Каченкова Г.І.
Залізничний транспорт розвивався від використання мускульної сили
коней до застосування внутрішньої енергії теплових машин, далі – енергії
електромагнітного поля. Подальший розвиток швидкісного залізничного
транспорту вимагає від фахівців знання теорії магнетизму і надпровідності,
електроніки, фізики твердого тіла, хвильової і квантової оптики.
Останні 35-40 років обговорюється та випробовується концепція потягу
на магнітній подушці − Маглев. Цей потяг левітує в повітрі завдяки дії
електромагнітного поля. Під час руху потягу на магнітній подушці відсутнє
тертя між поверхнями і єдиною гальмівною силою є сила аеродинамічного
опору. Це дозволяє потягу Маглев досягати високих швидкостей: рекорд
швидкості Маглева був встановлений 21 квітня 2015 року в Японії – 603 км/год.
На даний час такі потяги курсують в Японії, Китаї та Південній Кореї. Плюсом
цього виду транспорту є дуже високий ККД, але економічні та технічні
обмеження ще не дозволяють широко використовувати цей проект.
Американський винахідник Ілон Маск запропонував проект Hyperloop (з
англ. − «гіперпетля»). Hyperloop являє собою трубопровід, розташований на
опорах, в якому підтримується низький тиск (тисячна доля атмосферного). Це
дає можливість подолати опір повітря і набувати швидкостей близько
1000км/год. Таким чином «гіперпетля» може скласти конкуренцію
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авіалайнерам. Міністр інфраструктури В.Омелян повідомив про будівництво
тестового майданчика для Hyperloop в Україні у 2019 році.
Список використаних джерел:
1. Журнал «залізничне постачання» квітень 2017 https://prom.ua/p263777205zhurnal-zalznichne-postachannya.html.
2. Дзензерский В. А. и др. Высокоскоростной магнитный транспорт с
электродинамической левитацией. − Киев: Наукова думка, 2001. − 479 с.
THE KEPLER MISSION
Elizabeth Kropotina
Vysochanska specialized school Kharkiv district council Kharkiv oblast
Supervisor - Janina S. Petrenko
Місія Кеплер мала на меті дослідження екзопланет на Чумацькому
Шляху. Космічний апарат здійснював спостереження за допомогою
транзитного методу. Аналізуючи яскравість світил, науковці робили
висновки щодо їхнього розміру.
В роботі викладено історичну довідку та технічні особливості місії,
вказано її результативність та подальші дослідження.
Space missions have always been the matter of real interest of scientists of the
world. Even for common people looking at the stars on a clear moonless night the sky
is a miracle. Telescopes, of
course, reveal many stars but
space missions help in this
problem much more. One of
the greatest one is the Kepler
Mission, named for Johannes
Kepler. As we know he was
the German astronomer who
described the motion of the
planets in our solar system.
Scientists call the mission “a
cornerstone in our effort to
search for evidence of life in
the universe” that “will pave
the way for future, more complex space projects”.
The search for other planetary systems is one of astronomy’s great quests,
before, detection methods have not been available to spot smaller, Earth-like planets.
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Generally astronomers use various telescopes to study stars. Optical ones which
detect visible light from stars, radio telescopes which deal with radio waves emitted
by stars, X-ray telescopes detecting X-rays, infrared telescopes which examine
infrared radiation from stars. The goal of the Kepler Mission was to explore
extrasolar planetary systems. It could answer the tricky question “Are we alone, or
could there be intelligent beings among the stars?”
The 903-kg. spacecraft was developed by Ball Aerospace & Technologies
Corp. of Boulder, Colo., with a single instrument in mind, a photometric telescope
with a 1.4-meter-dia.primary mirror designed by Principal Investigator William
Borucki at Ames. Borucki was working for about a decade on an approach using a
transit-signature method for spotting such planets. A transit occurs whenever a planet
crosses the line of sight between its parent star and the observer. That crossing causes
a barely perceptible dimming of the light from the star. While only a few parts per
100,000 in the star’s light output, it’s enough to signal the presence of a planet
orbiting the star. Once astronomers know where to look, they can use repeated
observations to verify that a planet is present and to measure its size and orbit.
“The Kepler Mission will, for the first time, enable humans to search our
galaxy for Earth-size or even smaller planets,” Borucki said.
The spacecraft trailed the Earth by one astronomical unit (the distance from the
Earth to the Sun) in a heliocentric orbit and monitor the same field of about 100,000
stars for four years. The mission has discovered 4,496 candidate exoplanets, 2,341 of
them were confirmed. Moreover, 30 exoplanets were less than twice Earth-size the
habitable zone.
In May 2013 the mission was ended because of the damage of a second
reaction wheel on the Kepler spacecraft. However, the K2 mission was represented in
May 2014 and now it is operational and is expected to operate until 2018.
The method used in the K2 mission is also the transit, which detects brightness
changes during a serious of sequential observing around the ecliptic plane. It uses a
photometric precision approach as the original Kepler mission. Who can say, but one
day one of the missions will find an advanced civilization on a planet circling a
distant star.
References:
1. http://www.nasa.gov/centers/ames/research/exploringtheuni...universekepler.html?
2. http://www.factbook.org/wikipedia/en/k/ke/kepler_space_mission.html?
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ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЕЛЕКТРОНІВ ПЛАЗМИ
СТАЦІОНАРНОГО ПЛАЗМОВОГО ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ
ВДОСКОНАЛЕНОГО МЕТОДУ ОПТИЧНОЇ ЕМІСІЙНОЇ
СПЕКТРОСКОПІЇ
Кузнецов Данило
Харківський приватний навчально-виховний комплекс «Вересень»
Харківської області
Керівник – Косенко І.С.
Актуальність цього дослідження полягає у аналізі плазми плазмових
двигунів, котрий у майбутньому може використовуватись для вдосконалення їх
роботи, тому що зараз росте попит на їх використання а відповідно до попиту й
вимоги до їх часу роботи та ККД. Основною метою дослідження є знаходження
температури електронів стаціонарних плазмових двигунів за допомогою
вдосконаленого методу оптичної емісійної спектроскопії. Завданнями
дослідження є використати вдосконалений метод оптичної емісійної
спектроскопії на практиці і розрахувати температуру електронів від параметрів
двигуна. У результаті було виявлено, що температура електронів змінюється в
залежності від положення оптичного кабелю та розрядної напруги двигуна.
Також було виявлено, що ступінь іонізації речовини в двигуні не впливає на
цей параметр або впливає не суттєво.
Список використаних джерел:
1. Хаустова А.Н. Разработка спектрального комплекса высокого разрешения
для исследования спектра стационарного плазменного двигателя// Авиационнокосмическая техника и технология. 2015. № 9 (126). С. 113–118.
2. Титов М.Ю., Лоян А.В., Чупрына Н.Б. Корреляция параметров плазмы с
магнитным полем в канале стационарного плазменного двигателя//
Авиационно-космическая техника и технология. 2016. № 7(134). С. 127–133.
3. Галькевич И.А. Разработка инструментария определения техникоэкономических параметров космических телекомуникационных проектов: дис.
канд. техн. наук : 08.00.05 / Моск. держ. техн. ун-т ім. М. Е. Баумана. М.: 2015.
171 с.
4. http://mosspaceclub.ru/3part/akd_rki.pdf
5. Хаустова А.Н. Усовершенствованный метод ОЕССК и методы диагностики
скорости эрозии РК СПД//Вестник двигателестроения.2017.№2. С. 13-17.
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ
Кузнецов Данило, Степаненко Георгій
Коледж Національного фармацевтичного університету
Керівники – Богданова Л.М., Тітар О.І.
Визначення вологості проводять фізичними, хімічними і фізикохімічними методами, які обирають у залежності від стійкості дослідної
речовини.
До фізичних методів визначення вологості відносять: усунення води
висушуванням, азеотропну дистиляцію, визначення вмісту води за зміною
електропровідності, поглинання інфрачервоного випромінювання.
Метод інфрачервоного випромінювання.
Метод заснований на здатності води поглинати інфрачервоні промені
(λ = 1000 – 1600 нм). Використання інфрачервоного випромінювання дозволяє
здійснювати більш швидке перенесення тепла і більш рівномірне нагрівання
речовини, що значно прискорює визначення води в різних матеріалах
(5 – 20 хв).
Найбільш сприятливі умови сушіння (величина наважки, тривалість
сушіння та ін.) за допомогою інфрачервоного випромінювання встановлюють
експериментально для кожної речовини. Визначення вмісту вологи за цим
методом проводять за допомогою інфрачервоної лампи потужністю 500 Вт.
В лабораторії технічного аналізу ми визначали кількість води в дослідній
речовині методом інфрачервоного випромінювання.
Вміст вологи в дослідному зразку склав W = 0,53 %. Цей метод аналізу
відноситься до експрес-методів. Інфрачервона лампа має дуже велику
теплоємність, в результаті чого одержується інтенсивне випромінювання. Вихід
на робочий режим лампи здійснюється поступово при збільшенні напруги.
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ КОНСТАНТ
Куплевацька Анастасія, Подкоритов Микита
Коледж Національного фармацевтичного університету
Керівники – Богданова Л.М., Тітар О.І.
Відповідно до Державних стандартів характеристикою готової продукції,
напівпродуктів, а також сировини є ряд фізичних параметрів (констант):
густина, в’язкість, температура плавлення та температура кипіння, показник
заломлення, питомий кут обертання тощо. Готову продукцію можна вважати
чистою тільки в тому разі, якщо її фізичні константи не змінюються за
повторним очищенням (перегонка, кристалізація тощо).
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1. Температурою плавлення називається температура, при якій речовина
з твердого стану переходить у рідкий. Домішки й присутність вологи змінюють
температуру плавлення.
Чисті речовини мають температурний інтервал в межах 0,5 °С – 1,0 °С.
2. Хімічно чиста речовина має певну температуру кипіння, тому по
температурі кипіння можна виявити наявність домішок в розчиннику.
3. Густиною речовини називають масу одиниці об'єму. Густину дослідної
рідини визначають за реальних умов. Отримане значення густини
перераховують за стандартними умовами (t °С = 20 °С).
Густина характеризує ідентичність, чистоту речовини або концентрацію в
розчині.
4. В’язкість – внутрішнє тертя між шарами рідини, які рухаються по
відношенню один до одного. Для рідин в’язкість є постійною фізичною
величиною при даних температурі та тиску.
5. Визначення показника заломлення застосовується для встановлення
чистоти та підтвердження тотожності деяких хімічних речовин, а також для
визначення концентрації речовини в розчині.
6. За величиною питомого кута обертання проводять ідентифікацію
оптично активних речовин.
Члени гуртку «Ерудит» в лабораторії технічного аналізу визначали
фізичні показники якості хімічних лікарських сполук усіма переліченими
методами.
ФІЗИЧНІ ЯВИЩА У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ
Куценко Назар
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Все, що нас оточує знаходиться в постійному русі та безперервно
змінюється: рухаються планети та зірки, йдуть дощі, ростуть дерева, людина
проходить певні стадії розвитку.
Перемелювання зерен у борошно, падіння каменя, кипіння води,
блискавка, світіння лампочки, розчинення цукру в рідині, рух транспортних
засобів – це все приклади фізичних явищ, тобто явищ, при яких не відбувається
перетворень одних речовин на інші.
Всі фізичні явища в природі можна розділити на кілька групп:
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- Механічні явища — це явища, які відбуваються з фізичними тілами під
час їх переміщення відносно одне одного (обертання Землі навколо Сонця, рух
автомобілів, політ парашутиста тощо).
- Електричні явища — це явища, які виникають при появі, існуванні, русі
та взаємодії електричних зарядів (електричний струм, блискавка).
- Магнітні явища — це явища, пов’язані з виникненням у фізичних тіл
магнітних властивостей (притягування залізних предметів до магніту, рух
стрілки компасу тощо).
- Оптичні явища — це явища, які відбуваються при поширенні,
заломленні та відбиванні світла (веселка, міражі, відбиття світла від дзеркала,
утворення тіні).
- Теплові явища — це явища, що відбуваються при нагріванні або
охолодженні фізичних тіл (плавлення льоду, кипіння або замерзання води,
виникнення туману).
- Атомні явища — це явища, які виникають при зміні внутрішньої будови
речовини, з якої складаються фізичні тіла (ланцюгова або термоядерна реакції
світіння Сонця та зірок).
Природа – це не тільки навколишнє середовище, але й величезна
«лабораторія», де відбуваються різноманітні фізичні процеси та явища, які
цікавлять не лише вчених, а і письменників та поетів.
Читаючи художню літературу, поезію, можна звернути увагу не лише на
художню уяву авторів, які описують різні явища природи, але також побачити
певний фізичний зміст.
Наведемо декілька прикладів.
У великого Тараса Шевченка є такі рядки:
«Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою,
Пливе човен по Дунаю один за водою.»
♦
Чому «Вітер з гаєм розмовляє», а з осокою «шепче»? (Відмінність у
частоті та гучності звуку)
Леся Українка, «У човні»:
«Глянь, як хвилі від срібла блищаться!
Глянь, як небо синіє вгорі!
Вабить хвиля на море податься,
Кличе промінь ясної зорі.»
♦
Чому небо синіє? (Найбільше розсіюються в атмосфері промені синьоголубої частини спектру. Тому в ясну погоду небо блакитне)
З вірша Тараса Шевченка:
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«Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє.»
♦
Чому ввечері всі предмети поступово втрачають своє забарвлення і
стають чорними? (Очі людини розрізняють предмети завдяки тому, що
світлові промені, відбившись від них, потрапляють до ока, а при заході Сонця
швидко зменшується освітленість навколишніх предметів, тобто, і кількість
енергії, що потрапляє в наші органи зору)
Із вірша Івана Франка:
«Сипле, сипле білий сніг.
З неба сірої безодні
Міріадами летять
Ті метелики холодні.»
♦
Чому сніг білий? Адже вода і чистий лід прозорі. (Сніг білий тому, що
складається з дрібнесеньких крижинок, а всяка подрібнена прозора речовина,
наприклад, розтовчене скло або лід здається не прозорим, а білим)
Т. Шевченко. Уровок з поеми «Княжна»:
«Зоре моя вечірня,
Зійди над горою,
Поговоримо тихесенько
В неволі з тобою.
Розкажи, як за горою
Сонечко сідає,
Як у Дніпра веселочка
Воду позичає.»
♦
Як утворюється веселка? (Веселка – це оптичне явище в атмосфері, яке
пояснюється розкладанням білого природного світла на кольори краплинами
води в повітрі.)
В. Сосюра, «Білі коні зими десь летять, як громи…»:
«Білі коні зими десь летять, як громи,
Б’ють об землю копитами дзвінко.
В’ється довгий їх шлях, і за ними в полях
Мерехтять рій за роєм сніжинки.»
♦ Чому сніжинки мерехтять? (Зміна положення сніжинок, які летять у
повітрі, призводить до того, що світло потрапляє на їх поверхню під різними
кутами, відповідно змінюються і кути відбивання, тому ми бачимо
мерехтіння сніжинок.)
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ВИКОРИСТАННЯ І УРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА
ВИРОБНИЦТВІ
Лебідь Аніта
Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж
Керівник – Тронько О.М.
Фізичний виробничий фактор: рухомі машини і механізми, рівень шуму,
освітленість на робочому місці,електромагнітне і іонізуюче випромінювання.
Шум – комплекс звуків, що викликає неприємне відчуття або хворобливі
реакції. Одна з форм фізичного забруднення середовища життя. Рівень шуму в
20-30 децибел (дБ) практично нешкідливий для людини. Це природний
шумовий фон. Для гучних звуків допустима межа становить приблизно 80 дБ.
Звук в 130 дБ вже викликає в людини болюче відчуття. Шум викликає
дратівливість, зниження продуктивності праці, підвищення кров’яного тиску,
негативно впливає на ЦНС. Вібрація – механічні коливання твердих тіл.
Джерелами вібрації є
пневматичні та електричні,ручні, механізовані
інструменти, різні машини, верстати. Тривала дія вібрації в умовах
виробництва визиває в людини вібраційну хворобу: біль в руках,побіління
пальців,головний біль. Світло – важливий фактор на робочому місці. Світло,
особливо природне, підвищує загальну працездатність людини. Світло має
бактерицидну дію. УФ промені, який входить до складу сонячних променів
створюють позитивний вплив на органи людини. Наслідком браку сонячного
світла є авітаміноз, ослаблення захисних імунобіологічних реакцій організму,
загострення хронічних захворювань, функціональні розлади нервової системи.
При виконанні будівельних робіт повинні задовольнятися таки умови :
напруга освітлювальної мережі повинна бути 127-220 В;освітленість
повинна буди рівномірна по всьому фронту робіт і достатня для виконання
робіт;на робочому місці не повинно створюватися різких затемнень;світловий
потік не повинен засліплювати очі працюючих;висота підвісу світильників
загального освітлення над рівнем землі чи робочого майданчика на відкритих
просторах, а також над підлогою в приміщення повинна бути не нижче 2,5 м.
Іонізуюче випромінювання викликає в організмі зміни. Атоми і
молекули іонізуються, що призводить до порушення біохімічних процесів,
припиняється ріст тканин, виникають нові хімічні сполуки не властиві
організм.
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СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ – АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ
Леденко Вікторія
Коледж Національного Фармацевтичного Університету
Керівник – Золотницька Г.Л.
Сонячна батарея (СБ) складається з окремих сонячних елементів, які
з'єднуються послідовно й паралельно для того, щоб збільшити вихідні значення
струму й напруги. В сучасному світі СБ знаходять все більше застосування.
Перевагами їхнього використання є:
1) висока надійність. СБ розроблялися для використання в космосі, де
ремонт дуже дорогий, або взагалі неможливий. СБ є джерелом живлення
практично для всіх супутників на земній орбіті, бо вони працюють без поломок
і майже не вимагають технічного обслуговування.
2) низькі поточні витрати. СБ працюють на безкоштовному паливі –
сонячній енергії. Рентабельні фотоелектричні системи є ідеальним джерелом
електроенергії для станцій зв’язку в горах, навігаційних бакенів в море і інших
споживачів, розташованих далеко від ліній електропередач.
3) екологічність. Оскільки при використанні фотоелектричних систем не
спалюється паливо і немає рухомих частин, вони є безшумними і чистими.
4) модульність. Власник фотоелектричної системи може збільшити або
зменшити її. У міру зростання енергоспоживання можна додавати модулі.
СБ служать економічно вигідним джерелом електрики для основних
потреб, таких як: освітлення, водозабір, місцевий бізнес, медичні установи,
засоби зв’язку.
Отже, сонячна електрика має багато переваг – це чисте, тихе й надійне
джерело енергії, особливо у вилучених районах, де немає централізованого
електропостачання.
Список використаних джерел:
1. http://pidruchniki.com/72981/ekologiya/sonyachni_batareyi
2. http://ecost.lviv.ua/ua/sonce_prunc_work_son_batter.html
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ ХХІ СТОЛІТТЯ
Леженін Павло
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
16 листопада 2017 всесвітньо відома компанія Tesla представила декілька
своїх нових електромобілів. Електромобіль це – автомобіль, який працює за
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допомогою одного чи кількох електродвигунів з живленням від автономного
джерела електроенергії.
Компанія Тесла представила дві моделі Semi та Roadster.
Серійне виробництво вантажівки Semi почнеться в 2019 р. ,пробіг на
одній зарядці буде досягати 805 км, акумулятори та двигуни розраховані на
ресурс 1,6 млн. км. Компанія пообіцяла загальні експлуатаційні витрати
електровантажівки на 20% менші, ніж у дизельних тягачів, з урахуванням всіх
витрат на страхування, технічне обслуговування та орендні платежі.
Представляючи новинку, директор компанії Ілон Маск сказав, що Semi буде
дешевше, ніж дизельні конкуренти і можливо, з урахуванням використання
технології автономного водіння, менш дорогим, ніж залізничний транспорт.
Вантажівка буде обладнана фірмовою системою управління Autopilot, що
включає автоматичне гальмування перед перешкодою та систему утримання
смуги руху. Відмова від дизельних двигунів на користь працюючих на газі
суттєво зменшить викиди в навколишнє середовище . Кабіна Tesla Semi сильно
відрізняється від традиційних тягачів - крісло водія розташовано по центру
вантажівки, бічні дзеркала відсутні, їх замінюють 15-дюймові екрани, вітрове
скло ударостійке (рис. 1).
Вантажівка частково схожа з
першою масовою моделлю Tesla Model
3 – має висувні ручки дверей,
приводиться в рух чотирма двигунами
від Model 3. Акумулятори розташовані
під кабіною та добре захищені від
ушкодження,
таке
розташування
забезпечує вантажівці низький центр
тяжіння. Напівкруглий дизайн кабіни
дозволяє знизити аеродинамічний опір на
відміну від звичайних тягачів. Tesla планує
створити
нову
глобальну
мережу
«мегазарядок», де вантажівки Semi зможуть
швидко заряджатися за 30 хвилин – цього
заряду вистачить на 400 миль (644 км).
Спорткар Roadster -електромобіль
нового покоління (рис. 2).
Представники Tesla заявили, що це
найшвидший серійний автомобіль на
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планеті. Tesla Roadster оснастили трьома електричними двигунами, два з яких
відповідають за обертання коліс задньої осі, а один - передньої. Сумарна
віддача моторів не називається, але відомо, що працюють вони за рахунок
батареї ємністю 250 кВт.год, а максимальний обертовий момент становить 10
000 Н*м. Зі стану спокою швидкість до 96 км/год Tesla Roadster набирає за 1,9
с, а до 160 км/год – за 4,2 с. Чверть милі автомобіль долає за 8,8 с.
Максимальна швидкість моделі перевищує 400 км/год. У Tesla заявили, що
запас ходу Roadster при русі поза міською межею складе 992 км.
Електромобілі мають ряд переваг над звичайними автомобілями:
1. ККД їх двигуна досягає 90- 95%;
2. мають високу екологічність, оскільки не використовується нафта, тому не
має продуктів згоряння, а деякі електромобілі взагалі можуть працювати на
сонячній енергії;
3. простота конструкції (відсутність коробки передач);
4. надійність екіпажної частини ( може служити до 20- 25 років);
5. незначний шумовий ефект за рахунок зменшення рухомих частин і
механічних передач;
6. низька пожежо– та вибухонебезпечність у випадку аварії;
7. легкість технічного обслуговування та ремонту;
8. можливість зарядки акумуляторів від звичайної розетки.
Є і певні недоліки:
1. частина енергії акумуляторів використовується на охолодження або підігрів
салону, оскільки без цього акумулятори будуть гірше працювати;
2. більш тривалий час потрібен для зарядки акумуляторів порівняно з
заправкою паливом, але зарядні станції більш компактні і не мають таких
суворих обмежень, як АЗС;
3. малий пробіг на одній зарядці;
2. велика вартість літієвих батарей і значна вага та невелика ємкість свинцевих
батарей;
3. потужність, яку виробляють всі сучасні електростанції значно менша, ніж
потужність сучасних автомобілей. Виробляємої кількості енергії не вистачить
на одночасну зарядку великої кількості автомобілей;
4. акумулятор поступово розряджається, якщо електромобіль
не
використовується певний час;
5. також проблемою є виготовлення та утилізація акумуляторів, оскільки вони
часто містять отруйні речовини.
Список використаних джерел:
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1. https://ru.wikipedia.org/
2. https://www.vedomosti.ru/
3. http://tesla-automobile.ru/
4. https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/
ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Ліневич Віталій
Харківський державний автотранспортний коледж
Керівник – Левченко Т.Є.
Науково-технічна революція покращила та зробила наше життя більш
комфортним, але все має свої наслідки – тим більше й науково-технічна
революція.
Теплові електростанції забруднюють навколишнє середовище,
викидаючи велику кількість шкідливих газів. Це питання, сьогодні, набуває
особливої гостроти, стає проблемою всієї планети. Тим більше, ресурси вугілля,
нафти та газу – невідновлювані, і запаси все швидше вичерпуються, і вже
сьогодні відчувається їх дефіцит. При спалюванні вугілля в атмосферу
потрапляють частинки сажі та інших шкідливих речовин. Тому стоїть завдання
перетворення вугілля в рідке або газоподібне паливо, яке краще згорає.
Зменшити забруднення атмосфери дозволяє встановлення на електростанціях
очисних споруд. Наприклад, Зміївська ТЕС на кожному блоці має трипільні
електрофільтри, типу ПГД-3-50. Також, вона має систему золоуловлювання 1-ї
черги. Система – одноступінчата з мокрими скруберами МП-ВТІ, та має
діаметр 4,5 м. Скрубери встановлені на кожному енергоблоці.
Але очисні споруди однієї станції не врятують світ. Та саме тому, фізики
інтенсивно шукають альтернативні методи добуття електроенергії. Сьогодні,
найактуальнішим та досить перспективним є термоядерний синтез – це процес
злиття ядер атому, в результаті чого водень перетворюється на гелій. Енергія
Сонця з'являється в результаті саме цих процесів. А саме цікаве, те, що паливом
для цих електростанцій є морська вода, якої вистачить ще надовго. Ще один
великий плюс таких станцій полягає в тому, що вони майже не забруднюють
навколишнє середовище. На жаль, сьогодні фізики мають багато проблем в
дослідження цього методу добування енергії, але через кілька десятків років
наполегливої роботи, ці проблеми зникнуть, та встановлення таких
електростанцій буде можливим.
С кожним роком, фізики всього світу шукають шляхи захисту довкілля та
природи, та роблять це все активніше.
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ВЛАСТИВІСТЬ НАДТЕКУЧОСТІ РІДКОГО ГЕЛІЮ
Лоза Дар’я
Коледж переробної та харчової промисловості харківського національного
технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка
Керівник – Ануфрієва І.В.
Дуже важливе досягнення фізики це відкриття властивостей рідкого
гелію. Всі ці властивості об'єднують поняття надтекучості, тобто те, що рідкий
гелій протікає краще інших рідин. Атоми гелію дуже слабо взаємодіють з
іншими атомами та особливо між собою. І тому гелій переходить з
газоподібного стану в рідину при дуже низькій температурі (- 268 С і
нормальному атмосферному тиску). Твердий гелій існує при підвищеному
тиску. При температурі – 270 С гелій переходить зі звичайного стану гелію I в
особливий стан гелію II, що володіє властивістю надтекучості. Загадка виникає
при вимірі в'язкості гелію II. У звичайних рідинах в'язкість вимірюють двома
способами. Перший це вимірювання швидкості витоку рідини з судини через
вузьку щілину під дією сили тяжіння. А другий це вимірювання затухання
крутильних коливань зануреного в рідину диска. Експерименти з гелієм,
проведені першим способом, показали, що його в'язкість цілком помітна і
вимірна. Але якщо провести той самий експеримент з гелієм II то його в'язкість
різко падає до незмірно маленької величини, яка можливо дорівнює нулю.
Результати вимірювань другим способом показують, що в'язкість гелію II така
ж, як і в гелії І. Таким чином, гелій II в деяких умовах не виявляє в'язкості в той
час як в інших умовах його в'язкість цілком помітна. Така властивість гелію II
протікати через вузькі щілини, не виявляючи в'язкості було названо
надтекучістю гелію.
Список використаних джерел:
1. http://znaimo.com.ua/ Рідкий_гелій
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Надплинність
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИПЛИВНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Макушев Ілля
Електромеханічний коледж Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова
Керівник – к.п.н. Сергієнко О.О.
На сьогодні у світі існує велика кількість проблем, одна з яких пов’язана з
нестачею енергоресурсів. Енергонезалежність кожної країни є запорукою її
розвитку та процвітання. Сьогоднішня енергетика, у більшості країн світу
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пов’язана з використанням корисних копалин, що суттєво забруднюють
навколишнє середовище. Якщо темп використання корисних копалин буде й
надалі збільшуватись, то катастрофа неминуча.
Альтернативою, що зменшить навантаження на природу є використання
нових видів електростанцій, які не призводять до забруднення навколишнього
середовища. Один з видів таких електростанцій – це приливна електростанція,
принципом роботи якої є використання енергії приливів. Враховуючи той факт,
що коливання води біля берега може скласти навіть 18 метрів, то стають
зрозумілі можливості використання цих електростанцій.
Для отримання електроенергії з використанням припливу, затоку
перекривають греблею, в якій встановлюють гідроагрегати, які можуть
працювати як в режимі генератора, так і в режимі насоса. Отримана від
генераторів електроенергія обертає насоси для додаткового закачування води у
водосховищі і подальшої роботи станції під час відсутності припливів і
відливів.
В якості переваги над іншими електростанціями слід зазначити
екологічність та низьку вартість виробництва. Але наявні і суттєві мінуси
пов’язані в першу чергу з значною вартістю будівництва такої електростанції та
значних змін її потужності протягом доби. Останній мінус вказує на те, що
використання приливних електростанцій можливе лише за умови, що
електростанція буде працювати тільки у складі енергосистеми, яка має
достатню потужність електростанцій інших типів.
На сьогодні кількість приливних електростанцій постійно збільшується і
наразі в південній Кореї запущена електростанція що дає 254 МВт на добу. Ця
електростанція може задовольнити потреби в електроенергії міста, в якому
мешкає 500 тисяч людей [1]. Окрім південної Кореї, Франція теж має у власній
енергосистемі приливну електростанцію «Ля Ранс», потужність якої становить
240 МВт, а довжина дамби – 800 м [2]. Менш потужні електростанції розміщені
у таких країнах як Великобританія, Канада, Китай, Росія, Північна Ірландія,
Індія, США тощо.
На сьогодні кількість країн що проектують та будують приливні
електростанції зростає. Насамперед, це пов’язано зі збільшенням потреб
населення в енергоресурсах та покращенням екологічної ситуації. Враховуючи
зменшення кількості корисних копалин та підвищення цін на енергоресурси
можемо стверджувати, що кількість приливних електростанцій та кількість
електроенергії, яку вони виробляють, буде постійно збільшуватись.Безумовно,
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це позитивно вплине на екологічну ситуацію у світі та в деякій мірі допоможе
вирішити проблему нестачі енергоресурсів у світі.
Список використаних джерел:
1. Приливные электростанции Режим доступу: http://myelectro.com.ua/98gidroenergetika/145-prilivnye-elektrostantsii
2. Hydropower explained tidal power Режим доступу:
https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=hydropower_tidal
НЕМОЖЛИВІ РЕЧІ, ЯКІ ФІЗИКИ ЗРОБИЛИ МОЖЛИВИМИ
Малишев Владислав, Харченко Даніл
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
1. Молекулярна чорна діра
Нещодавно група фізиків створила щось, накшталт чорної діри. Вони
застосували найпотужніший рентгенівський лазер в історії – Linac Coherent
Light Source (LCLS), щоб розбити молекули йодометану та йодбензолу.
Дослідники чекали, що промінь «виб`є» велику частину електронів з атому
молекули йоду, залишивши на їх місці вакуум. Під час експериментів з менш
потужними лазерами ця порожнеча заповнювалася електронами з зовнішньої
частини атому. Але під дією LCLS сталося щось дивовижне. Атом йоду почав
захоплювати електрони з сусідніх атомів. Це було схоже на крихітну чорну діру
всередині молекули. Цикл тривав до тих пір, поки уся молекула не вибухала.
Атом йоду – це єдиний атом, який поводився таким чином.
2. Металевий водень
Його називають «святим Граалем фізики високого тиску», але і досі
жоден вчений не досяг успіху в створенні металевого водню. Ще в 1935 році
була передбачена можливість перетворення водню на метал. Фізики
припускали, що потужний тиск може викликати подібну трансформацію, проте
проблема була в тому, що технології як раз і не дозволяли досягти настільки
сильного тиску. У 2017 році американські вчені змінили стару технологію та
вперше провели експерименти всередині пристрою під назвою осередок
алмазного пресу. Пристрій створював неймовірний тиск: близько 500 000 МПа.
3. Неможлива форма матерії
Цей матеріал має кристалічну структуру, як у твердих тіл і водночас є
рідиною. Але в 2016 році дві незалежні наукові групи створили матеріал під
назвою «надтекуче тверде тіло». Швейцарським та американським вченим це
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вдалося за допомогою лазерів, якими змінювали густину атомів у рідині доти,
доки в ній не з’явилася кристалічна структура.
4. Кристали часу
Коли фізик Френк Вільчек, лауреат Нобелівської премії, запропонував
ідею кристалів часу, його теорія здавалося божевільною – особливо в частині
відтворення «вічного руку» в так званому «основному стані», найбільш
низькоенергетичному рівні енергії в матерії. Цей рух теоретично неможливий,
оскільки для нього потрібна енергія, якої майже не має. Вілчек вважав, що
«вічного руху» можна досягнути, змінивши основний стан атому кристала зі
стаціонарного на періодичний. Така атомна структура з часом повторюється,
забезпечуючи постійне «перемикання» без необхідності в енергії. Це
суперечило законам фізики, але в 2017 році, через п`ять років після того, як
Вілчек це передбачив, фізики зробили перші «кристали часу», добившись
обертання азотних домішок в алмазі.
5. 2 – D магніт
Ще з 70-х років минулого століття фізики намагалися створити двомірний
магніт, але їм це не вдалося. Справжній 2 – D магніт повинен зберігати магнітні
властивості навіть після того, як його доводять до стану двовимірності завдяки
шару товщиною всього в один атом. Були сумніви чи можливий такий магніт. У
червні 2017 року при черговій спробі створити 2 – D магніт дослідники
експериментували з трийодідом хрому. Вченим вдалося створити перший у
світі справжній двомірний магніт, причому при досить високій температурі
(«всього» - 228C). На даний момент такий магніт не працює при кімнатній
температурі та кисень псує його. Незважаючи на свою крихкість, 2 – D магніти
дозволять фізикам завершити експерименти, які донині вважалися
неможливими.
6. Холодний холод
У минулому вчені не могли охолодити об`єкт до температур нижче, так
званої, «квантової межі». Щоб заморозити щось за допомогою лазера, треба
уповільнити атоми речовини та їх вібрації, але не вдалося знизити температуру
нижче квантової межі. Тільки нещодавно фізикам вдалося зробити барабан з
вібраційного алюмінію та понизити його температуру до 360мкК, що в 10 000
раз нижче температур у глибинах космосу. Це досягнення може допомогли
розгадати поведінку частинок у квантовому світі.
Список використаних джерел:
1. http://www.novate.ru/blogs/0801717/42092/
2. http://www.wikipedia.org/
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ЦІКАВІ ФІЗИЧНІ ФАКТИ
Маркін Олексій, Пилипчук Андрій
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
1. Ніщо не може горіти ще раз, якщо вже згоріло.
2. Чорний колір притягує тепло, білий відбиває його.
3. Батіг видає клацання, тому що його кінчик рухається швидше за швидкість
звуку.
4. Бензин не має певної точки замерзання - він може замерзнути при будь-якій
температурі від -118,З до 151 С. При замерзанні бензин не стає повністю
твердим, швидше нагадує гуму або віск.
5. Яйце плаватиме у воді, в яку додали цукор, оскільки з додаванням цукру,
густина розчину збільшиться та перевищить густину курячого яйця. Тому
яйце, занурене у цукровий розчин буде плавати.
6. Брудний сніг тане швидше, ніж чистий тому що, він поглинає сонячне світло
краще, ніж чистий білий сніг.
7. Якщо стакан з водою збільшити до розміру Землі, то молекули води будуть
розміром з великий апельсин.
8. Якщо в атомах залишити лише елементарні частини без вільного простору ,
то чайна ложка такої речовини матиме масу 5
1012 кг. З цієї речовини
складаються так звані нейтронні зірки.
9. Швидкість світла залежить від матеріалу, в якому воно поширюється.
Вченим вдалося уповільнити рух фотонів до 17 м/с , пропускаючи їх через
злиток рубідія, охолоджений до температури, дуже близької до абсолютного
нуля .
10. Під час кип’ятіння молекули води в посудині рухаються зі швидкістю
майже 2340 км/год , що значно перевищує швидкість звуку в повітрі.
11. Мало хто знає, що висота Ейфелевої вежі залежить від погоди. В сонячну
погоду балки, з яких складається вежа можуть нагріватися більше , ніж на 40 С,
тому вони розширюються. Дослідження виявили ,що висота вежі коливається в
межах 10см .
12. Під час надпотужних наземних ядерних вибухів, близько до епіцентру може
утворюватися розряд блискавки. Однак, на відміну від природних аналогів
блискавок, що утворюються під час грози, ці розряди йдуть від землі вгору.
13. На вістрі голок сучасних швейних машин утворюється тиск, який дорівнює
5 103 атм.
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14. При русі зі швидкістю 100 км/год автомобілі використовують понад
половину пального лише на подолання опору повітря.
15. З 20000 видів риб біля 300 можуть створювати електрику. Наприклад,
електричний скат генерує напругу понад 400 В .
16. Розміри літака на землі та у повітрі можуть відрізнятись. Доведено, що
довжина винищувача зменшується на 1 см, якщо його швидкість наближається
до 1000 км/год.
17. Мало хто може собі уявити, які фізичні зміни стануться на Землі, якщо
раптово зникне атмосфера. По-перше, температура опуститься до -180°C, через
це замерзне вся вода, а суша покриється льодом. По-друге, настане повна тиша
і не тільки тому, що загинуть всі тварини та рослини, а і тому, що звук не зможе
поширюватись у пустоті. По третє, небо стане чорним тому, що його колір
залежить від повітря, а зірки можна буде спостерігати навіть вдень.
Список використаних джерел:
1. https://www.factday.net/7-5-cikavi-fakty-pro-fizyku.html
2. http://mudreiko.blogspot.com/
3. http://zkan.com.ua/tehnologii/chomu-jajce-bude-plavati-u-vodi-v-jaku-dodali.html
4. https://www.slideshare.net/panyoksanafiz/2-33789532
КРАПЕЛЬНИЦЯ КЕЛЬВІНА
Мартишко Артем
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Крапельниця Кельвіна є генератором електростатичної напруги. Вона
названа на честь лорда Кельвіна, який винайшов її в 1867 році. Цей пристрій
забезпечує отримання електричної напруги порядку 10 кВ. Крапельниця
Кельвіна складається з пари металевих банок (4), кожна з яких пов'язана з
металевою трубкою-індуктором (3), підвішеною над іншою банкою. Через
індуктори (2) з верхньої посудини (1) в банки ллються струмені води, які
поділяються на краплі поруч з індукторами (рис.1).
Принцип дії
Цей пристрій працює за принципом позитивного зворотного зв'язку. В
ньому використовується електропровідна недистильована вода.
Дві металеві трубки створюють електричне поле, яке поляризує верхню
банку з водою. Отже, в явища силу електростатичної індукції, краплі праворуч і
ліворуч будуть мати різний заряд.
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Вода може навіть виливатися струменем за умови, що до досягнення
нижньої банки вона буде розбиватися на окремі краплі для виключення
короткого замикання банок через воду. Внизу краплі потрапляють у банку,
відповідну до свого заряду, і збільшують його. Це створює ще сильніше
електричне поле поблизу трубок, посилюючи сепарацію зарядів верхньої банки.
Таким чином, крапельниця Кельвіна перетворює потенціальну
(гравітаційну) енергію води у верхній банці в електричну енергію між двома
нижніми
банками.
Відбувається це з дуже
маленьким ККД, близько
10%.
1. Посудина з водою;
2. індуктори;
3. металева трубка-індуктор;
4. металеві банки.
Це діюча модель, що
демонструє принцип поділу
зарядів за рахунок індукції.
За цим принципом також
працює
електрофорна
машина,тобто
електростатичний генератор
або електрична машина для
генерування високої напруги.
Список використаних джерел:
1. https://ru.wikipedia.org/Капельница_Кельвина
2. http://www.popadancev.net/kelvin_water_dropper/
МАГНІТНИЙ «ВІЧНИЙ ДВИГУН»
Март’янов Олександр, Броневицький Богдан
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
З давніх часів людство прагнуло створити різноманітні «вічні двигуни».
Численні проекти «вічних двигунів» тісно пов'язані з магнітами.
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Наприклад, магнітний «вічний двигун» П'єра Перигрина де Марикура,
який жив в 13 столітті. Він стверджував, що якщо магніт обточити у вигляді
правильної кулі та направити її
полюсами точно вздовж осі світу, то така
куля обертатиметься вічно.
У 17 ст. спробу виготовити «вічний
двигун»
предприйняв
англійський
єпископ Джон Вількенс. Він отримав
навіть
офіційне
підтвердження
винайденого ним приладу. Вількенс
вважав, що сталева кулька, яку притягує
магніт, піднімається вгору по похилій
площині, але, не досягнувши магніту,
провалюється в отвір і котиться по
нижньому лотку (рис.1). Скотившись, вона знову потрапляє на початкову
траєкторію і так вічно може продовжувати свій рух. Насправді, якщо магніт
буде сильним, то кулька не провалиться в отвір, а перескочить через нього і
прилипне до магніту. Якщо ж магніт слабкий, то кулька зупиниться на
півдорозі на нижньому лотку або не вийде з нижньої точки взагалі.
Але існують і реальні магнітні двигуни, які з першого погляду схожі на
вічні. Наприклад, якщо залізо сильно нагріти, то воно перестає притягуватися
магнітом. Температуру, при якій залізо або сталь втрачають магнітні
властивості, називають точкою Кюрі. Ця властивість дозволила створити, так
званий, магнітний млин. Підвісимо на нитці дерев'яний диск або поставимо
його на сталеву голку подібно до стрілки компасу. Та вставимо в нього декілька
спиць і збоку піднесемо сильний магніт. Млин обертатися не буде, доки ми не
нагріємо сусідню з магнітом спицю і не підштовхнемо його до обертання.
Нагріта спиця вже не притягується до магніту, а наступна притягується до
нього до тих пір, доки не потрапить в полум'я нагрівача. А поки нагріта спиця
пройде повне коло, вона охолоне і знову притягнеться магнітом. З одного боку,
чим не магнітний «вічний двигун»? Але, з іншого боку, на його обертання
витрачається енергія нагрівача. Тобто, цей двигун не є вічним, а є тепловим,
таким же, як на автомобілях і тепловозах. На цьому ж принципі працюють
магнітні гойдалки.
Список використаних джерел:
1. http://www.psciences.net/main/sciences/physics/articles/magn-dvigatel.html
2. http://moyaosvita.com.ua/fizuka/magnitnij-vichnij-dvigun/
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НАГРЕВАНИЕ ВОДЫ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ
Миколайко Александр, Латынин Евгений
Харьковский радиотехнический техникум
Руководитель – Сулейманова Н.В.
Люди каждый день нагревают воду и каждый раз нагреватель помещают
вниз, под сосуд с водой. При конвекции нижние слои вещества нагреваются,
становятся легче и всплывают, а верхние слои остывают, становятся тяжелее и
стремятся вниз и происходит прогревание данной жидкости до требуемой
температуры.
Что произойдет, если разместить нагревательный элемент сверху?
Вспомним, что 70% Земной поверхности покрыто водой, которую нагревает
солнце. Было установлено, что температура океана изменяется с учетом
глубины не плавно, а пиками. Эти пики находятся в крайне узком промежутке
между слоями, которых температура не меняется. Постоянными также, для
каждого слоя, являются плотность и процентное содержание соли в воде. С
течением времени эти пики сглаживаются, но границы слоёв своё
местоположение не меняют и сохраняются всё время.
Почему же грани различных слоев в океане со временем не
перемещаются, хотя происходит выравнивание температуры? Объяснить мы
это можем снова конвекцией, которая в океане происходит не только между
горячим и холодным слоем, а во всех слоях.
Рассмотрим пару соседних слоёв. В результате диффузии по обе стороны
границы разделения оказывается и «холодные», и «горячие» молекулы,
которые подхватываются конвекцией и уносятся ею от границы. В этот момент,
если конвективные потоки одинаковые с обеих сторон границы, сама граница
не меняет своего положения, несмотря на то, что передача тепла имеет место
быть и температуры уравниваются.
Как же можно использовать имеющуюся информацию? В сегодняшних
реалиях становится понятно, что такому глобальному и неисчерпаемому
источнику энергии, как тепло мирового океана, почти невозможно найти
альтернативу. Тропические моря, рассматриваемые как источник энергии –
объект уникальный, способный обеспечить энергией любые потребности, не
требуя сжигания любого вида топлива, и в то же время уменьшит “тепловое
загрязнение” нашей планеты, в данный момент испытывающий перегрев.
Запас невосполняемых ресурсов становится всё меньше. Всё большую
опасность представляют атомные электростанции и их отходы работы. Нужен
глобальный, надёжный и безопасный источник добычи энергии. Каким же
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образом нам преобразовать силу, создаваемую конвекцией, для использования
человеком?
Для этого обратимся к строению атомных электростанций (а именно к
определению теплового двигателя): электроэнергия добывается путем
вращения лопастей турбины паром под давлением, создаваемым испарением
воды при охлаждении ядра реактора. В нашем же случае, вращать лопасти
турбины будет определенное вещество, движимое явлением конвекции. Как
уже было сказано выше, это даст нам воистину неиссякаемый источник
энергии, ведь экономить солёную воду нужды нет. Однако, для достижение
наивысших показателей КПД, необходимо использовать наилучшие
компоненты агрегата. Например, вместо обычной дистиллированной воды
придётся использовать легкокипящий хладагент… Вполне вероятно, что данное
открытие будет реализовано в ближайшем будущем.
Список использованных источников:
1. Пентегов В.И. Давайте нагреем воду сверху. Режим доступа:
http://kvant.mccme.ru/1983/02/davajte_nagreem_vodu_sverhu.htm
2. Фоминский Л.П. Преобразование тепловой энергии океана. Режим доступа:
http://allpowr.su/ru/177-preobrazovanie-teplovoj-energii-okeana
3. Кан С.И. Океан и атмосфера. Температура моря. Режим доступа:
http://collectedpapers.com.ua/ru/ocean_and_atmosphere/temperatura-morya
БІОФІЗИКА – НАУКА МАЙБУТНЬОГО
Міцик Олексій
Харківський машинобудівний коледж
Керівник – Кожевіна Л.О.
Бiофiзика ‒ сучасна наука, яка вивчає фiзичнi явища і процеси в
бiологiчних системах та дослiджує фундаментальні процеси, що складають
основу живої природи. У біофізиці використовують фізичні принципи, методи
та інструменти для вивчення живих систем на різних рівнях їх організації ‒ від
атомів та молекул до клітин, організмів та екосистем [1].
Усім добре відомо, що людина взаємодіє із навколишнім світом за
допомогою органів чуттів та сенсорних систем. Найбільшу частину
навколишнього середовища людина пізнає за допомогою зору, а друге місце у
цьому процесі належить слуху.
Значення слухового аналізатора полягає в сприйнятті та аналізі слухових
хвиль. Внаслідок цього можливе визначення сили, частоти і тембру звуку, його
напрямку, а також ступеня віддаленості джерела звуку.
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Останнім часом зростає кількість молодих людей, які втрачають слух.
Основними причинами є: часте прослуховування гучної музики у навушниках
(гучність до 130 децибел) та відвідування дискотек, постійне користування
метрополітеном, шкідливі звички (куріння та надмірне вживання алкоголю),
побічні ефекти праці робітників друкарень, будівельників, і, до речі, вчителів.
На даний момент люди, які мають проблеми зі слухом, можуть придбати
слуховий апарат, який допомагає їм чути все, що відбувається навкруги. Але, на
мою думку, слух, який дано людині від природи, не замінити ніякими
пристроями, оскільки вони можуть втрачати свою силу дії чи зламатися. В
результаті нових досягнень в галузі біології та фізики, біофізика детально
вивчатиме найменші частинки організмів, тим самим борючись із проблемами
та хворобами людини. Можливо, незабаром з’являться лікарські препарати, за
допомогою яких можна буде боротися із втратою слуху, викликану гучними
звуками.
З кожним новим днем наука рухається вперед і щодня людство отримує
нові пристрої та технології, які допомагають нам все точніше пізнавати
навколишній світ. На даний момент біофізика розвивається надзвичайно
стрімко, що дає надію на винахід спеціальних мікрофонів для вуха, які будуть
посилювати звуки. Я впевнений нові технології дадуть можливість людям із
проблемним слухом чути більше звуків із різними частотами та амплітудами.
Список використаних джерел:
1. Посудін Ю.І. Біофізика: Підручник.‒ Київ, 2016. – 3 с.
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ ЗА РАХУНОК
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Моргун Олександра
Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 175
«Кулиничівська» Харківської міської ради Харківської області»
Керівник – Бойнік О.А.
Залізничний переїзд – об'єкт підвищеної небезпеки, тому для
попередження нещасних випадків переїзди обладнуються світлофорами,
шлагбаумами і звуковими сигналами, а також пристрій загородження переїзду металевими плитами, які піднімаються, загороджуючи проїзд.
У загальному випадку виникнення ДТП варто розглядати як взаємодію
цілого ряду факторів: стану водія і автомобіля, навколишнього середовища, що
прилягає до переїзду автомобільної дороги і самої зони переїзду,
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характеристики транспортного потоку, технічного стану пристроїв
огородження, систем їх керування.
Таким чином, у теперішній час є можливість значного скорочення
кількості ДТП на переїздах за рахунок раціонального вибору
експлуатованих система керування переїзної сигналізації, розробки і
впровадження перспективних їх варіантів із пристроями автоматичного
контролю стану небезпечної зони і оптимального дистанційного керування,
а також підвищення дисциплінованості водіїв автомобільних засобів при
проїзді переїздів.
Ефективне функціонування переїздів можливе лише за умови
впровадження автоматизованого збору, обробки та аналізу інформації на базі
сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій з розвинутими засобами
інформаційно-аналітичної підтримки.
Підтримка прийняття рішень системи організується у взаємодії чотирьох
взаємозалежних підсистем, що утворять інформаційне ядро на базі
інформаційно-аналітичного центра, а також джерел інформації (точкові
датчики, відеокамери, тощо) й споживачів (водіїв автомобілів, машиністів
локомотиві та системи автоматичної фіксації правопорушень правил
дорожнього руху).
Список використаних джерел:
1. Про Програму підвищення безпеки руху на залізницях у 1997–2001 роках
[Текст]: Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22.04.1997 р. № 367.
– К., 1997. – 16 с.
2. Конвенция о дорожном движении. Конвенция о дорожных знаках и сигналах
ООН [Текст]. – М.: Транспорт, 1970.– 120с.
3. НТП СЦБ / МПС–99. Нормы технологического проектирования устройств
автоматики и телемеханики на Федеральном железнодорожном транспорте
[Текст]. – С–Пб.: ГТСС, 1999. – 81с.
4. Бойник А.Б. Автоматическая переездная сигнализация для подъездных путей
[Текст] / А.Б. Бойник, А.С. Капуста, А.А. Рогатнев, В.А. Воронько //Автомат.,
телемех. и связь. – 1983.– № 12.– С. 7–9.
5. Ульянов В.М. Автоматическое устройство оповещения о приближении
подвижного состава [Текст] / В.М. Ульянов, Ю.И. Меламед, В.И. Болотин, В.И.
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УПРАВЛЕНИЕ «УМНЫМ ДОМОМ» ЧЕРЕЗ СЕТЬ ОПЕРАТОРА
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Морковин Александр
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Руководитель – Костромицкий А.И.
Каждый день несколько миллионов новых устройств в мире
подключается к интернету. Полноправными пользователями интернет ресурсов
также становятся как автомобили, так и различные приборы бытовой техники.
Подключение к сети позволяет своим владельцам экономить время и деньги.
Ежегодно
постоянно
растет
количество
устройств,
которые
подключаются к сети интернет. Поэтому стоит задуматься о том, каким
образом можно организовать взаимодействие большого количества устройств,
при условии, что возможно потребуются достаточно большие скоростные
потоки передачи данных в процессе обмена какой-либо информацией.
На сегодняшний день на рынке существует много различных решений
«умного дома» - решения на основе собственных разработок. Это отдельные
проекты, как правило, не совместимые между собой, то есть нет единой
платформы обслуживающей данную отрасль телекоммуникации.
Компании IBM и Vodafone начали сообщать общественности намерения
об объединении своих усилий в создании единой телекоммуникационной
платформы VodafoneGlobalM2MPlatform, которая в свою очередь будет
работать на новой платформе сервисов облачных вычислений от компании IBM
– SmartCloudServiceDeliveryPlatform. В своей работе IBMи Vodafone будут
использовать мобильную связь и облачные вычисления для создания удобного
универсального способа управления домашними устройствами.
Данная
технология
M2M
(Machine-to-Machine)
подразумевает
беспроводное подключение домашнего оборудования к сети интернет.
Благодаря этому устройства смогут обмениваться данными с провайдером или
производителем, передавая информацию для дальнейшего усовершенствования
приборов, добавления новых функций и повышения качества оказываемых
услуг.
В ситуации, которая открывается благодаря тому, что сам оператор
мобильной связи выступает в роли инициатора создания данного направления
на рынке предоставления услуг, где его инфраструктура будет задействована на
всей территории действия покрытия его сети, существенно сокращаются
расходы и как следствие увеличивается доступность технологии потребителю.
Пользователи могут с абонентских терминалов просматривать данные о
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потреблении коммунальных услуг, контролировать системы отопления, а также
включение/выключение домашней бытовой техники.
Удаленное управление могут осуществлять абонентские терминалы с
наличием GSM-модуля и SIM-карты мобильного оператора. Команды
передаются по каналам мобильной связи на удаленный GSM-контроллер,
который, в свою очередь, передает их дальше (к примеру, другим
контроллерам) для исполнения. Он же, при необходимости, получает отчет и
возвращает его на мобильный телефон.
GSM-контроллер – это «сердце», главный пункт координации процесса
мобильного управления. Если контроллер получает сигнал о срабатывании
какого-либо
датчика,
он
инициирует
дальнейшее
предварительно
запрограммированное действие согласно своего «профиля» или «тарифа».
Сигнал с мобильного телефона (звонок или SMS) также приравнивается к
срабатыванию датчика. Тогда контроллер запускает работу оборудования.
GSM-контроллер – может быть связанным с компьютером. В этом случае
возможности удаленного управления возрастают многократно: компьютер
«разбросает» сколько угодно команд по разному домашнему оборудованию,
отданных с мобильного телефона и транслированных GSM-контроллером.
GSM-контроллеру, как обычному абоненту, нужна SIM-карта. Там могут
храниться тексты SMS и голосовые сообщения, программно рассылаемые при
всех ситуациях, предвиденных владельцем, а также списки телефонных
номеров для разных рассылок. Компьютер, ориентируясь на показания других
датчиков, даст команду при срабатывании, и заранее определенная владельцем
запись (или текст) будет отправлена ему в ответ.
Актуальность данной темы подтверждают результаты социального
опроса, проведенного компанией GfK, где общее количество опрошенных
составляло порядка 500 тысяч человек, 57% из которых считает, что среди всех
технологий, технология «умный дом» оказывает наибольшее влияние на их
уровень жизни. Поэтому, можно утверждать, что технология умного дома –
технология завтрашнего дня.
Список використаних джерел:
1. Hopfgartner F. (ed.) Smart Information Systems: Computational Intelligence for
Real-Life Applications // Springer, 2015. — 377 p.
2. Kyas O. To Smart Home: A Step by Step Guide for Smart Homes & Building
Automation //New York: Key Concept Press, 2017. — 337 p.
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РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ПОДСИСТЕМЫ
«УМНОГО ДОМА»
Морковин Евгений
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Руководитель – Костромицкий А.И.
На сегодняшний день в современном обществе используется множество
электронных устройств, реализующих комфорт как в профессиональной, так и
бытовой сфере жизнедеятельности человека. При этом возрастают потребности
в экономном использовании времени, ресурсов и безопасности жизни человека.
Для решения таких задач в наибольшей мере подходит концепция «Умный
дом».
Данная концепция представляет собой комплекс услуг, обеспечивающих
комфортное проживание, работу и безопасность людей при помощи средств
автоматизации, управления бытовой техникой и/или производственным
оборудованием, контроль за различными параметрами здания на основе
высокотехнологических устройств. Таким образом, под «умным домом»
следует
понимать
систему,
которая
обеспечивает
безопасность,
ресурсосбережение, комфорт для всех пользователей этой системы.
«Умный дом» можно представить как интеграцию следующих систем в
единую систему управления зданием:
 система датчиков;
 система отопления, вентиляции и кондиционирования;
 система освещения;
 система электропитания здания;
 система безопасности и мониторинга.
Особое внимание нужно обратить на систему безопасности и
мониторинга, т.к. данная функция, в современных условиях, будет особенно
актульна. В данную систему входят:
 система видеонаблюдения;
 система контроля доступа в помещения;
 охранно-пожарная сигнализация;
 телеметрия – удалённое слежение за системами;
 удалённое информирование об инцидентах в доме.
В качестве беспроводной технологии можно использовать мобильную
связь 2G/3G/4G.
Упрощенная структурная схема разрабатываемого проекта изображена на
рис.1, где:
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1. «GSM-модем», который поддерживает 2G/3G/4G.
2. Устройство сбора и первичной обработки информации, управления
исполнительными устройствами (блок управления датчиками);
3. Server, для временного хранения данных, их анализа а также доступа к
ним через WEB-страницу.

Список використаних джерел:
1. Hopfgartner F. (ed.) Smart Information Systems: Computational Intelligence for
Real-Life Applications // Springer, 2015. — 377 p.
2. Kyas O. To Smart Home: A Step by Step Guide for Smart Homes & Building
Automation //New York: Key Concept Press, 2017. — 337 p.
ЗНАЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Наумов Олександр
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Ядерна або атомна енергетика – це галузь енергетики, яка використовує
ядерну енергію для теплофікації та електрифікації, також це область науки та
техніки, що вивчає і розробляє методи перетворення ядерної енергії на
електричну або теплову. У ядерної енергетики є велика перевага, а саме:
теплотворна здатність ядерного палива, яка у 2 млн. раз більша, ніж у нафти.
Також запаси ядерного пального майже в 20 раз перевищують запаси
органічного палива всіх видів. Основа ядерної енергетики – атомні
електростанції(АЕС), які забезпечують близько 6% світового виробництва
енергії. За даними Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у 2017
році в експлуатації була 191 атомна електростанція в 31 країні світу.
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Перша атомна електростанція, з якої почалося використання ядерної
енергії була побудована у місті Обнінську в далекому 1954 році. Вже тоді
фахівці вважали, що частка ядерної енергетики в структурі вироблення
електроенергії у світі буде зростати, але за умови реалізації нових концепцій
безпеки АЕС. Головним принципом цієї концепції й у теперішній час є
розробка надійних сховищ радіоактивних відходів. Серед тих, хто наполягає на
необхідності продовжувати пошук безпечних і економічних шляхів розвитку
атомної енергетики, виділяють два основних напрямки. Прихильники першого
вважають, що треба роздробляти нові технології безпеки, а для цього потрібні
сучасні, більш безпечні реактори. Є два типи таких реакторів: технологічно
безпечний і модульний високотемпературний. Їх прототипи розроблялися лише
у трьох країнах світу це Німеччина, Сполучені Штати Америки та Японія. Саме
США вбачають в технологічно безпечному реакторі потенційні переваги над
модульним високотемпературним реактором.
Прихильники іншого напрямку вважають, що до того моменту, коли
розвиненим країнам будуть потрібні нові електростанції, в них вже не буде часу
на розробку нових реакторів. Крім цих двох перспективних напрям
сформувалася й зовсім інша точка зору. Вчені пропонують використовувати
поновлювальні джерела енергії. На їх думку, якщо розвинені країни почнуть
розробку більш економічних джерел, то заощадженої електроенергії буде
достатньо, щоб обійтись без усіх існуючих АЕС. Але, якщо навіть
притримуватися цього напрям, все рівно доведеться шукати надійні сховища
для ядерного палива. Наприклад, Німеччина вже почала відмовлятись від АЕС,
оскільки в цій країні вважають, що треба використовувати більш безпечні
поновлювальні ресурси для виробництва енергії.
Список використаних джерел:
1. uk.wikipedia.org/wiki/Ядерна_енергетика
2. uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародне_агентство_з_атомної_енерії
ГОДИННИК-ПРОПЕЛЛЕР І МЕХАНІЧНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Нікітін Олександр
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Керівники – Сєвєрін М.В., Годована Н.Б.
Одним з фізичних явищ, шо лежать в основі будь-яких систем передачі та
відтворення зображення є зовнішній та внутрішній фотоефект.
Зовнішній фотоефект був відкритий в середині 19 століття Генріхом
Герцем і досліджений Олександром Григоровичем Столєтовим. З точки зору
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квантової теорії закони фотоефекту були пояснені Альбертом Ейнштейном
лише у 1905 році. Сучасники назвали чутливий до світла фотоелемент
«електричним оком». Без використання фотоефекту був би неможливий
розвиток сучасних оптичних технологій.
Розглянемо перші кроки у системах відтворення зображень. Ще у 20-ті
роки ХХ століття були створені перші системи механічного телебачення, в яких
використовували селенові фотоелементи.
Сканування і відтворення зображень відбувалося за допомогою диску,
запропонованого німецьким студентом Паулем Ніпковим (рис. 1). У диску
Ніпкова є маленькі отвори, розташовані по спіралі Архімеда. При обертанні
диску кожний отвір дає зображення однієї строки, тобто «розгортає її» [1].
Світло, що відбивається від кожної точки, через ці отвори потрапляє на
чутливий фотоелемент. Він перетворює
світло в електричний сигнал, пропорційний
яскравості зображення. Всі строки разом
утворюють кадр.
У
приймальному
пристрої
відбувається
зворотне
перетворення.
Сигнал потрапляє на неонову лампу і керує
її яскравістю. Людина дивиться на лампу
через другий диск Ніпкова, що також
швидко обертається. При цьому глядач
бачить лише одну точку, а не весь екран.
Але око зберігає зорові відчуття протягом
однієї десятої секунди, і саме за рахунок
його інерційності окремі елементи зливаються у цілий кадр. Спочатку
телевізійні приймачі, які були приставками до радіоприймача, виготовляли
радіолюбителі. Синхронізація зображення досягалася в них за допомогою
гальмування диску Ніпкова. Спочатку його гальмували навіть руками.
Аналогічна ситуація з передачею кольорового зображення. За кольоровий
зір людини відповідають колбочки, тобто клітини-фоторецептори сітківки ока
[2]. Трикомпонентна гіпотеза зору пов’язана з поділом колбочок на 3 види
згідно з переважним вмістом кольорових пігментів (ерітролаба, хлоролаба,
ціанолаба), кожен з яких чутливий до окремої області спектру (червоної,
зеленої та синьої). Саме тому для передачі зображення замість семи кольорів
веселки або безлічі відтінків досить використовувати лише три базових
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кольори. В адитивній системі передачі (RGB) використовують червоний,
зелений та синій кольори, у субтрактивній системі – Cyan, Magenta, Yellow.
В деяких системах передачі зображення також використовують
інерційність кольорового зору людини [3]. У дисплеях нового покоління,
створених за технологією Time-Multiplexed Optical Shutter (TMOS), зображення
будується за рахунок порушеного повного внутрішнього відбиття. Хвилевід –
це скляна пластина, яка засвічується збоку по черзі червоними, зеленими і
синіми світлодіодами з частотою 650 кадрів за секунду. В тих місцях, де
матрицю стискають, виникає світлий піксель. При цьому людина сприймає
зображення як єдине ціле.

Цей ефект дає можливість створення досить цікавих візуальних рішень.
Наприклад, принцип дії годинника-пропелера (схема на рис. 2), виготовленого
автором, східний з принципом роботи механічного телебачення, а саме,
заснований на ефекті обертання світлодіодів і їх комутації з певним алгоритмом
для створення візуального екрану. Кожен світлодіод, як і кожен отвір в диску
Ніпкова, формує на один рядок зображення. На екран може виводитися будьяка інформація, у нашому випадку це – час. Комутація світлодіодів зроблена
таким чином, щоб в кожен момент часу виводити на смужку з світлодіодів
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певний сектор екрану. За рахунок синхронізації частоти обертання світлодіодів
частоти виведення інформації досягнуто стабільне відображення цифр у
просторі. Момент включення світлодіодів визначається за допомогою пари
«фотодіод – світлодіод» (зліва на схемі), коли штанга з світлодіодами,
перетинає лінію, що їх з’єднує. В результаті годинник ніби висить у повітрі.
Список використаних джерел:
1. Історія виникнення і розвитку телевізорів. Режим доступу:
https://www.moyo.ua/ua/news/istoriya_vozniknoveniya_i_razvitiya_televizorov_7_f
aktov.html
2. Трикомпонентна теорія сприйняття кольорів. Режим доступу:
http://pidruchniki.com/80291/meditsina/teoriyi_spriynyattya_koloru_dokazi
3. TMOS-дисплеи составят конкуренцию OLED и ЖК. Режим доступа:
https://3dnews.ru/581518
4. Часы с механической разверткой (Propeller Clock). Режим доступа:
http://cxem.net/sound/light/light51.php
ПЛАЗМОВИЙ ДВИГУН
Нікольченко Віталій
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Плазмовий двигун – ракетний двигун, робоче тіло якого набирає
прискорення, знаходячись в стані плазми. Ще в середині двадцятого століття в
фізико-технічних лабораторіях розроблялися технології роботи іонних і
плазмових двигунів для польоту в космос. Були розроблені два типи пристроїв:
 стаціонарний плазмовий двигун (не імпульсний);
 ерозійний двигун (імпульсний).
Саме ці два види і використовуються до цього дня,але більш широко
застосовують саме стаціонарний плазмовий двигун (рисунок 1)
Принцип роботи цього двигуна:
1. робоче тіло (газ) подається в іонізаційну камеру, де газ іонізується до стану
низькотемпературної плазми;
2. за допомогою надпровідних магнітів плазмовий згусток переміщується в
камеру нагріву, в якій холодна плазма нагрівається радіохвильовим
випромінюванням;
3. далі надпровідні магніти спрямовують плазму в магнітне сопло;
4. сопло перетворює енергію плазми на реактивну тягу.
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Швидкість витікання робочого тіла може досягати понад 100 км/с. До
недоліків стаціонарного плазмового двигуна відноситься мала тяга, що не дає
можливості використовувати його для підйому великих вантажів на орбіту.

Ерозійний двигун на відміну від плазмового, має більш просте джерело
живлення, яким є конденсатор ємністю 0,5 мкФ, напругою – 10 кВ, що
заряджається від трансформатору діодами та резистором. Напругою для
конденсатора є зазор між колектором, який проводить струм і електродами
розрядної камери. Коли напруга досягає величини пробою в камері двигуна
з`являється електричний розряд. Температура та тиск різко збільшуються і
струмінь плазми з величезною швидкістю витікає з сопла, надаючи реактивну
силу ракеті.
Список використаних джерел:
1. http://fb.ru/article/234445/plazmennyie-dvigateli-istoriya-vidyi-opyit.
2. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/120868/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B
7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.
3. http://aningrompro.ru/rizne/2340-plazmovi-dviguni-istorija-vidi-dosvid.html
http://poradumo.com.ua/304160-p-475/
МІСЦЕ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ВІЙСЬКОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
Новікова Вероніка, Самсонова Валерія
Коледж Національного фармацевтичного університету
Керівник – Тітар О.І.
Військові технології швидко розвиваються завдяки інтеграції фізичних,
хімічних, біологічних та комп’ютерних наук. Нові зразки військової техніки
про це свідчать. Розглянемо останні повідомлення відомих корпорацій.
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Літаючі джипи. Новий транспортний засіб для війська має властивості
гелікоптера, літака, бронемашини. Він може злітати з місця, як гелікоптер, і
перевозити вантаж, як літак. В американській армії такий літаючий джип має
замінити транспортний вертоліт V-22. З новою машиною солдати зможуть ще
швидше переміщатися та облітати різноманітні пастки та мінні поля. Військові
інших країн бажали б мати таку техніку на озброєнні. Безшумні мотоцикли.
Пересування на машинах з двигунами внутрішнього згоряння виробляє багато
шуму, що не робить пересування непомітним. Тому зараз розробляються для
військових електричні мотоцикли. На електричних двигунах вони зможуть без
шуму пробратися на бойові позиції непомітними. Для безпеки такий
електричний мотоцикл буде мати невеликий запас бензину на випадок, якщо
акумулятори розрядяться.
Лазерна зенітка. Високоточна зенітна установка на основі лазерів може
вивести з ладу лише двигун, а решту літака та його екіпаж залишити
неушкодженим. Такі лазерні зенітки призначені в першу чергу для військових
кораблів.
Лікар всередині солдата. Розробляються нано - роботи, які будуть
плавати у судинах людини та нестимуть ліки від хімічної та біологічної зброї.
Такі нано - роботи миттєво будуть надавати медичну допомогу солдатам та
збільшать шанси на виживання.
Список використаних джерел:
1. https://dailytechinfo.org/military/
СПЕКТРАЛЬНА ФІЛЬТРАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ
АКУСТООПТИЧНОГО ПРОЦЕСОРУ
Овчаров Ігор, Вітколенко Іван
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Керівник – Слабунова Н.В.
Спектральна
фільтрація
зображень
останнім
часом
активно
використовується для виявлення та ідентифікації об'єктів. Також зображаюча
спектроскопія використовується для візуалізації та аналізу структури
зображень.
Метод динамічної спектральної фільтрації полягає у підвищенні
контрасту зображень за рахунок використання керованих фільтрів, що
забезпечують найменьший коефіцієнт пропускання для фонового сигналу, та
максимальний – для сигналу цілі. У якості пристрою, що забезпечує
фільтрацію, використовується акустооптичкна комірка Брега, в якій
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спостерігається дифракція поліхроматичного світлового потоку на
багаточастотній ультразвуковій хвилі. Керування коефіцієнтом пропускання
забезпечується шляхом зміни амплітуди звукової хвилі.
Метою роботи було дослідження процесу керованої динамічної фільтрації
зображень при різних значеннях апаратної функції. Встановлено, що
підвищення контрасту найбільше у випадку, коли спектральні характеристики
фону та цілі суттєво відрізняються, а при схожих характеристиках ефективне
підвищення контрасту забезпечити не вдається. Такі результати можна
пов’язати з малою кількістю використованих керованих каналів – в
експерименті на акустооптичну комірку подавалось три керуючих сигнали
ультразвуку. В подальшому планується провести досліди по підвищенню
ефективності фільтрації за допомогою збільшення кількості каналів взаємодії.
До переваг такого методу підвищення контрасту відноситься те, що
обробка зображення відбувається безпосередньо у оптичному діапазоні. Це
дозволяє суттєво зменшити час обробки, так як фільтрація відбувається зі
швидкістю світла, а також можна виключити інформаціїні втрати, що пов’язані
з перетворенням оптичних сигналів в електричні.
Список використаних джерел:
1. В.И.Балакший, В.Н.Парыгин, Л.Е.Чирков. Физические основы акустооптики.
- М.: Радио и связь. 1985.-285 с.
2. Купченко Л.Ф., Слабунова Н.В., Гурин О.А. Акустооптический процессор в
оптоэлектронной системе, обеспечивающий динамическую спектральную
фильтрацию // Прикладная радиоэлектроника. 2016, Т. 15, №4, С.359-361.
ОВОЧІ ТА ФРУКТИ - ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИКИ
Овчарова Катерина
Житлово-комунальний коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
Керівник – Наумова Т.О.
Часто в дитинстві я замислювалася над тими явищами, які відбувалися
навколо мене. Я часто помічала, що світ влаштований дуже складно, і завжди
намагалася знайти на це відповідь. Мене цікавили різні фізичні явища: веселка
після дощу, луна, блискавка у небі. Фізика є для людини найважливішим
джерелом знання про навколишній світ.
Відкриття фізичних законів та явищ відіграли важливу роль у житті
людства. Саме завдяки фізиці люди мають можливість користуватися
електроосвітленням, радіозв’язком, електричними пристроями, Інтернетом та
мобільним зв’язком. Фізичні відкриття змінюють наше життя щохвилини.
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Наприклад, ізраїльські вчені з овочів отримують електрику. В якості джерела
енергії вони запропонували звичайну картоплю. Цікаво, що використовуючи не
сиру, а варену картоплю, потужність пристрою можна збільшити в 10 разів.
Такі незвичайні батарейки можуть працювати протягом кількох днів або навіть
тижнів. Добре, що такі батарейки значно дешевші від традиційних.
Також, електрику можна отримати з яблук, помідорів чи лимонів. Адже
більшість фруктів містять у своєму складі слабкі розчини кислот. Саме тому їх
можна перетворити в найпростіший гальванічний елемент. Якщо в лимон чи
яблуко вставити два електроди мідний і цинковий, то отримаємо своєрідну
батарейку. Індійські вчені створили батарейки, що містять всередині пасту з
перероблених апельсинових шкірок чи перероблених бананів для живлення
нескладної побутової техніки.
На мою думку, вчені повинні подумати про ефективне використання
картоплі та інших овочів в якості джерела енергії. Якщо ми не будемо вивчати
таку цікаву та корисну науку, то ми ніколи не зрозуміємо природу навколо нас.
ПУШКА ГАУССА
Огай Александр
Харьковский кооперативный торгово-экономический колледж
Руководитель – Панченко В.В.
Электромагнитные ускорители массы, впервые описанные в рукописях
К.Э. Циолковского, вызывали и продолжают вызывать интерес своими
неограниченными возможностями использования. К.Гаусс, немецкий учёный,
дал имя одному из электромагнитных ускорителей масс. Чаще всего этот метод
ускорения масс оказался пригодным для использования в любительских
установках в силу очень малого коэффициента полезного действия и в связи с
этим большого расхода энергии. А сейчас интерес к пушке Гаусса возрос с
повсеместным увлечением компьютерными играми, в которых такого рода
оружие можно встретить около внезапно открывшегося «временного портала».
Обладать таким устройством, особенно созданным собственными руками,
– вызвать интерес равнодушных к технике людей и привлечь внимание
интересующихся.
Самая простая конструкции пушки состоит из катушки, внутри которой
находится ствол. Снаряд из ферромагнетика вставляется в один из концов
ствола и разгоняется втягиванием внутрь соленоида под действием
электромагнитного поля, которое возникает в соленоиде; после прохождения
центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, тормозится.
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Для создания демонстрационной пушки Гаусса можно достаточно иметь
вполне доступные ингредиенты: несколько конденсаторов общей ёмкостью
1000 микрофарад, медный провод диаметром 0,8 мм, батарейки,
Такая пушка может запустить гвоздь на расстояние более полусотни
метров. Дальнодействие представленной демонстрационной модели уменьшено
изменением ёмкости конденсатора. И хотя пушка не самая мощная, но, тем не
менее, ею можно проводить ряд интересных опытов, исследовать
ферромагнитные свойства материалов, понять принцип действия многих
устройств.
В качестве снаряда в данной модели можно использовать кусочки
гвоздей, небольшие свёрла, иглы, изготовленные из материалов с высоким
порогом магнитного насыщения и низкой проводимостью. Материал стержня
должен быть диэлектриком, чтобы уменьшить возникновение вихревых токов.
Оценочное определение коэффициента полезного действия собранной
модели пушки Гаусса позволяет сделать вывод об очень его низком значении
на уровне 1-2%, что подтверждает сведения из технической литературы по
данному вопросу.
И, тем не менее, большая надёжность, износостойкость и возможность
работы в любых условиях говорит о теоретической возможности использования
пушек Гаусса для запуска лёгких спутников на орбиту без ракет. При этом один
или несколько соленоидов позволят разгонять спутник постепенно, что даст
возможность запуска хрупкой, более сложной аппаратуры, исключит резкий
перепад перегрузок во время полёта человека. Всё это открывает возможности
реализации самых фантастических проектов.
Список использованных источников:
1. Брага Н. Создание роботов в домашних условиях. – М.: НТ Пресс, 2007.
2. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики I, II, III том. Издательство
«Просвещение» 1988 год
3. http://www.shovkunenko-book.ru/arsenal/gauss-pushka.html
СИЛИ, ЩО ДІЮТЬ НА АВТОМОБІЛЬ ПРИ ЙОГО РУСІ
Осадчий Максим
Харківський Державний автомобільно – дорожній коледж
Керівник – Тронько О.М.
На автомобіль в процесі його руху діють дві групи сил - сили руху і сили
опору руху. Автомобіль рухається за рахунок сили тяги, яка передається від
колінчастого вала двигуна через механізми трансмісії на ведучі колеса. До сил
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опорів руху відносять зовнішні сили, такі як сила тяжіння, сила опору повітря,
сила опору коченню коліс. На підйомі, наприклад, необхідно долати силу
опору вертикальному переміщенню центру ваги автомобіля, а при
прискореному русі – силу опору інерції автомобіля. При русі на повороті або
по дорозі з ухилом на нього діють бічні сили. Сила опору розгону (сила
інерції) залежить від маси автомобіля і його прискорення. Частина тягової
сили при розгоні витрачається на прискорення обертових мас, маховика
двигуна і коліс автомобіля. Тому сила опору розгону визначається як добуток
маси автомобіля на прискорення і на коефіцієнт обліку обертових мас. При
розгоні автомобіля сила опору розгону спрямована в бік, зворотний руху. При
гальмуванні автомобіля і уповільненні його руху ця сила спрямована в бік
руху автомобіля. Сила опору підйому перешкоджає силі тяги при підйомі, і
вона тим більше, чим крутіше підйом, а на спуску, навпаки, складається з
силою тяги і додатково прискорює рух автомобіля; Сила опору коченню
виникає в результаті тертя шин об дорогу, їх пружного деформування, тертя в
підшипниках коліс. Вона дорівнює добутку повної ваги автомобіля на
коефіцієнт опору коченню шин, який залежить в основному від типу і стану
покриття дороги, конструкції шин і тиску повітря в них. На твердих дорожніх
покриттях коефіцієнт опору коченню різко збільшується при зниженні тиску
повітря в шинах. Коефіцієнт опору коченню зросте з зростанням швидкості
руху, а також зі збільшенням як крутного, так і гальмівного моменту.
Динамічні, або тягові властивості автомобіля визначають його середню
швидкість руху, що залежить від максимальної швидкості руху. Сила опору
повітря зростає пропорційно квадрату швидкості руху автомобіля.
Список використаних джерел:
1. Рябовол К.С. Теорія автомобіля.
РОЗВИТОК ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ГАЛУЗІ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Павленчук Олександр
Красноградський технікум механізації сільського господарства
імені Ф.Я.Тимошенка
Керівник – Гришко Г.Л.
До галузі енергетичних виробничих технологій належать підприємства з
вироблення, передачі та розподілу електроенергії. Останнім часом все більше
використовують нетрадиційні відновлювані
джерела енергії, тобто такі
джерела, які поновлюються природним шляхом. В Україні найбільш
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розвиненим видом є вітроенергетика, яка ґрунтується на перетворенні
кінетичної енергії вітру в електричну. Утворення вітру пов'язане з енергією
сонця. Хоча ККД вітрових електростанцій низький, їх будівництво в степових
та гірських районах є досить перспективним.
Вітрова електростанція – це установка, в якій механічна енергія вітру має
вітрогенератор, тим ефективніше він працює. Але на практиці більший ККД
перетворюється на електричну за допомогою турбіни. Основним елементом
вітродвигуна є вітрове колесо.
Типи вітродвигунів:
1. Вітродвигуни з вертикальним розміщенням вітрового колеса з лопатями.
2. Вітродвигуни, у яких вітрове колесо розміщене горизонтально.
3. Барабанні, які мають вісь обертання, розташовану перпендикулярно
напрямку вітру
Теоретично чим більше лопатей мають вітроколеса з малою кількістю
лопатей, бо велика їх кількість перешкоджає одна одній.
Принцип дії вітрогенератора:обертання ротора і лопатей під дією поривів
вітру призводить до руху головний вал, що спричинює обертання редуктора, а
отже і роботу електричного генератора. При цьому кінетична енергія вітру
спочатку перетворюється у механічну на роторі , а вже потім у електричну
завдяки електричному генератору.
Показником потужності генератора є швидкість вітру, яка може
коливатися в межах від 17 до 58 кілометрів за годину, а також розміри
турбіни:більші турбіни мають більшу потужність. Сьогодні для підвищення
ефективності та надійності вітрових турбін використовують розробки
космічних відомств.
Двигуни зазвичай встановлюють на високих вежах, де дмуть більш сильні
вітри. При цьому на верхівці щогли розміщують важке устаткування, що
вимагає міцної конструкції.
Вітроенергетика є перспективною галуззю, так як використовує
відновлюване джерело енергії, що зменшує залежність від викопного палива,
скорочує рівень викидів шкідливих газів. Але водночас вона має ряд обмежень
– це необхідність розташування установок у районах з найбільшою
інтенсивністю вітру, виведення з експлуатації земель, які можна було
використати для інших видів господарчої діяльності, неможливість точного
прогнозу, скільки енергії буде вироблено за певний проміжок часу.
Екологічними недоліками вважають шумові впливи та можлива небезпека для
птахів.
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Список використаних джерел:
1. http://birdlife.org.ua/Perevagi-i-nedoliki-vitroenergetiki
2. http://zet.in.ua/news/perspektivi-alternativnoї-energetiki-v-ukraїni/
3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вітроенергетика
ВПЛИВ ІОНІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Пліско Даниїл
Житлово-комунальний коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
Керівник – Бембель Н.Л.
Що ж таке іон? Іон – це молекула, яка придбала чи втратила електрон під
впливом чинників навколишнього середовища. Існує 2 типи іонів: позитивні і
негативні. Іони є невід’ємною частиною атмосфери. У повітрі є позитивні
(катіони) і негативні (аніони) іони, між якими існує баланс.
Під впливом хімічних речовин виникає іонний дисбаланс повітря, що
погано впливає на організм людини: викликає респіраторні захворювання,
алергії, психологічні проблеми. На іонний баланс погано впливають автомобілі,
промисловий смог, синтетичні волокна, сучасна техніка. У наш час нормальний
іонний баланс можна знайти у сільській місцевості та у природному
середовищі.
Позитивні іони погано впливають на людину, вони сприяють іонному
дисбалансу, погіршують повітря. Повітря з позитивними іонами погано
засвоюються при диханні. Позитивні іони знаходяться там, де мешкає людина в
містах, будинках. Сучасний будинок наповнений джерелами, які забруднюють
повітря позитивними іонами: комп’ютери, телефони, сучасна техніка, хімічні
миючі засоби тощо.
Негативні іони мають корисне значення для людини. Природне
середовище має повітря, яке наповнене негативними іонами – біля моря, у лісі,
у сільській місцевості або у повітрі після грози. Місця з великим вмістом у
повітрі негативних іонів використовують як кліматичні курорти і санаторії.
Негативно заряджені іони позитивно впливають на організм людини, дають
оздоровчий ефект: поліпшують настій, запобігають безсонню, сприяють
очищенню крові, роботі дихальної та імунної систем, зменшують кількість
вільних радикалів. Висока концентрація цих іонів спостерігається у соляних
печерах на глибині 100 – 300 метрів. У природі концентрація атмосферних іонів
залежить від різних факторів: температури, тиску, вологості, сонячної
активності і від швидкості напрямку вітру.
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Список використаних джерел:
1. Вікіпедія. Точка загального доступу
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD
2. А. Е. Ферсман «Занимательная геохимия»-3-є вид. : Навч. посіб. – Ленінград:
«Детгиза», 1954.
ЕФЕКТ ДОПЛЕРА
Путятіна Ліна
Харківський державний автомобільно-дорожній коледж
Керівник – Камазін С.С.
Крістіан Доплер – видатний австрійський фізик і математик XIX століття.
Саме цим професором був описаний ефект зміни звукового тону потяга, який
наближається або віддаляється від нас. Підвищення та зниження тону
відбувається в залежності від відстані, швидкості.
Пояснити це досить легко. Ми чуємо звук відповідного тону в залежності
від того, яка до нас доходить частота звукової хвилі. Якщо потяг наближається,
то звукові хвилі проходять швидше, адже вони кожної секунди запускаються
все ближче до вуха. Тон здається нам вищим, адже гребні хвиль проходять
швидше. Коли потяг віддаляється, то кожна хвиля звуку починається далі, ніж
попередня. Тому хвилі мають менші та рідші гребні, внаслідок чого і виникає
менш гучний тон. Варто відмітити, що такий ефект спостерігається не лише зі
звуками.
Цей ефект формується в момент, коли рухається приймач звуку (людина)
та його джерело. Якщо потяг буде стояти, а ми будемо бігти до нього, звук буде
вище, а при русі в зворотному напрямку – навпаки. Важливий фактор – це
відношення напряму до швидкості руху предметів та інших джерел звуку.
Подібне явище відбувається зі світловими та радіохвилями.
Завдяки роботам професора Крістіана Доплера вдалося встановити, що
зірки періодично віддаляються одна від одної. Це привело астрономів до
висновку, що всесвіт постійно збільшується. Принцип ефекту також задіяний у
різних вимірювальних приладах (наприклад, радари поліції для визначення
швидкості авто або ультразвукові апарати, які допомагають відрізнити вени від
артерій).
Список використаних джерел:
1. http://5fan.ru/wievjob.php?id=48890
2. http://subject.com.ua/physics/cholpan/135.html

111

«ФІЗИКА. НАУКА. ЖИТТЯ». Матеріали науково-практичної конференції
14 березня 2018 року, м. Харків, ХК ДУТ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Пухлий Екатерина
ДВНЗ «Харьковский колледж текстиля и дизайна»
Керівник – Шептухина Л.В.
Научно-технический прогресс дал человечеству большие возможности и
блага, сделал более высоким уровень нашей жизни. Но у научно-технического
прогресса есть и негативная сторона. Основные источники энергии загрязняют
окружающую среду, которые впоследствии вредят непосредственно человеку.
Основной проблемой тепловых электростанций есть выброс огромного
количества продуктов сгорания, твердых загрязнителей. На сегодняшний день
человечество испытывает недостаток запасов ископаемых материалов.
Гидроэлектростанции также приносят вред внешней среде. Для того, чтобы
создать условия для работы гидроэлектростанций приходится строить на реках
высокие плотины, вследствие чего появляются огромные затопленные
территории. Атомные электростанции представляют угрозу природе и
человечеству: в случае аварии на атомной электростанции данное событие
может сопровождаться выбросом радиоактивных материалов.
В свете перечисленного, можно сказать, что тема актуальна и
человечество задумывается о решении данной проблемы. Физики всего мира
ищут альтернативные способы получения энергии.
Одним из перспективных способов получения энергии есть
термоядерный синтез. Термоядерный синтез – процесс слияния атомных ядер, в
результате чего гидроген превращается в гелий. Термоядерный синтез не
является цепной реакцией в земных условиях, именно поэтому он не может
выйти из-под контроля. Также на электростанциях с термоядерным реактором
выброс загрязнителей минимален. Минусом этого способа есть то, что
детальное изучение и распространение данных конструкций будет не раньше
середины 21 века. Человечество не имеет окончательного представления о
термоядерном реакторе, соответственно не может быть уверено в том, что они
безопасны.
Альтернативным способом получения энергии есть солнечные батареи.
Плюсом данного способа есть экологическая чистота. Ресурсы солнечной
энергии есть неисчерпаемы. Основным минусом солнечных батарей являются
низкая эффективность в пасмурную погоду.
Еще одним альтернативным способом получения энергии есть тепловые
насосы. Тепловые насосы распространены среди владельцев домашнего
хозяйства. Преимуществом тепловых насосов есть то, что данная технология
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есть универсальной, покупая тепловой насос человек решает проблему
отопления, нагрева воды и кондиционирования. Минусом тепловых насосов
есть то, что за этой технологией нужен особый уход, высокая цена и
дополнительные затраты.
Как мы можем наблюдать, существует достаточно альтернативных
вариантов получения энергии, но и вышеперечисленные способы имеют свои
плюсы и свои минусы. Факт, что они изучены, даёт нам понимать, что
человечество активно занимается решением вопроса загрязнения окружающей
среды. По сей день не существует технологии, которая бы могла до конца
затмить основные источники энергии, но в будущем есть большие шансы того,
что такие технологии появятся, а на сегодняшний день задачей каждого из нас
есть способствование осуществления данной цели.
Список использованных источников:
1. М.В. Голицын,
А.М. Голицын,
Н.В. Пронина.
«Альтернативные
энергоносители»
2. Свен Уделл. «Солнечная энергия и другие альтернативные источники
энергии»
3. Л.М. Четошникова. «Нетрадиционные возобновляемые источники энергии»
ПРИПЛИВИ ТА ВІДПЛИВИ
Рибінський Олександр
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Керівник – Якименко І.А.
Рівень води в океанах і морях постійно змінюється, а точніше два рази
протягом доби. Це називається приливами і відливами. При припливі, на
низьких берегах вода тече до берега і її рівень підвищується, під час відпливу –
навпаки рівень води досягає найменшого.
Припливи і відливи утворюються в результаті впливу Сонця і Місяця.
Наша планета і Місяць притягуються одне до одного. Через те, що Місячне
тяжіння велике, поверхня води вигинається йому на зустріч (рис. 1).
Це явище проявляється в основному в океанах і морях. В закритих
водойма, ступінь прояву припливно-відливних явищ значно менший. До речі,
Сонце теж викликає припливи і відливи, адже воно теж притягує до себе
Землю. Але через те, що Сонце далі від Землі, приливні сили Сонця менше
припливів Місяця в 2 рази. Коли ж Місяць і Сонце, «шикуються» по одній
прямій, із Землею (під час молодика – по одну сторону, повні– по різні боки від
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Землі), тоді «місячний» і «сонячний» припливи, складаються, і спостерігаються
найвищі припливи (приблизно, 1 раз на місяць).
Люди використовують
припливи в якості джерела
енергії перетворюючи енергію
припливів в потрібну їм.
Раніше люди використовували
приливні млини і добували так
енергію. Найперша станція
була відкрита в 1966 році у
Франції.
Вона
продовжує
працювати
і
сьогодні.
Найбільша
припливна
електростанція знаходиться в
Південній Кореї на озері Шива.
Її потужність становить 254
МВт і споруджена вона була в
2011 році. Хоч приливні
станції не поширені так сильно через обмежену доступність, але вони вже зараз
можуть замінити сонячні і вітрові електростанції.
В багатьох країнах світу продовжують будуватися припливні
електростанції. Зокрема, у Великобританії, в місті Суонці в 2017 році
завершилося будівництво припливної електростанції, що має генерувати
близько 400 ГВт електроенергії за рік. Це дозволить забезпечити живлення для
121 000 домівок. Згідно з прогнозами вона має пропрацювати 120 років.
Список використаних джерел:
1. Інформаційний портал про альтернативні джерела енергії у світі та Україні.
Режим доступу: https://www.alternative-energy.com.ua/
ФІЗИКА І РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
Рожко Євгеній
Красноградський коледж Комунального закладу «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради
Керівник – Марусяк А.І.
Чи є межа прогресу людства? Фізики вважають, ми стоїмо у витоках
нескінченного шляху яким поведе універсальний людський розум. Розвиток –
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це прагнення людини знайти пояснення кожному явищу. Фізика розширює
межі світосприйняття.
В усьому світі спостерігаються глибокі зміни в основних галузях техніки.
Відкриття eлeктромагнітних хвиль, paдioaктивнocтi, ультpaзвуку, реактивного
руху пpизвeлo дo тoгo, щo людинa, викopиcтoвуючи цi знання, пiшлa впepeд
poзвитку тeхнiки. Фізика – це основна база на якій будується проведення
променевої терапії. Зa дoпoмoгoю променя інфрачервого випромінювання
ефективно дозволяє виявити пухлини, що можуть утворюватися в очному
яблуці.
Нові технологій в недалекому майбутньому повністю змінять наш світ.
Окуляри доповненої реальності, допоможуть проводити відеоконференції,
переглядати фільми, розпізнавати обличчя, купувати товари після сканування.
Незабаром увесь світ перейде на «цифру»: це зробить наше життя набагато
простішим (оцифровано гроші, навчання, медицина). Настане ера чіпів. У
найближчому майбутньому фізична присутність людини змінюватиметься її
голограмою. Відеозв’язок зробить великий крок уперед.
Прикладна електроніка – це частина, яка стала нeзaлeжнoю oблacтю
нaуки. Poзшифpoвкa cтpуктуp ДНК, синтез склaдних пpoтeїнoвих мoлeкул i
дocягнeння гeннoї iнжeнepiї були здiйcнeнi зaвдяки дocягнeнням cпeктpocкoпiї,
peнтгeнiвcькiй кpиcтaлoгpaфiї й eлeктpичнoму мiкpocкoпу.
Фopмуєтьcя нoвий нaпpямoк хiмiї – ультpaзвукoвa хiмiя. Виникли нoвi
oблacтi зacтocувaння ультpaзвуку: мiкpocкoпiя, гoлoгpaфiя, квaнтoвa aкуcтикa.
Розроблені нові сучасні спеціальні ультразвукове обладнання, що працює з
підвищеним статичним тиском, генератори з підвищеною частотою і системою
охолодження, перетворювачі з рівномірно розподіленим полем. Ультpaзвук
pуйнує, piжe i cвepдлить, паяє, oчищaє, copтує, cтepилiзує, poзвiдує. Йoгo взяли
нa oзбpoєння гeoлoгopoзвiдники i нaфтoвики.
Poзвитoк фізики дозволив внести фундaмeнтaльнi змiни в уявлeння пpo
мaтepiaльний cвiт, шляхом застосування інноваційних технологій під час
лaбopaтopних вiдкpиттів, практичних експериментів.
Aвтoмoбiлi, aвтoбуcи, пoїзди i лiтaки витicнили кoня i вiз як ocнoвнi
cпocoби пepecувaння. А найближчому майбутньому з'яветься авто без водія. Це
допоможе уникати автокатастроф. Тeхнiчний пpoгpec пpoдoвжує змiнювaти
нaшe життя i cьoгoднi. Лазерні пpoгpaвaчi, мiкpoкoмп’ютepи, тeкcтoвi
редактори, мiкpoхвильoві пeчі, відеокамери, мaгнiтoфoни, aвтoмoбiльнi
кoндицioнepи icтoтнo змiнили хapaктep нaшoї poбoти i дoзвiлля пpoтягoм
останніх poкiв. У найближчому майбутньому 3D-принтери повністю
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перевернуть світ. Кожен вдома зможе створити вдома свою міні-фабрику і
надрукувати все, що заманеться.
Сучасна фізика стала невід’ємною складовою загальної культури,
високотехнологічного інформаційного суспільства. Майбутнє – це ми і наші
можливості.
Список використаних джерел:
1. Комп’ютерні технології навчання – як необхідна умова якісної освіти ХХІ
століття. Режим доступу: http//www.teacherjournal.com.ua
2. Корсун І. Висвітлекння наукових досягнень у шкільному курсі фізики/
І. Корсун //Фізика та астрономія в рідній школі. – 2014. – №6. – С.11-13
Українська наука і проблеми сьогодення та перспективи розвитку. Режим
доступу: http//megapredmet.ru
ДОСЛІДЖЕННЯ В ФІЗИЦІ
Романов Данило, Гришанов Олег, Куракова Дар’я
Дворічанський ліцей Дворічанської районної ради Харківської області
Керівник – Шипілов В.В.
Більшість предметів шкільного курсу спираються на знання, здобуті у
процесі досліджень у тій чи іншій науковій галузі. Наука продовжує
розвиватися на основі нових досліджень, учасниками яких при відповідній
підготовленості можуть стати і сьогоднішні школярі.
Елементарну дослідницьку підготовку учнів покликана здійснювати
школа, тому що саме в період учнівства набуття людиною знань і пізнавальних
умінь, у т.ч. і дослідницьких, відбувається систематизовано, у тісній єдності, в
умовах природного взаємостимулювання, у гармонії з розвитком творчих
здібностей, на основі інтенсивного формування психофізичних функцій
особистості. Розвиток дослідницького творчого потенціалу необхідно
передбачати вчителю під час проведення уроків фізики. На мій погляд,
розвивати цей потенціал можна через дослідження.
Але, на превеликий жаль, дослідницька робота на уроках фізики не
здійснюється в повній мірі. Частіше всього причинами цього є обмеженість
навчального часу на уроці, відсутність обладнання або його застарілість.
Створення «чутливого» динамометра
За основу взяли шкільний динамометр з жорсткістю пружини 40 Н/м.
Створили з дерева основу динамометра, а пружину взяли жорсткістю 4 Н/м. Це
дозволило отримати більш «чутливий» динамометр і використовувати його
при дослідженнях залежності сили Архімеда.
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Дослідження залежності сили Архімеда:
 визначити існування виштовхувальної сили;
 визначити залежність виштовхувальної сили від роду рідини;
 визначити залежність виштовхувальної сили від об’єму тіла;
 визначити залежність виштовхувальної сили від маси.
Висновки: сила Архімеда залежить від густини рідини, від об’єму
тіла, а від маси не залежить.
Експериментальні задачі, які можна розв’язати
за допомогою «чутливого» динамометра:
 визначте об’єм тіла, маючи при цьому «чутливий» динамометр,
тіло, посудину з водою;
 визначте густину рідини, маючи при цьому «чутливий»
динамометр, тіло, посудину з рідиною, медичний шприц;
 визначте густину тіла, маючи при цьому «чутливий» динамометр,
тіло, посудину з рідиною, медичний шприц.
Створення оптичного диску.
З дерева вирізали оптичний диск, наклеїли на нього білий папір. У центрі
за допомогою гвіздків закріпили папкозатискачі, в яких можна закріпити
дзеркало та різні інші матеріали, навіть об’ємні.
Дослідження законів заломлення світла:
 існування явища заломлення світла (дослід з ручкою);
 спостереження явища заломлення світла (дослід з плоскопаралельною
пластиною);
 дослідження першого закону заломлення світла;
 дослідження другого закону заломлення світла;
 дослідження залежності кутів падіння і заломлення світла від
абсолютного показника другого середовища n 2;
 дослідити, за якої умови явище заломлення відсутнє на межі розділу
двох прозорих середовищ (за допомогою комп’ютера);
 дослідити, за якої умови явище заломлення відсутнє на межі розділу
двох прозорих середовищ (за допомогою скла та посудини з водою);
 дослідити, за якої умови кут падіння може бути меншим за кут
заломлення.
Дослідження законів відбивання світла:
 виникнення явища відбивання світла;
 дослідження першого закону відбивання світла;
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 дослідження другого закону відбивання світла;
 дослідження зображення в дзеркалі;
 дослідження дифузного і дзеркального відбивання світла.
Створення такого обладнання підвищує інтерес до предмета; наближує
теоретичний матеріал до життя; є доброю наочністю; розвиває допитливість в
учнів та навички аналізу і синтезу; експеримент спонукає до науководослідницької діяльності.
При виготовленні додаткового обладнання зустрічаються певні труднощі:
важко знайти і підібрати матеріал для виготовлення додаткового обладнання;
труднощі з монтажем даного обладнання, вибором зручної конструкції для
користування. Але яке задоволення отримує вчитель, коли додаткове
обладнання дає змогу здійснювати експерименти в повній мірі відповідно до
шкільної програми. Задоволення отримує не тільки вчитель, а й учні, які
допомагали йому в цьому, і учні, яким ці досліди були продемонстровані.
Список використаних джерел:
1. Мета і завдання дослідницької технології. Режим доступу:
http://www.ipedahohika.com/lirefs-683-2.html
ЛЕОНІД КАДЕНЮК - ПЕРШИЙ КОСМОНАВТ НЕЗАЛЕЖНОЇ
УКРАЇНИ
Рудичев Олександр
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Леонід Костянтинович Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі
Клишківці Хотинського району Чернівецької області у родині сільських
вчителів. Стати космонавтом Леонід бажав з самого дитинства. Зрештою, у той
час про цю престижну професію мріяло чимало людей, адже юність Леоніда
припала на період бурхливого розвитку космічної сфери, коли всі
захоплювалися Юрієм Гагаріним, який 12 квітня 1961р. здійснив перший в
історії людства політ у космос.
У 1967 році після закінчення школи зі срібною медаллю Каденюк вступив
до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків
(ЧВВАУЛ), яке закінчив у 1971 році. Він отримав диплом льотчика-інженера за
спеціальністю «Пілотування і експлуатація літальних апаратів» і працював
льотчиком-інструктором ЧВВАУЛ.
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У 1976 році Каденюк спробував свої сили у відборі до загону радянських
космонавтів. Понад 300 кандидатів брали участь у тривалих фізичних і
психологічних випробуваннях. В результаті у групу багаторазової космічної
системи «Буран» відібрали Каденюка та ще 8 чоловік.
Леонід Каденюк пройшов загальнокосмічну підготовку та отримав
кваліфікацію льотчика-випробувача та космонавта-випробувача. У 1985 році
він вступив до Московського авіаційного інституту для здобуття другої вищої
освіти і у 1989 році отримав спеціальність "інженер-механік".
У період 1990–1992 років пройшов повну програму підготовки як
командир транспортного корабля «Союз-ТМ».
Під час підготовки до космічних польотів і в процесі випробувальної
роботи пройшов унікальну інженерну та льотну підготовку. Вивчив космічні
кораблі «Союз», «Союз-ТМ», БТКК «Буран», Орбітальну станцію «Салют»,
орбітальний комплекс «Мир» та американський багаторазовий транспортний
космічний корабель (БТКК) «Space Shuttle».
Брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, у їх
ескізному та макетному проектуванні, а також у льотних випробуваннях
систем.
Літав більше, ніж на 50 типах і модифікаціях літаків різного призначення,
в основному – на винищувачах, а також на американському тренувальному
літаку Northrop T-38.
Якщо порахувати загальну кількість часу, проведеного ним в небі, цей
показник перевищить 2 400 годин. Виходить, що Леонід Каденюк відпрацював
в небі 100 повних діб без посадки.
1995 року відібраний до групи космонавтів Національного космічного
агентства України.
Готуючись до космічних польотів, пройшов підготовку з проведення
наукових експериментів на борту космічних літальних апаратів у
найрізноманітніших напрямках: біологія, медицина, метрологія, екологія,
дослідженні природних ресурсів Землі з космосу, геології, астрономії,
геоботаніки.
Коли вже за часів незалежної України постало питання про політ
українця на борту американського космічного корабля, Каденюк написав заяву
про бажання взяти участь у конкурсі. Незабаром його викликали на комісію.
У вересні 1997 року Каденюк з іншими астронавтами у «Johnson Space
Center» пройшов підготовку в NASA до польоту на американському

119

«ФІЗИКА. НАУКА. ЖИТТЯ». Матеріали науково-практичної конференції
14 березня 2018 року, м. Харків, ХК ДУТ

космічному кораблі багаторазового використання «Колумбія», як спеціаліст з
корисного навантаження. Дублером Каденюка став Ярослав Пустовий.
З 19 листопада по 5 грудня 1997 року Каденюк здійснив політ на
транспортному кораблі місії STS-87. У космосі українець та його колеги
проводили експерименти спільного українсько-американського біологічного
дослідження з трьома видами рослин: ріпою, соєю та мохом. Зокрема, вони
вивчали, як стан невагомості впливає на фотосинтез рослин, запліднення та
розвиток зародка тощо.
"У космосі найбільше вражає невагомість. Дивує сам космос і весь
Всесвіт. Я був вражений тим, як виглядає Земля з космосу. Це було просто
неймовірно. Жодна фотографія космосу не здатна передати тієї краси Всесвіту,
яку людина може побачити своїми очима", – описував своє перебування в
космосі Леонід Костянтинович Каденюк.
Саме завдяки йому на орбіті Землі пролунав державний гімн України. "Я
був першим, хто полетів у космос з українським прапором і виконав завдання
українського уряду. У 1997 році вперше український гімн пролунав у
відкритому космосі", – говорив Каденюк.
Після вдалого польоту Леоніду Каденюку було присвоєно звання генералмайора, він працював у лавах Збройних сил України: обіймав посади
начальника управління авіації військ ППО, помічника та радника Президента
України з питань авіації та космонавтики, заступника Генерального інспектора
Генеральної військової інспекції при Президенті України.
У 2002 році він став народним депутатом України: у парламенті
виконував обов'язки заступника голови Комітету Верховної Ради з питань
національної безпеки та оборони.
Космонавт брав участь у наукових дослідженнях: у 2006 році Леонід
Костянтинович захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата
технічних наук. Він є автором п’яти наукових праць та художньопубліцистичної книги "Місія – Космос", що вийшла 2009 року у видавництві
«Пульсари». Вона отримала перше місце на конкурсі «Книга 2009 року» в
номінації «Обрії». У 2017 році її було перевидано видавництвом «Новий друк».
Леонід Костянтинович Каденюк мав багато урядових нагород, а саме:
- «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» – за заслуги перед
Українською державою у розвитку космонавтики, визначний
особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва в
космічній сфері (3 грудня 1999 р.);
- Орден «За заслуги» III ст. – за значний особистий внесок у розвиток
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ракетно-космічної галузі, вагомі трудові здобутки у створенні та
впровадженні космічних систем і технологій, високу професійну
майстерність (12 квітня 2011 р.);
- Відзнака Президента України – орден «За мужність» I ступеня – за
визначний внесок у піднесення міжнародного авторитету національної
космічної галузі, особисту мужність і героїзм, виявлені під час
проведення українсько-американських наукових досліджень на борту
космічного корабля «Колумбія» (19 січня 1998 р.);
- Відзнака «Іменна вогнепальна зброя» – за особисті заслуги у
забезпеченні обороноздатності України, зразкове виконання
військового та службового обов'язку (25 січня 2001 р.);
- Почесне звання «Народний посол України», якого удостоюються
громадяни України та іноземці за великий особистий внесок у
зміцнення міжнародного авторитету України;
- Медаль «На славу Чернівців».
Не залишав Каденюк і спорт, постійно тренувався. На жаль, 31 січня 2018
року трапилось те, чого ніхто не очікував: раптово пішов з життя перший
космонавт незалежної України. Леонід Костянтинович помер у парку Царське
Село в Києві під час звичайної для нього ранкової пробіжки, будучи у свої 67
років у чудовій формі.
Похований на Байковому кладовищі в Києві.
Список використаних джерел:
1. https://tsn.ua/tags/Леонід Каденюк_ біографія
2. www.fame.com.ua/k/kadenyuk_leonid
3. www.ukrainians-world.org.ua/ukr/.
ФІЗИЧНО НЕСТІЙКА ЕЛЕКТРОНІКА
Сафаров Хакім
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Першого вересня 2017 року у Вашингтоні група американських і
китайських вчених представила пристрої, що здатні швидко розчинятися під
впливом вологості повітря. В основі технології – поліангідриди. При певній
вологості ці полімери руйнуються при кімнатній температурі. Розробники
створили кілька типів електронних пристроїв, зокрема, транзистори,
оптоелектроніку та діоди. Щоб прискорити процес розкладання деталей, їх
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накривали тонкою плівкою, на основі вказаних полімерів, в тому числі
поліангідрида та поліетиленгліколь-діакрилата. Коли вологість повітря досягне
певного рівня, в поліангідриді починається процес гідролізу. Плівка
руйнується, потім корозія знищує металеві компоненти деталі. Таким чином,
електронні пристрої розчиняються: через 36 годин залишаються ледь помітні
компоненти, через 96 годин тільки дві крапки (рис. 1).

За словами вчених, їх розробка дозволить створювати пристрої з
обмеженим терміном використання. Контролювати його можна, змінюючи
склад полімерної плівки. Фізично-нестійка електроніка знизить рівень
забруднення навколишнього середовища: коли прилад вийде з ладу або просто
перестане використовуватися, його можна «розчинити», помістивши в умови
високої вологості повітря. Технологія може бути використана в сфері оборони
для створення вибухових речовин і зброї. «Розчинні» конструкції можуть
використовуватися для екологічного моніторингу або доставки ліків до певних
органів. Такі гаджети руйнуються набагато швидше, ніж звичайні електронні
пристрої, тому більш екологічні.
Список використаних джерел:
1. http://www.xinhuanet.com/english/2017-09/02/c_136575540.html
2. https://m.hightech.fm/2017/09/07/dissolving_electronics
ХАРКІВ’ЯНИН ЛЕВ ЛАНДАУ – НОБЕЛЕВСЬКИЙ ЛАУРЕАТ
Сємченко Максим
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Лев Давидович Ландау народився 9 (22) січня 1908 року в родині
Давида Львовича та Любові Веніамінівни (Гаркаві) Ландау в Баку. Навчався в
середній школі, яку блискуче закінчив у віці 13 років. У 1922 році поступив до
Бакинського університету, де вивчав хімію та фізику. Через два роки Лев
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Ландау перевівся на навчання на фізичному факультеті Ленінградського
університету.
У 19 років Ландау став автором чотирьох опублікованих наукових робіт.
В одній з цих праць вперше було використано термін «Матриця щільності»,
який і понині широко застосовується для описання квантових енергетичних
станів атому. Ландау закінчив університет у 1927 році та поступив в
аспірантуру, вибравши Ленінградський фізико-технічний інститут, де працював
над квантовою електродинамікою та магнітною теорією електрона.
У період з 1929 по 1931 р.р. Ландау був у науковому відрядженні за
кордоном, де здійснив важливі дослідження магнітних властивостей вільних
електронів. Крім того, спільно з Пайерлсом він провів дослідження з
релятивістської квантової механіки. Завдяки цим роботам Лев Ландау став
вважатися одним з провідних фізиків-теоретиків. У 1931 році він повернувся до
Ленінграду і незабаром переїхав до Харкова, де працював в Українському
фізико-технічному інституті, керуючи його теоретичним відділом і одночасно
очолював кафедри теоретичної фізики в Харківському університеті та
Харківському інженерно-механічному інституті. У Харкові Ландау, очолюючи
теоретичний відділ УФТІ, одночасно почав викладати на фізико-механічному
факультеті Харківського механіко-машинобудівного інституту (нині - НТУ
«ХПІ»), а з 1935 р став завідувачем кафедрою загальної фізики Харківського
університету. У 1934 році вченому без захисту дисертації присвоїли ступень
доктора фізико-математичних наук. У Харкові Лев Ландау опублікував ряд
праць щодо дисперсії звуку, походження енергії зірок, розсіювання світла,
передачі енергії при зіткненнях, надпровідності, магнітних властивостей різних
матеріалів, зміг пояснити явище надтекучості тощо. Завдяки цьому він став
відомим, як теоретик з різними науковими інтересами.
Згодом, коли з'явилася фізика плазми, роботи Ландау, присвячені
електричним взаємодіям часток, виявилися дуже корисними. Запозичивши з
термодинаміки деякі поняття, вчений висловив ряд новаторських ідей, що
стосуються низькотемпературних систем. Лев Ландау значний внесок у
квантову теорію, а також дослідження взаємодії та природи елементарних
частинок.
Публікації Л.Д. Ландау зробили його ім'я всесвітньо відомим, а Харків одним з провідних центрів теоретичної фізики. В УФТІ приїздили працювати
багато видатних фізиків - Н. Бор, П. Дірак, В.О. Фок, Я.І. Френкель, І.Є. Тамм,
Г.А. Гамов та ін. У 1935 році Лев Давидович створив повний курс теоретичної
фізики, за створення якого у 1962 році разом з Ліфшицем отримав Ленінську
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премію. У 1937 році Ландау очолив відділ теоретичної фізики в Московському
Інституті фізичних проблем.
У 1946 р він був обраний академіком, минаючи ступінь членакореспондента.
У 1961 році, коли вченому було 53 роки він потрапив в автокатастрофу, в
результаті чого отримав важкі ушкодження. Безліч лікарів з різних країн,
зокрема, Франції, Канади, Чехословаччини боролися за його життя. Він пробув
без свідомості 6 тижнів, а упродовж трьох місяців поспіль не впізнавав навіть
своїх близьких. У 1962 році Ландау став Нобелівським лауреатом, однак за
станом здоров'я він не зміг поїхати до Стокгольму. Премію йому вручили в
Москві.
Після цього Лев Давидович прожив ще 6 років, однак повернутися до
досліджень так і не зміг. Він помер у Москві в результаті ускладнень від
отриманих травм.
Лев Ландау – найбільший універсал, який вніс фундаментальний внесок в
різні області знання: квантову механіку, фізику твердого тіла, теорію
магнетизму, теорію фазових переходів, ядерну фізику та фізику елементарних
частинок,
квантову електродинаміку,
фізику низьких
температур,
гідродинаміку, теорію атомних зіткнень і ряд інших дисциплін. Здається,
взагалі немає жодного розділу теоретичної фізики, в який би Ландау не зробив
внесок. Він мав унікальні знання та був дуже різностороннім. Сучасники
говорили, що «в цьому тендітному кволому тілі вмістився цілий інститут
теоретичної фізики». Після смерті Нільса Бора на заході Ландау стали називати
першим теоретиком у світі. Геніальність вченого, який закінчив школу в 13
років, став професором у 27, а в 56 отримав Нобелівську премію, ні в кого не
викликає сумнівів. Сьогодні багато авторів називають Ландау одним з
найзагадковіших і багатогранних вчених ХХ століття. Дійсно, його особистість
настільки цікава і неоднозначна, що до теперішнього часу продовжує дивувати
розум шанувальників фізики.
Ім’я видатного вченого увіковічене:
- у 1972 році астроном Людмила Черних відкрила астероїд 2142, який на честь
Льва Давидовича назвали його ім'ям.
- також на Місяці є кратер Ландау, названий на честь вченого.
- у 1966 році, винайдено мінерал названий на честь вченого ландауітом.
- у 2008 році на Україні були випущені пам'ятні монети номіналом дві гривні,
присвячені Льву Ландау.
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- у 2015 році в Харкові проспект 50-річчя СРСР перейменовано на проспект
Ландау.
- бронзовий бюст цього видатного вченого прикрашає вхід до Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна.
Список використаних джерел:
1. http://poradu.pp.ua/nauka/42505-lev-landau-korotka-bografya-vnesok-unauku.html
2. http://www.science-techno.ru/nt/article/akademik-ld-landau-chast-1/page/2
3. http://www.science-techno.ru/nt/article/akademik-ld-landau-chast-2
4. http://www.wikiwand.com/ru/Ландау,_Лев_Давидович
ТВЕРДОТІЛА ПАМ’ЯТЬ: ШЛЯХИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Сєркова Таїсія
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Керівник – Годована Н.Б.
Фізичні принципи запису та зберігання інформації – одна з найбільш
актуальних проблем в сучасних телекомунікаційних технологіях.
Існує три різних принципи запису інформації: оптичний, твердотілий та
магнітний. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Так, найбільш поширена
магнітна пам’ять є компактною, надійною, економічною, характеризується
тривалим часом зберігання і можливістю багаторазового використання. Але
разом з цим наявність рухомих механізмів збільшує час пошуку інформації.
Об’єм інформації, розміщений на оптичному диску, недостатній для
потреб сучасних телекомунікаційних систем. Це пов’язано з тим, що фізичний
розмір однієї комірки пам’яті не може бути меншим за довжину хвилі лазера.
Цьому заважає явищ дифракції.
Розглянемо детальніше твердотілий накопичувач, або solid-state drive,
побудований на основі мікросхем пам'яті.
SSD-накопичувач не містить рухомих механічних частин. Він
відрізняється швидкістю запису та пошуку інформації, енергонезалежністю і
малими габаритами, але має обмежену кількість циклів перезапису інформації.
Швидкість роботи комп'ютерів протягом останніх 40 років росте майже
експоненціально. Згідно з законом Мура кількість транзисторів, розміщених на
кристалі інтегральної мікросхеми, подвоюється кожні 2 роки. Але сучасні
технології наближаються до фізичної межі, де швидкість обчислень вже
обмежена розмірами атома і швидкістю світла.
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Флеш-пам'ять (NOR) була розроблена в компанії «Toshiba» в 1984-му
році. А комерційний чіп у 1988-му році випустила «Intel». Ще через рік
«Toshiba» представила новий тип флеш-пам'яті – NAND.
Елементарна комірка твердотілої
пам’яті являє собою транзистор з
плаваючим затвором (рис. 1). Його
особливість у тому, що він вміє
утримувати електрони в ізольованій
області, так званій "кишені". Зміна заряду
(запис
або
стирання
інформації)
досягається прикладанням між затвором і
витоком великої напруги для досягнення
тунельного ефекту.
Читання виконується польовим транзистором, для якого кишеню виконує
роль затвора. Потенціал плаваючого затвора змінює порогові характеристики
транзистора, що і реєструється ланцюгами читання. Цей елемент поєднується з
великим масивом таких же транзисторів.
Пам'ять NOR, (Not OR - логічне Ні-АБО) відрізняється від пам’яті NAND
(Not AND - логічне Ні-І) способом розмітки даних і відповідно, компонуванням
мікросхем. NOR використовує класичну матрицю рядків і стовпців, в перетині
яких знаходяться транзистори, а NAND – тривимірний масив. Це дозволяє
збільшити площу компонування, але ускладнює алгоритми доступу і зменшує
швидкість доступу. Існують три основних модифікації NAND-пам’яті (рис. 2):

 SLC (однорівнева - Single Level Cell) – один транзистор зберігає 2 рівня
заряду, містить один біт інформації. Має максимальну кількість циклів
перезапису (100 000), швидкість доступу та надійність, але невеликий об’єм
даних.
 MLC (дворівнева - Multi Level Cell) – один транзистор зберігає 4 рівня
заряду, містить 2 біта інформації (10 000 циклів перезапису).
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 TLC (трьохрівнева - Three Level Cell) – один транзистор зберігає 8 рівнів
заряду, містить 4 біта інформації, щільність запису максимальна, надійність,
швидкість доступу та ціна – мінімальні (5 000 циклів перезапису).
Таке зниження надійності пов'язано з поступовим руйнуванням
діелектричного шару плаваючого затвора. З кожним новим рівнем
ускладняється розпізнавання рівня електричного сигналу, а значить
підвищується ймовірність помилок читання.
Нова технологія, представлена Samsung, Intel і Micron, називається 3D
NAND. Її особливістю є тривимірна структура компонування. У флеш-пам'яті
транзистори, яким присвоюється значення заряду «1» або «0» розташовані
поруч один з одним (рис. 3). Щільність такого розміщення досягла фізичних
меж. У 2015 році розмір транзисторів наблизився до 15 нм. При зменшенні
розміру окремих осередків тоншають і стінки між ними. Це веде до збільшення
ймовірності витоку електронів і виникнення помилок. Проникнення на рівень
10-13 нм може означати втрати не тільки в надійності, але і в швидкості роботи.

Для вирішення цієї проблеми застосовують тривимірне розташування
транзисторів (рис. 4). Перші спроби створення 3D-мікросхем зустрілися з тим,
що кристали, необхідні для створення якісних транзисторів, вдавалося
розташовувати тільки в верхньому шарі кремнієвої підкладки, а простір над
нею можна було використовувати лише для з'єднань або зміцнення конструкції.
У 2013 році компанія Samsung сповістила про початок масового
виробництва SSD-дисків за технологією 3D V-NAND (від «Vertical NAND»), на
128-Гбітних чіпах по 24 шарів транзисторів. Як розповідалося в анонсі, нова
пам'ять дозволяє читати і записувати в два рази швидше, забезпечуючи на
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порядок більший час збереження інформації і споживаючи на 50% менше
енергії. Досягти такого результату вдалося завдяки використанню не
традиційної технології транзисторів з плаваючим затвором, а пам'яті з пасткою
заряду (Charge Trap Flash), вперше використаної AMD в 2002 році. Для
зберігання електронів тут використовується плівка нітриду кремнію, стінки
осередків зроблені набагато «товстішими» і менш чутливими до витоку. Це
підвищує надійність і зменшує процент відходів при виробництві кристалів.

Для управління процесом запису-читання інформації необхідний
спеціалізований мікроконтролер, який повинен записувати інформацію на носій
так, щоб мікросхеми зношувалися рівномірно, проводити корекцію помилок
тощо. Саме контролер є слабким місцем твердотілих SSD дисків, оскільки він
найбільш чутливий до енергопостачання і пошкодження прошивки, що може
привести до повної втрати всіх даних. Тому виробники SSD-накопичувачів
регулярно оновлюють прошивки своїх дисків і викладають їх для вільного
скачування.
Основні недоліки NAND-технології:
 велика ціна;
 вразливість до електричних перешкод і проблем енергопостачання;
 не можна повністю заповнювати диск (15-20% простору має бути вільним)
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 обмежена кількість циклів запису.
Основні переваги:
 висока швидкість доступу до даних;
 економне енергоспоживання;
 стійкість до вібрацій;
 зручність підключення до комп'ютера;
 компактні розміри.
Таким чином, 3D NAND пам’ять – це важливий етап розвитку флешмікросхем, тому що він вирішує проблему масштабування і «дозволяє» закону
Мура «виконуватися» далі.
Список використаних джерел:
1. 3D NAND: прорыв памяти в трёхмерное пространство. Режим доступа:
https://itc.ua/articles/3d-nand-proryiv-pamyati-v-tryohmernoe-prostranstvo/
2. Краткий экскурс в историю флэш-памяти. Режим доступа:
https://habrahabr.ru/post/189294/
3. Принцип работы и устройство флеш-памяти. Режим доступа:
https://hobbyits.com/princip-raboty-i-ustrojstvo-flesh-pamyati/
КВАНТОВИЙ ПАРАЛЕЛІЗМ І СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРИ
Сєров-Лебедєв Михайло
Харківська спеціалізована школа I-III ступенів №80
Керівник – Шаповалова В.В.
До сьогодні квантові комп'ютери вважалися фантастикою, та зараз це
реальність. У той час, як розвиток класичної комп'ютерної інженерії поступово
підходить до фізичних меж, очікується, що квантові пристрої наздоженуть і
переженуть звичайні комп'ютери за обчислювальними характеристиками.
Трохи теорії: квантові комп'ютери поєднують у собі досягнення галузі
квантової фізики і комп'ютерних технологій. У квантових комп'ютерах замість
звичних нам бітів використовуються кубіти, особливість яких полягає в
здійсненні паралельних обчислень. Це дає можливість втілення неймовірної
швидкості обчислень, а також реальності обробки колосального обсягу
інформації. Крім того, на відміну від класичних комп'ютерів, квантові можуть
моделювати різні фізичні системи, а саме квантово-механічні. До речі,
більшість процесів, що відбуваються у космосі - передбачувані, але, на жаль,
даний
взаємозв'язок дуже важко обрахувати на звичайних комп'ютерах, тоді
як квантовий пристрій це робить з легкістю, наданої паралельними
обчисленнями. Це означає, що ми зможемо дізнатися про власне майбутнє!
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А зараз опустимося з небес і перейдемо до поточного стану справ.
Необхідність розділяти обчислювальні завдання і виконувати їх одночасно
виникла задовго до появи перших обчислювальних машин. Слід зазначити, що
в 1978 році український кібернетик В. М. Глушков працював над проблемою
макроконвеєрних розподілених обчислень. Він запропонував ряд принципів
розподілу роботи між процесорами. Однак, аж до середини 90-х років напрямок
квантових обчислень розвивався досить повільно. Практична реалізація даних
пристроїв виявилася досить складною. Які завдання вирішуються за допомогою
квантового комп'ютера? Квантовий паралелізм дозволяє виконувати велику
кількість обчислень над будь-якими даними. Ефективний результат можна
отримати при вирішенні завдань, в яких виконується одна і та ж функція над
кожним елементом масиву вхідних даних. Наприклад, задача факторизації
дискретного логарифмування, яка використовується в асиметричній
криптографії.
Основним обмеженням квантових комп'ютерів є складність ініціалізації
початкового стану в квантовому регістрі. Інше обмеження квантових
комп'ютерів пов'язано з тим, що вимірюваний на виході системи сигнал
експоненціально зменшується з ростом числа кубітів.
Як висновок, можна зазначити, що квантові комп'ютери – нова гілка
розвитку не тільки комп'ютерних технологій, а й усього людства! Звичайно,
можливо, що в процесі розвитку ми зіткнемося з ще більш новими загадками,
парадоксами і несподіванками квантової фізики.
Список використаних джерел:
1. Квантові компютери - історія розвитку. Режим доступу:
https://.khmk.edu.ua/files/che/history/page14.html
2. Основи квантових компютерів. Режим доступу: https://techtoday.in.ua
ВЕСЕЛКА – НЕЗВИЧАЙНЕ ЯВИЩЕ ПРИРОДИ
Сириця Валерія
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Керівник – Брославська Г.М.
Веселка – прекрасне явище, яке з захопленням спостерігає на небі безліч
людей одразу ж після дощу, біля міського фонтану тощо. Її існування не
можливе без наявності води та сонячних променів. Промінь світла
заломлюється й проходить через краплинки води, на виході одержуємо
різнобарвний спектр світла. У спектрі в основному виділяють сім кольорів.
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Кольори та їх кількість назвав сам Ісаак Ньютон. Відомий вчений спочатку
розрізняв тільки п’ять кольорів — червоний, жовтий, зелений, блакитний і
фіолетовий, про що й написав у своїй науковій праці «Оптика». Пізніше, для
того, щоб створити відповідність між числом кольорів спектру та числом
основних тонів музичної гами, він додав ще два кольори.
Для того, щоб не забути порядок кольорів веселки (райдуги) достатньо
знати один із висловів (рос.): «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»;
«Как-то однажды Жан звонарь городской сломал фонарь»; «Крот овце,
жирафу, зайке голубые сшил фуфайки». Виділені літери означають колір.
Наприклад: ж – жовтий, ф – фіолетовий тощо.
Веселки бувають різні. Наприклад, туманна (біла) веселка; вогняна
веселка, що виникає в перистих хмарах; місячна, яку можна побачити вночі.
У релігії веселку називали мостом між землею і небом. В греко-римській
міфології богинею веселки була Ірида. Грецькі вчені Анаксимен і Анаксагор
вважали, що веселка виникає за рахунок відбивання Сонця від темної хмари.
Арістотель написав у своїй праці «Метеорологія», що веселка виникає завдяки
відображенню світла від крапель водяної хмари. Французький філософ і вчений
Декарт у 1637 році дав математичну теорію веселки, засновану на явищі
заломлення світла, яку доповнив І. Ньютон. Точну теорію веселки на основі
уявлень про дифракцію світла дав в 1836 році англійський астроном Д. Ері.
ВЕЛИКИЙ АДРОННИЙ КОЛАЙДЕР.
ВЕЛИКИЙ КРОК У НАУЦІ ЧИ ШЛЯХ ДО АПОКАЛІПСИСУ?
Сластіна Вікторія
Житлово-комунальний коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
Керівник – Бембель Н.Л.
Останнім часом, з’являється все більше розмов про Великий адронний
колайдер – ВАК.
Просто кажучи, ВАК – прискорювач частинок, який використовується
для їх зіткнення для того, щоб вони, зіткнувшись, розпались на ще дрібніші
фрагменти (більшість з яких існує поки що в теорії). У такий спосіб вчені
намагаються дослідити властивості частинок й зрозуміти влаштування нашого
світу. Та чим більше розмов, тим більше виникає теорій про дійсну задачу
колайдера. Деякі вчені, цілком серйозно стверджують, що мета ВАКу – це
відкриття порталу в паралельні світи. Дивацтва з погодою у 2016-17 роках –
побічні явища від його роботи.
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Які б не були у нього задачі, людей турбує питання: «чи може ВАК
утворити чорну діру й знищити людство?»Деякі вчені вважають, що розгін
субатомних частинок до надзвичайних швидкостей та їх подальше зіткнення
може створити настільки щільне «місиво», що утвориться чорна діра. Фізики
стверджують що теорія відносності Ейнштейна передбачає, що на ВАК
неможливо зробити таке явище. Але чи міг Ейнштейн помилятися? Навіть якщо
так, згідно із процесом, відомим як випромінювання Хокінга, якщо чорна діра
навіть утвориться, то вона миттєво розпадеться.
Значущі відкриття, які вже зроблено за допомогою ВАК:
 (2012) – відкриття бозону Хіггса – останньої частинки, що підтверджує
Стандартну модель фізики. Цей фрагмент надає масу іншим частинкам.
 (2015) Відкриття нової частинки – Пентакварк. Вивчення її властивостей
дозволить краще зрозуміти будову матерії.
 (2017) Відкриття нової системи з п’яти субатомних частинок.
Список використаних джерел:
1. Вікіпедія – вільна енциклопедія. Великий адронний колайдер. Режим
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Великий_адронний_колайдер
2. С. Апуневич. Великий адронний колайдер – крок у майбутнє чи в небуття?:
Каменяр – Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного
університету ім. І.Франка № 9 грудень 2008р. Режим доступу:
http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=1360
НАМ ЦІКАВО. А ВАМ?
Смілий Ігор, Крупка Владислав
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
До винайдення пароплава існував проект судна, що базувався на
реактивному принципі. Запас води на судні передбачалося викидати за
допомогою нагнітального насосу в кормовій частині, внаслідок чого судно мало
б рухатися вперед. Цей проект не був втілений в життя, однак, коли працювали
над проектом пароплаву про нього згадали.

Закон збереження імпульсу дає змогу "розшукати" невидимі об'єкти.
Наприклад, електромагнітні хвилі, які випромінює коливальний контур або
антинейтринно-субатомні частинки, що не залишають слідів у детекторах
елементарних частинок.

132

«ФІЗИКА. НАУКА. ЖИТТЯ». Матеріали науково-практичної конференції
14 березня 2018 року, м. Харків, ХК ДУТ

Головна заслуга Дж. Уатта полягає в тому, що він відокремив водяний
конденсатор від нагрівача та сконструював насос для охолодження
конденсатору. Тим самим він збільшив різницю температур між нагрівачем і
конденсатором(холодильником), завдяки чому підвищив економічність парової
машини. Пізніше це теоретично довів Карно, який одним з перших висловив
припущення, що вода - це сполука, яка складається з гідрогену й оксигену.

Експериментальні дослідження австралійців у статистичній фізиці дали
можливість довести флуктуаційну теорему, сутність якої полягає в тому що,
упродовж певного проміжку часу ентропія в системі може зменшуватися. У
2002-му році це викликало широкий резонанс у науковій спільноті. У 2003 р.
відбулася конференція, присвячена ентропії, на якій констатували, що
зменшення ентропії у системах розміром 1 нм, а це кілька молекул,
унеможливлює створення вічного двигуна та доповнює другий закон
термодинаміки для мікросистем.

Перший волосяний гігрометр було створено у 1783 р. швейцарським
геологом де Соссюром. В опублікованій ним статті доводилося, що при
однаковій температурі та тиску вологе повітря легше, ніж сухе.

У 1880 р. шотландський морський інженер Джон Апткен дослідив, що
конденсація водяної пари під час туману або дощу відбувається на
мікроскопічних частинках, таких як морська сіль, дрібний пил тощо. На цьому
відкритті ґрунтуються деякі сучасні праці по створенню штучного дощу.

Граф Румфорд, відомий дослідами з нагрівання тіл за допомогою тертя,
так пояснив свою зацікавленість наукою про теплоту: "Під час обіду я часто
помічав, що деякі страви зберігають своє тепло набагато довше за інші, а
яблучні пироги залишаються гарячими дуже довго. Сильно вражений, я завжди
намагався, але марно, знайти хоч яке-небудь задовільне пояснення цьому
дивовижному явищу".

Для теплоємності більшості хімічних елементів у твердому стані
характерна певна закономірність. Так, у металів з малими атомними номерами
питома теплоємність велика, а у металів з великими номерами – мала.

Мозок людини виробляє неймовірну кількість енергії. Енергія сплячого
мозку могла б запалити лампочку потужністю 25 Вт.

За 30 хв тіло людини виділяє стільки енергії, скільки потрібно, щоб
закип’ятити 1,5 л води.
Список використаних джерел:
1. Фізика та астрономія в рідній школі. Науково-методичний журнал №1 (136)
січень – лютий 2018, с. 2


133

«ФІЗИКА. НАУКА. ЖИТТЯ». Матеріали науково-практичної конференції
14 березня 2018 року, м. Харків, ХК ДУТ

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Соколенко Дмитро
Харківська гімназія № 83 Харківської міської ради Харківської області
Керівник – Детістова Н.О.
Штучні нейронні мережі зараз є активною сферою дослідження. Кожен
день виходять нові публікації з новими техніками. Вони вже використовуються
в багатьох сферах таких як медицина, бізнес, робототехніка, фізика, штучний
інтелект, тобто всюди, де потрібне експертне прогнозування, управління.
З
розумінням
функціонування
біологічного нейрона вчені змогли
створити
математичні
моделі
для
перевірки своїх теорій. Штучні нейронні
мережі – це обчислювальна модель. Як і
мозок живої істоти, вона навчається для
виконання поставленої задачі. Одним з
засобів навчання нейронних мереж є
генетичні
алгоритми.
Вони
обумовлюються
еволюційними
процесами, що відбуваються в природі, та
намагаються їх імітувати.
Проблема вибору структури мережі
постає задовго до її навчання, а її вирішення потребує експертної думки, тому
виникли алгоритми, які не тільки налаштовують ваги, але й структуру. Одним з
таких алгоритмів є NEAT; він використовує генетичні алгоритми для
одночасного пошуку структури й ваг мережі. Одним з засобів машинного
навчання є навчання з підкріпленням, де нейронна мережа управляє агентом,
що діє в деякому середовищі. Кожне рішення генетичного алгоритму
оцінюється середовищем.
Метою роботи була розробка програми для навчання інтелектуальних
агентів. У ході роботи над обраною темою було досліджено історію розвитку
основних методів та підходів щодо розробки та застосування нейронних мереж,
проведено ряд досліджень у галузі генетичних алгоритмів та методів навчання
нейромереж.
За допомогою Unity і бібліотеки SharpNeat, яка реалізує еволюційний
алгоритм NEAT, були розроблені програми для навчання нейронних мереж:
для переміщення за пропонованим маршрутом та для розв’язання задачі
проходження лабіринту.
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В першій програмі користувачу пропонується створити початкову
популяцію, визначити винагороду, задати маршрут (можна навчити агентів
долати перешкоди).
Друга вирішує задачу проходження довільного лабіринту, проте для
цього знадобиться достатньо багато часу.
Запропонована робота має практичне значення. Ідея, на якій ґрунтується
створений додаток, може бути використана для автоматичного керування
автомобілем та в ігрових додатках. Не дивлячись на такі досягнення в навчанні
нейронних мереж, сказати що вони дійсно мислять та самостійно приймають
рішення – однозначно не можна. Але вже зараз зрозуміло, що в майбутньому
нейронні мережі стануть помічниками для людей, автоматизуючи багато різних
процесів, якими зараз займаються люди.
Список використаних джерел:
1. Сараев П.В. Нейросетевые методы искусственного интеллекта. Учебное
пособие. –Липецк,2007. – 64с.
2. Дж.Г.Николлс, А.Р.Мартин, Б.Дж.Валлас, П.А.Фукс От нейрона к
мозгу RU PDF
3. «Эволюционный подход к настройке и обучению искусственных нейронных
сетей. (2006, Цой Ю.Р., Спицын В.Г.).
4. Алгоритм NEAT. Эволюционирующие нейронные сети возрастающих
топологий. Режим доступ: http://nut-code-monkey.blogspot.com/2016/04/NEATalgorithm.html
5. Нейронні мережі, штучний інтелект, машинне навчання: що це насправді?
Режим доступу: http://webblack.net/neyronni-merezhi-shtuchniy-intelekt-mash/
МАЯТНИК – ПРИЛАД ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ
Соколов Владислав
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка
Керівник – Ануфрієва І.В.
Дуже зручним інструментом для вимірювання сили тяжіння виявився
маятник. Відомий російський астроном А.Ф. Слудський назвав маятник
приладом гносеологічним, тобто пізнавальним. І справді, цей інструмент
дозволив вивчити багато фізичних явищ, перш за все коливальний рух, час і
його зміну, силу тяжіння. Розглянемо більш детальніше останнє.
Коливний маятник володіє чудовими властивостями.
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По-перше,

період

коливання

маятнику

пов'язаний

простим

співвідношенням із силою тяжіння на Землі.
По-друге, коливання маятника має властивість ізохронності, тобто його
період коливання завжди постійний. При малих амплітудах він залежить тільки
від довжини маятника і сили тяжіння в точці спостереження.

Маятник дозволяє легко робити відносні вимірювання сили тяжіння,
тобто шукати не значення сили тяжіння в даній точці, а різницю сили тяжіння в
двох точках, в яких проводяться вимірювання. Використовують маятники для
регулювання ходу годинників, у багатьох галузях машинобудування, в
геологічній розвідці.
Список використаних джерел:
1. https://hi-news.ru/tag/fizika
ПОДОЛАННЯ ІНЕРЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ВИХОДЯЧИ З
ПОЛОЖЕНЬ ПАСІОНАРНОЇ ТЕОРІЇ
Солодовник Микита
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Керівник – Мартинець О.І.
Головне, що є в Україні – це її народ, який хоча і дещо скоротився
внаслідок потрясінь двох останніх десятиліть, але все ще залишається одним із
самих багаточисельних в Європі. Українська нація через малу еміграцію в
країну досить монолітна за своїм складом, і в цьому плані сьогодні, мабуть,
найбільш європейська з країн континенту.
З точки зору енергетики, український етнос все ще може вважатися
молодим, що виразно виділяє його на фоні старіючої великоросійської нації,
літньої Туреччини і зовсім старих народів Західної Європи. Це зрозуміло вже з
того факту, що навіть невелике поліпшення економічного положення в Україні
в перші декілька років XXI ст. дало помітний спалах народжуваності. Тому
можна розраховувати що політика, яка спрямована на підвищення життєвого
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рівня населення, реорганізація охорони здоров’я і популяризації здорового
способу життя дозволяють швидко відновити чисельність корінного населення.
Народ України має непоганий рівень освіти і значний творчий потенціал,
про що свідчило до недавнього часу найбільше в світі число винаходів на душу
населення. Однак якщо не забезпечити активну молодь добре оплачуваною
роботою і доступними кредитами на житло, вона покине країну в пошуках
кращих місць запровадження своєї сили. Росія, Західна Європа, Північна
Америка з задоволенням приймуть наших пасіонаріїв, і більшість з них, скоріш
за все, вже не повернеться до Вітчизни.
Пасіонарна теорія говорить, що для успішного розвитку етносу необхідні
різні природні ресурси. Ресурси бажано мати власні, щоб у випадках
необхідності нація могла нормально жити і в автономному режимі. В цьому
плані у нашої країни все в порядку. Вважається тільки, що недостатньо нафти
та газу. Але це тільки тому, що ми використали лише верхні шари їх залягання і
практично не займаємся глибоким бурінням. Інша справа, що потрібно
займатися їх глибокою переробкою.
Час кидає нам нові вимоги: від необхідності створення сучасних
транспортних і інформаційних мереж, переходу на власні екологічно чисті і
відновлювані джерела енергії до формування громадянського суспільства і
зміни парадигми соціального забезпечення. Сьогодні країні важко отримати
швидкий розвиток без іноземних інвестицій, але державна політика повинна
будуватися таким чином, щоб вони були спрямовані не на скупку уже існуючих
заводів і не на сферу торгівлі або сервісу, а на створення нових виробництв.
В старіючій Європі молодий і енергійний народ, який зуміє “відбудувати”
власну землю, зробивши її чистою і багатою, впевнено залучить сили та
ресурси. Коли Україна проголосила незалежність, західні аналітики,
враховуючи її потенціал, прогнозували, що скоро європейці звикнуть їсти
український хліб, овочі, ягоди і м’ясо, носити одежу, пошиту тут,
користуватися машинами і електронікою, виготовленими на її території,
співати українські пісні і робити тури по її відреставрованим історичним містам
і затишним поселенням серед прекрасної природи. В XIX столітті німці та
французи їхали в наші краї на ПМЖ. В XX столітті багато росіян мріяли на
пенсії жити в Україні. Враховуючи соціальні, кліматичні і політичні проблеми,
які насуваються на ці країни, ситуація може повторитися.
Нам потрібно чітко визначитися з задачами, розпочати роботу, і тих, хто
стане допомагати, буде більше ніж заважаючих.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПЛАВЛЕННЯ
Сорокіна Марина, Луговська Катерина
Коледж Національного фармацевтичного університету
Керівники – Богданова Л.М., Тітар О.І.
Температура плавлення – це важлива фізична константа лікарських
речовин. У фармацевтичному аналізі визначення її дозволяє підтвердити
тотожність досліджуваної лікарської речовини.
Одночасно одержують інформацію і про ступінь чистоти лікарської
речовини, що аналізується. Наявність у ній домішок, як правило, знижує
температуру плавлення.
Залежно від фізичних властивостей лікарських речовин визначення
температури плавлення проводять різними методами: капілярним методом;
відкритим капілярним методом; методом миттєвого плавлення.
В лабораторії технічного аналізу ми визначили температуру плавлення
деяких речовин капілярним методом, які наведені в таблиці № 1.
Таблиця 1
Речовина

Речовина

Температура
плавлення, °С

Температура
плавлення, °С

Аспірин

135-136

Глюкоза

Бензойна кислота

149-150

Стрептоцид

Левоміцетин

122-123

Ментол

42,5

Резорцин

110

Саліцилова кислота

159

Ванілін
Лимонна кислота

81-82
153-154

146
160-162

Метод застосовують для визначення температури плавлення твердих
речовин, які легко перетворюються в порошок.
ПОШИРЕННЯ СВІТЛА ТА ЗВУКУ В РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Сухопар Владислав, Хвостов Олександр
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
1. Як відомо, швидкість світла у вакуумі становить 300 000 км/с. Якщо
світло поширюється в середовищі, то за рахунок взаємодії з молекулами цього
середовища, його швидкість зменшується. Кожне прозоре середовище по138
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різному впливає на швидкість світла в ньому, тому прозорі речовини
характеризуємо показником заломлення (n): n = . Показник заломлення світла
показує, у скільки раз швидкість світла у вакуумі більша за швидкість світла в
даному середовищі. Під час падіння променю світла на межу розділу двох
прозорих середовищ промінь проникає в друге середовище, змінюючи свій
напрям, відбувається заломленням світла. Хід променів при заломленні світла
має властивість оборотності: якщо точковий об’єкт і його зображення поміняти
місцями, то хід променів при цьому не зміниться, зміниться лише їх напрям.
Якщо світло переходить з середовища з більшою оптичною густиною, в
середовище з меншою оптичною густиною, то при певному куті падіння, світло
не буде виходити з першого середовища – спостерігається повне відбиття.
Його можна спостерігати при сяйві дорогоцінних каменів.
Речовина
Швидкість світла, км/с
Вакуум
300 000
Вода
225 000
Скло
198 000
Сіровуглець
184 000
Алмаз
124 000
Тобто, теоретично, якщо створити стрижень алмазу з довжиною 150 млн. км.
(відстань від Землі до Сонця), то світло буде розповсюджуватися по ньому не 8
хвилин, як би це було у вакуумі, а цілих 20 хвилин!
2. Почувши певний звук, ми, зазвичай, можемо встановити, що він дійшов
до нас від якогось джерела. Розглядаючи це джерело, ми завжди знайдемо, що в
ньому щось коливається. Якщо цей звук створює музичний інструмент, то
джерелом є струна або стовп повітря, що коливаються тощо. Поширення звуку
можна порівняти з поширенням хвиль на воді. Кожне коливання, наприклад,
струни створює в повітрі одне стискання і одне розрідження. Чергування таких
стискань і розріджень - це звукова хвиля. Звук може поширюватися в рідкому,
та твердому середовищі. У вакуумі звукові хвилі поширюватися не можуть, так
як там нічому коливатися. У цьому можна переконатися на простому досліді.
Якщо помістити під скляну колбу електричний дзвінок, то під час викачування
з-під колби повітря ми виявимо, що звук дзвінка буде ставати все слабше і
слабше, поки не припиниться зовсім. Той, хто пірнав у річку або море, знає, що
під водою добре чути звуки гребних гвинтів теплоходів, удари каменів тощо.
Звук поїзда, який рухається, добре чути, якщо прикласти вухо до рельси. Звук
поширюється тільки у пружному середовищі. Швидкість поширення звуку в
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різних середовищах різна. Рідини проводять звук швидше, ніж гази. У воді звук
поширюється зі швидкістю 1450 м/с, у газах приблизно 343 м/с. Відомо, що під
час грози ми спочатку бачимо спалах блискавки і лише через деякий час чуємо
гуркіт грому. Ця затримка виникає через те, що швидкість звуку в повітрі
значно менша швидкості світла, що йде від блискавки. Ще більша швидкість
звуку у твердих тілах, наприклад, у залізних – близько 6000 м/с. Швидкість
поширення звуку в середовищі залежить від температури прямо пропорційно:
чим вище температура, тим швидкість більша та навпаки.
Отже, світло розповсюджується набагато швидше, ніж звук, тому не
просто так говорять “Краще один раз побачити, ніж сто раз почути”.
Список використаних джерел:
1. http://edufuture.biz/index.php?title=Поширення_світла_в_різних_середовищах.
_Заломлення_світла_на_межі_двох_середовищ._Лінзи._Конспект_уроку
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Швидкість_світла
3. https://sites.google.com/site/saitvchitelafiziki/distancijnij-kurs-svitlovi-avisa/3
РІДКІ КРИСТАЛИ – ЯКІ ВОНИ?
Тарасенко Юлія
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Керівник – Брославська Г.М.
Вивчаючи тему «Кристалічні та аморфні тіла»
дуже мало уваги приділяється рідким кристалам,
хоча вони є завжди поруч: в телевізорах,
комп’ютерах та мобільних телефонах.
Рідкі кристали (їх відомо декілька сотень)
можуть одночасно перебувати як у твердому, так і
рідкому станах. Вони за певних температурних умов
проявляють властивості, притаманні як твердим
тілам, так і рідинам. Це було виявлено та описано
наприкінці XIX ст. професором Львівського
університету П. Планером (1861 р.).
У 1888 р. австрійський ботанік професор
Ботанічного інституту в м. Граці Ф. Рейніцер
синтезував рідкий кристал – холестерилбензоат,
дослідив, що вище згадуваний кристал змінював свої
оптичні властивості під час нагрівання. Науковець не
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зміг пояснити цього явища, тому відправив зразки німецькому фізику О.
Леману, який встановив, що одержана рідина має оптичну анізотропію. Цей
учений був тим, хто вперше такі речовини назвав «рідкими кристалами».
Вивчення рідких кристалів розпочалося в кінці 60-х років XX століття.
Було досліджено, що молекули рідких кристалів мають витягнуту
паличкоподібну форму, вони розташовуються у певному порядку (рис. 1). Рідкі
кристали: рухаються лише вздовж своєї осі, повертаються на певний кут, не
змінюють напрям свого розташування. Саме така внутрішня будова рідких
кристалів визначає їх властивості та застосування.
Рідкі кристали використовуються в годинниках, вимірювальних приладах
автомобілів, у медицині для виявлення: зміни температури тіла, пари шкідливих
хімічних сполук і небезпечного для людини випромінювання.
РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПОЛЬЗА И ВРЕД
Твердохлеб Святослав
Харьковский колледж Государственного университета телекоммуникаций
Руководитель – Якименко И.А.
На нашей планете много разнообразных ресурсов, но среди них есть
материалы, содержащие радиоактивные химические элементы, такие как уран,
плутоний, калифорний и т.д. Все перечисленные элементы добываются людьми
для создания не очень надежных АЭС, а также ядерного оружия. На данный
момент на планете много мест с высоким уровнем радиоактивного излучения,
например, полевая лаборатория НАСА Санта Сусанна в Калифорнии где за
многие годы ее эксплуатации случались неполадки на примерно десяти
небольших ядерных реакторов, и лаборатория стала очень загрязнена, там
проводят очистки. А также всем известная Чернобыльская АЭС где до сих пор
продолжается распад радиоактивных изотопов, но при этом уровень радиации
там не такой высокий, как все говорят.
В нашем мире главные залежи урана находятся в Австралии и
составляют примерно 1664100 т. На втором и третьем месте Казахстан и
Канада. Больше всего урана добывается в Казахстане. Существуют четыре
способа добычи урана: обычный подземный, составляет 27.9%, карьерный –
20.4%, метод подземного выщелачивания 45%, а оставшиеся 6.6% побочный
продукт.
В природе найдено два изотопа плутония: Плутоний-239 и Плутоний244 в незначительном количестве. Открытие изотопов плутония началось в
1940 г. (был найден плутоний 238) а через год был открыт Плутоний-239 в
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дальнейшем используемый в ядерной и космической промышлености. Известно
около 20 изотопов плутония и все они радиоактивны.
Одним из самых дорогих металлов на планете является Калифорний.
Наибольшее применение нашёл изотоп Калифорний-252, который активно
используют в медицине и экспериментах по спонтанному распаду ядер.
Достаточно много радиоактивных элементов имеют важное
практическое значение. Но, в то же время, они несут угрозу экологии и
человеческому здоровью, в связи с чем необходимо уделять достаточное
внимание радиационной безопасности.
ЦІКАВЕ З ЖИТТЯ ІСААКА НЬЮТОНА
Тесленко Катерина
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Керівник – Брославська Г.М.
Фізика являється однією з найважливіших дисциплін сьогодення.
Вагомий вклад у розвиток цієї незвичайної фундаментальної науки зробив
англійський фізик, математик і астроном – Ісаак Ньютон. Його чотири закони
дали фізикам інструменти, необхідні для вивчення всіх явищ, що відбуваються
в нашому Всесвіті.
В дійсності Ісаак Ньютон: був відлюдником; мав складний характер;
через високу платню в Кембриджі навчався на правах студента-субсайзера (так
називали малозабезпечених студентів, які виконували роботу слуг при
коледжі); був неодружений.Причин цьому є багато: він змалку був
хворобливою дитиною; в ранньому віці помер батько; мама не займалася
вихованням сина тощо.
Незважаючи на проблеми, які переслідували видатного вченого з
дитинства, Ісаак був креативною людиною – багато читав; вмів помічати факти,
які не цікавили інших; придумував та майстрував різноманітні фігурки, вироби.
Навчаючись у школі, під час змагання зі стрибків у довжину, він помітив,
що стрибати краще за вітром, ніж проти нього, а тому стрибнув далі від усіх.
Ісаак провів дослідження й обчислив на яку відстань можна стрибнути за
вітром, на яку – проти нього. Порахував відстань, коли стрибати у безвітряний
день. Таким чином він одержав уявлення про силу вітру, виражену в футах
(оскільки відстань вимірювалась в цих одиницях).
У шкільному віці Ісаак Ньютон: змайстрував маленький вітряний млин, за
допомогою якогоможна було змолоти жменю зерна; запускав у вечірнє небо
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Грентема свої повітряні змії , підсвічені ліхтариками; створив сонячний та
водяний годинники, змайстрував своєрідний самокат.
Він першим створив телескоп-рефлектор, вивчаючи оптичні явища.
КОЛОНІЗАЦІЯ МАРСА
Харенкова Софія
Коледж Національного фармацевтичного університету
Керівник – Золотницька Г.Л.
Оскільки відстань від Землі до Марса відносно невелика, Марс разом із
Місяцем є найвірогіднішим кандидатом на заснування колонії в найближчому
майбутньому.
Дослідження Марса почалося ще 4 тисячі років тому в Месопотамії та
Давньому Єгипті. Першим космічним апаратом, що полетів до Марса в 1962
році, був „Марс-1”, а 1971 року апарат „Марс-2” став першим штучним
об’єктом на планеті. Усі подальші подорожі на Марс виконували такі наукові
завдання як дослідження клімату, хімічного складу, ґрунту, підготовка висадки
людини на планету.
Умови на поверхні трохи схожі на земні. Середня температура повітря на
Марсі приблизно –40 °С. Отже, Марс – досить холодна для мешканців Землі
планета, однак клімат там не набагато суворіший, ніж в Антарктиді. Нахил осі
обертання Марса забезпечує зміну пір року, як на нашій планеті. Але тиск на
планеті низький (всього 1/110 земного, що рівноцінно тиску земної атмосфери
на висоті приблизно 60 км – у мезосфері), тому вода не може там існувати в
рідкому стані. Водяної пари в марсіанській атмосфері небагато, але за низьких
тиску і температури вона часто утворює хмари. Внаслідок великої амплітуди
добової температури на поверхні Марса гуляють потужні вітри, швидкість яких
поблизу поверхні сягає 100 м/с, а розріджені потоки повітря піднімають
величезні хмари пилу.
У 90-х років ХХ ст. було поставлено унікальний експеримент, який
повинен був перевірити можливість тривалого існування людей у замкненій
системі, наприклад при переселенні на Марс. Цей проект отримав назву
"Біосфера-2". Число «два» підкреслювало, що Земля, це "Біосфера-1". Для
експерименту в США була збудована скляна будівля із зразками земної флори і
фауни. Будівля була герметично закрита від будь-яких надходжень сторонніх
речовин та енергії (крім енергії сонячного світла). В ній поселили на два роки
команду з восьми добровольців. Було проведено два експерименти з різницею в
декілька років, але обидва вони провалилися через порушення герметичності.
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Найбільш сміливим космічним проектом на сьогодні є план колонізації
Марса створений японським вченим Мічіо Кайку. Марсіанськие житло
виконано в формі куполів, пов’язаних між собою тунелями під поверхнею
планети. Куполи будуть надійно захищати людей від радіації, перепадів
температури і падіння невеликих метеоритів. Кожен купол розрахований на 50
осіб та має запаси повітря, багату флору і фауну. Але перше, що треба зробити
при освоєнні Марса - збільшити здатність атмосфери поглинати і зберігати
енергію. Марсіанський грунт багатий хлором, фтором, вуглецем, воднем та
іншими компонентами, створюючими хлорфторвуглеці - з цих елементів можна
отримувати «парникові» гази. Завдяки цьому в перший же рік, середня
температура Марса підніметься з – 75 до – 22 градусів Цельсія. Ключ до
мобільності на Марсі – виробництво палива з місцевих ресурсів для заправки
енергоємних роверів і реактивних літальних апаратів. Найважливіший ресурс –
суміш метану або чадного газу з киснем.
В 2016 році голова компанії SpaceX, американський бізнесмен Ілон Маск
представив проект міжпланетної транспортної системи, призначеної для
колонізації Марса.
Отже, гіпотези про колонізацію Марса з кожним роком стають дедалі
реальнішими. Можливо вже в 30-ті роки нашого сторіччя перші переселенці
матимуть змогу зробити крок на поверхні іншой планети - крок у майбутнє.
Список використаних джерел:
1. https://reporter.vesti-ukr.com/metko/32570-pod-kupolom-dnevnik-marsian.html
2. http://monogoroda.com/zjizn_pod_kupolom/
3. http://kolosok.org.ua/arhiv/gyrnaly-ukr/
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСНОВ ПОВІТРОПЛАВАННЯ.
МОНГОЛЬФ’ЄРИ
Хотинський Ігор
Височанська СЗОШ І-ІІІ ступенів ім. О.Л. Пшенички
Харківської районної ради Харківської області
Керівник – Іванюк М.Є.
Люди ще з давніх часів мріяли піднятись над Землею та подивитись на її
красу зі сторони. У Франції в 1783 році повітряна куля, створена братами
Ет’єном і Жозефом Монгольф’є вперше піднялась у повітря. Повітроплавання
отримало широке застосування.
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Сучасні теплові аеростати оснащені блоком пальників і працюють на
пропан-бутановій суміші, що призначена для нагрівання повітря в оболонці
аеростата. Повітроплавання монгольф’єрів засновано на підіймальній силі
Архімеда, що виштовхує тіло:
(1)

де g – прискорення вільного падіння, ρ1 - густина газу, що витіснила куля, V1 –
витіснений об'єм газу.
Виконаємо теоретичні розрахунки. Підіймальна сила залежить від об’єму
кулі та температури всередині і ззовні кулі:
(2)

145

«ФІЗИКА. НАУКА. ЖИТТЯ». Матеріали науково-практичної конференції
14 березня 2018 року, м. Харків, ХК ДУТ

де М - молярна маса повітря, P – атмосферний тиск повітря, V – об’єм кулі
(об’ємом пального знехтуємо), T1 та T2 – температура ззовні та всередині кулі
відповідно.
Об’єм кулі впливає на масу оболонки та мінімальну масу пального,
необхідного для польоту кулі. Від матеріалу оболонки та кількості пального
залежить початкова вага всієї конструкції:
(3)
де
– це маса одного квадратного метра матеріалу оболонки,
– маса
пального.
Для побудови діючої моделі повітряної кулі було виконано ряд
досліджень матеріалів, форм та розмірів.
Самий легкий та загальнодоступний матеріал для оболонки кулі –
газетний папір розмірами 561×420 мм з масою кожного квадратного метра
.
Пальним для повітряної кулі обрано етиловий спирт (бензин та гас мають
високу температуру згорання та можуть пошкодити оболонку).
Форма повітряної кулі розрахована в масштабі зі справжнього діючого
монгольф’єра, викройку шаблону кула та наступні розрахунки проводились
відповідно до обраної форми.
Виготовимо шаблон для побудови діючої моделі повітряної кулі з
найбільшим горизонтальним радіусом 850 мм.
Спочатку склеїмо невелику кулю з тринадцяти частин. Виконаємо
інструкцію для побудови діючої моделі повітряної кулі, наведемо практичні
рекомендації для побудови такої моделі своїми руками в домашніх умовах.
Список використаних джерел:
1. Історія повітроплавання. Режим доступу: http://mestectvo.com/zvnovost/513povitrplavist.html
2. Изюмов И.А. Основы физико-технического моделирования. Режим доступа:
http://fiz.1september.ru/articlef.php?ID=200600804
3. Шиховцев Е. Аэростаты на других планетах. Режим доступа:
http://mir.k156.ru/scitech/exo-aerostats.html
4. Довідник юного фізика. Режим доступу:
http://subject.com.ua/physics/junior/203.html
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАСТИЧНИХ
МАС
Чернюк Михайло
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,архітектури та дизайну»
Керівник – Маршала Н.М.
Актуальність роботи полягає у тому, що на даний момент, в Україні є
багато розробок, які мають кращі технічні властивості, проте сертифікати їх
якості відсутні. На жаль, вітчизняні підприємства не мають досвіду таких робіт,
що приводить до невикористання таких розробок. Будівництво стоїть
напередодні переходу до застосування матеріалів
і виробів зі значно меншою об’ємною вагою, ніж
у традиційних матеріалів. Серед таких матеріалів
перше
місце
займають
пластичні
маси.
Пластичними масами називають тверді, півтверді
і м’які штучні матеріали на основі полімерів, які
здатні при нагріванні переходити в в’язкі або
високоеластичний стан і формуватися в виріб.
При їх використанні не тільки полегшується вага
будівельних конструкцій, але і забезпечується
різноманіття їх рішень.
У роботі запропонована методика для дослідження характеристик
пластичних мас. Мета роботи полягає у розробці
технічної карти для дослідження пластмас і за її
допомогою порівняти властивості. Завданням
роботи було визначити дієвість розробленої
технології досліджень на прикладі досліджень
параметрів вітчизняних пластичних мас таких,
як: коефіцієнт лінійного теплового розширення,
провести вимірювання межі міцності та модуля Юнга, визначити
мікротвердість і порівняти отримані результати з параметрами стандартних
пластичних мас.
На рисунку 1 зображено установку, на якій проводилися дослідження.
Наукова новизна роботи полягає у підтвердженні можливості використання
вітчизняної технології на рівні з зарубіжними. У ході експериментів був
використаний матеріал виготовлений не за традиційною технологією (рис. 2).
Визначення міцності на розтяг засновано на зміні величини руйнуючої сили
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при розтягу зразка на розривній машині навантаженням, яке поступово
збільшується.
При випробуванні на
розтяг зразок у вигляді
подвійної лопатки або
прямокутної
смужки
закріплюють у плоских
зажимах або спеціальних
захватах розривної машини і розтягують при постійній швидкості взаємного
переміщення захватів. При випробуваннях на стиск були отримані такі
результати (див. табл.). У ході роботи було доведено, що, насправді, за
розробленою технологією можна досліджувати властивості пластичних мас.
Результати дослідження:

за
літературними
джерелами
я
ознайомився
з
фізико-хімічними
властивостями полімерів та методами
дослідження їх механічних властивостей;

я
освоїв
та
проаналізував
експериментальні методики вимірювання
механічних
напруг,
мікротвердості,
коефіцієнта лінійного розширення;

були
проведені
експериментальні
дослідження визначених параметрів.
РЕАЛЬНІСТЬ ПІД НАШИМ ПОГЛЯДОМ
Шипілов Владислав, Попов Олександр
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Чи знаете ви, що деякі речі не такі прості, як нам здається на перший
погляд?
У хвиль (наприклад, світло) і часток (наприклад, електрон) мало чого
спільного. Хвилі – пучки випромінюваної енергії, частки –тверда матерія (як
груша або вишня). Але і світло й електрони можуть бути, як частками, так і
хвилями. Все залежить від спостерігача. Цьому є експерементальні докази.
Експеремент з двома щілинами(Дослід Юнга) – не складний, але дуже
цікавий: розташовують екран з двома щілинами навпроти стіни та вистрілюють
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фотоном(пучком світла) через одну щілину, щоб ми побачили, де й як він
відіб`ється на стіні. Оскільки світло - це хвиля, то виникне дифракційна
картина, у вигляді смужок світла, розстягнутих вздовж всієї стіни, хоча щилин
було тільки дві.
Частки ж, проходячи через дві щилини, повинні залишати дві смуги чітко
навпроти щілин. Як хвиля, світло пролітає через обидві щілини одночасно, але
як частка, тільки через одну. Все, що потрібно, щоб перетворити світло на
частку - це вимірювати кожну частинку світла (фотон), який пролітає крізь
щілину. Уявіть собі камеру, яка фотографує кожен фотон, що пролітає через
щілину. Цей же фотон не може пролітати через іншу щілину, не будучи
хвилею. Картина на стіні в цьому випадку буде у вигляді двох смуг світла. Ми
фізично змінюємо результати подій, просто спостерігаючи за ними.
Це явище називють «ефектом спостерігача». Воно цікаве тим , що без
впливу спостерігача, хвиля фізично ніяк не проявляється. Спостереження не
тільки впливає на певний об'єкт, а викликає ефект. Це й було перевірено
дослідом Юнга.
Квантова фізика взагалі дивовижна. Ось декілька прикладів:

квантовий об'єкт (наприклад електрон) може бути в різних точках в один і
той же час. Тобто його можна представити як хвилю, що розповсюджується в
просторі;

квантовий об'єкт перестає існувати в одному місці та спонтанно виникає в
іншому без переміщення в просторі - це квантовий перехід або телепортація;

один квантовий об'єкт, за яким здійснюється спостереження, спонтанно
впливає на пов'язаний з ним об'єкт-близнюк, незалежно від того, як далеко той
знаходиться. Якщо вибити електрон і протон з атому, то щоб не відбулося з
електроном, те ж саме станеться з протоном. Це явище називається квантовою
дією на відстані;

квантовий об'єкт не може проявитися в звичайному просторі-часі, поки
ми не будемо спостерігати його, як частку. Наша свідомість руйнує хвильову
функцію частинки.
Список використаних джерел:
1. http://silavmisli.ru/podsoznaie/effekt-nablyudatelya.html
2. https://hi-news.ru/science/10-potryasayushhix-otkrytij-v-fizike.html
3. https://hi-news.ru/science/eksperiment-s-dvojnoj-shhelyu-sozdaet-li-soznanierealnost.html
4. https://thequestion.ru/questions/226883/po-prostomu-chto-takoe-korpuskulyarnovolnovoi-dualizm
149

«ФІЗИКА. НАУКА. ЖИТТЯ». Матеріали науково-практичної конференції
14 березня 2018 року, м. Харків, ХК ДУТ

ЕНЕРГІЯ ТА ЕНЕРГЕТИКА
Шорко Костянтин
Харківський коледж транспортних технологій
Керівник – Головіна О.М.
У повсякденності ми використовуємо слово «енергія» в різних областях.
Все, що бачимо навколо себе, є не більше ніж енергією. Можна наводити безліч
прикладів, і всі вони дають один загальний висновок: енергія – це все.
Термін «енергія» ввели для пояснення більшості фізичних властивостей і
взаємодій. Наука, яка вивчає енергію і різні її перетворення, називається
енергетика. Енергія в різних розділах фізики набуває різного значення. Це
різноманіття настільки велике, що його важко об'єднати в певні групи.
Електроенергія – це енергія, яку виробляє електричний струм.
Дослідженням електроенергії займається розділ енергетики, який називається
електроенергетика. На окрему увагу заслуговують атомні (ядерні) і термоядерні
електростанції, що використовують енергію атомних ядер. У будь-якому
випадку ставлення до ядерної енергії та взагалі всього, що пов'язано з ядерним
розпадом, погіршується щороку. Настане день, коли енергія атома буде
виключно мирною.
Також не менш корисною є теплова енергія. Дослідженням її
ефективності займається спеціальний розділ електроенергетики під назвою
теплоенергетика. Ще не менш важливою є така галузь електроенергетики, як
гідроенергетика, яка вивчає гідроенергетичну здатність місцевості.
Про поняття енергії можна говорити довго, оскільки наш Всесвіт
величезний. Без геніальних вчених, винахідників і дослідників ми б не досягли
такого технічного прогресу. Найважливіша енергія для нас – це життя і розум!
Список використаних джерел:
1 Алексєєв Г. Н. Енергія і ентропія, 1978
2. Енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона, 1890-1907
ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ – ШЛЯХ ДО
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Юхно Даниїл
Харківський коледж будівництва архітектури та дизайну
Керівник – Рябоконь В.О.
Тепловий насос – пристрій для переносу теплової енергії від джерела
низькопотенційної теплової енергії (з низькою температурою) до споживача
(теплоносія) з більш високою температурою.
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Термодинамічно тепловий насос аналогічний холодильної машині. Однак
якщо в холодильній машині основною метою є виробництво холоду шляхом
відбору теплоти з будь-якого обсягу випарником, а конденсатор здійснює
скидання теплоти в навколишнє середовище, то в тепловому насосі картина
зворотна. Конденсатор є теплообмінних апаратом, що виділяють теплоту для
споживача,
а
випарник
теплообмінних
апаратом,
утилізують
низькопотенційну теплоту: вторинні енергетичні ресурси і (або) нетрадиційні
поновлювані джерела енергії.

Рисунок 1
Тепловий насос перекачує низькопотенційну теплову енергію грунту,
води або навіть повітря у відносно високопотенційне тепло для опалення
об'єкта. Приблизно 2/3 опалювальної енергії можна отримати безкоштовно з
природи і тільки 1/3 енергії необхідно затратити для роботи теплового насоса.
Іншими словами, власник теплового насоса заощаджує 70% коштів, що
витрачаються регулярно на дизпаливо або електроенергію для опалення
традиційним способом. Витративши 1 кВт електроенергії в приводі насоса,
можна отримати 3-4 кВт теплової енергії. Теплові насоси застосовують для
опалення, охолодження або вентиляції приміщень, а також для гарячого
водопостачання.
Коефіцієнти перетворення тепла - це відношення отриманого теплової
потужності до потужності, що витрачається на привід компресора. Залежить він
від температури холодного сховища теплоти Т і температури отриманого
гарячого теплоносія Т2. При роботі теплового насоса отримують в 2-8 разів
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більше теплоти, ніж
електропостачанням:

в

разі

безпосереднього

підігріву

теплоносіїв

ЕТ = Qb / N = T2 / (T2-T1)
Коефіцієнт перетворення тепла – не є коефіцієнтом корисної дії
теплонасосної установки. Ступінь перетворення теплоти в роботу
характеризується енергією потоку теплоти і залежить від температурного рівня
потоку теплоти і від температури навколишнього середовища.

Основні переваги теплових насосів:
1) Економічність. Тепловий насос використовує введену в нього енергію на
голову ефективніше будь-яких котлів, що спалюють паливо. Величина ККД у
нього багато більше одиниці.
2) Повсюдність застосування.
3) Екологічність. Тепловий насос не тільки заощадить гроші, але і збереже
здоров'я мешканцям будинку і їхнім спадкоємцям.
4) Універсальність. Теплові насоси мають властивість оборотності. Він "уміє"
відбирати тепло з повітря будинку, охолоджуючи його. Влітку надлишкову
енергію іноді відводять на підігрів басейну.
5) Безпека. Ці агрегати практично вибухо- і пожежобезпечні.
Список використаних джерел:
1. http://www.ekosvit.net/ua/teplovij-nasos-vidita-zastosuvannya
ВИДИ ЛАЗЕРІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЦИНІ І
КОСМЕТОЛОГІЇ
Ююкіна Марія, Теплицька Таїсія
Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти
Керівник – Мєщєрякова О.І.
В руках лікарів лазерне випромінювання повертає здоров'я багатьом
тисячам пацієнтів. Лазери успішно використовують в офтальмології, онкології
хірургії, дерматології, гінекології, стоматології та інших галузях практичної
медицини.
Перший працюючий лазер був побудований в 1960 році, Теодором
Мейманом. Для отримання мілісекундних імпульсів лазерного випромінювання
він використовував кристал штучного рубіна як активне середовище. Довжина
хвилі того лазера була 694 нм.
Для лазеротерапії найчастіше використовують оптичне випромінювання
червоного та інфрачервоного діапазонів, що генерується в безперервному або
імпульсному режимах. У клінічній практиці використовують вплив лазерним
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випромінюванням на вогнище ураження, рефлексогенні і сегментарнометамерні зони (розфокусованим променем), а також на місце проекції
ураженого органу, задніх корінців, рухових нервів і біологічно активних точок
(лазаропунктура).
Типи медичних лазерів
Лазери можна класифікувати за типом активного середовища, яке
використовується для генерації фотонів. Розрізняють такі основні види
медичних лазерів, як газові, твердотільні, рідинні та діодні.
Лікування шкіри й очей
Застосування лазерів в медицині почалося з офтальмології та
дерматології. В офтальмології за допомогою лазерів проводять лікування
відшарування сітчатки та глаукоми. При великих тривалостях і малих рівнях
потужності лазер в імпульсі випромінювання проводить коагулюючу дію. В
офтальмології разом з тепловою та коагулюючою дією використовується
руйнуючий ефект лазерного випромінювання, що має місце при фокусуванні
надкоротких і надпотужних імпульсів, які проявляються в ефекті мікровибуху.
Такий режим використовується для пробивання каналів у тканинах ока при
лікуванні глаукоми.
У дерматології застосовуються лазери різних типів і довжин хвиль, що
обумовлено різними видами уражень і поглинаючою речовиною всередині них.
Довжина хвилі залежить від типу шкіри пацієнта.
Кардіологія
При захворюванні (закупорці) судинної системи, що живить серцевий
м'яз, виявилося можливим здійснити додаткове постачання кров'ю серцевого
м'яза через багаточисельні отвори, зроблені в м'язі за допомогою СО2-лазера,
що працює в імпульсному режимі.
Лазеротерапія крові
Внутрішньовенне лазерне опромінення крові (ВЛОК) є найбільш
ефективною і універсальною методикою лазерної терапії. На основі численних
даних основними лікувальними ефектами лазеротерапії можна вважати
наступні:
1.
підвищення неспецифічної резистентності організму;
2.
поліпшення реологічних властивостей крові і мікроциркуляції;
3.
судиннорозширювальну дію;
4.
підвищення антиоксидантної активності крові;
5.
стимуляція гемопоезу;
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6.
стимуляція внутрішньоклітинних систем репарації ДНК при
радіаційних ураженнях і т.ін.
Застосування лазерів в косметології
Для досягнення оздоровчих і коригувальних ефектів застосовують різні
види косметологічних лазерів: ербіевий, вуглекислотний, рубіновий,
олександритовий, діодний і неодимовий.
Косметологічні проблеми, які можна вирішити лазерним променем
Ербіевий і СО2-лазер в косметології має різну глибину впливу. Перший
вважається більш щадним, тому користується більшою популярністю у жінок,
що бажають пройти курс лазерної шліфовки шкіри або ліфтингу.
Серед всіх інноваційних методів омолодження лазерний пілінг обличчя
займає лідируюче місце. Це й не дивно, адже лазерний промінь швидко і
ефективно стирає ознаки старіння: розгладжує дрібні і глибокі зморшки,
освітлює пігментацію, відновлює тургор і еластичність шкіри.
Лазерний ліполіз «або голлівудська ліпосакція»
Однією з найбільш поширених проблем, з якою пацієнти приходять до
клініки естетичної медицини є зайва вага. Навіть суворі дієти і виснажливі
тренування в спортзалі далеко не завжди допомагають позбутися жирових
відкладень. Сучасна естетична медицина пропонує оптимальний метод
позбавлення зайвої ваги – це лазерний «ліполіз».
Лазерне видалення татуювань в сучасній медицині
Лазерна дермабразія або шліфування – втручання, при якому відбувається
абляція епідермального шару, тобто видалення (танення, розмивання) ділянки
шкірного покриву з малюнком. При впливі випромінювання відбувається
швидке нагрівання тканинної рідини, а потім настає ефект вапоризації (швидке
випаровування води) і одночасне видалення фрагментів шкірної тканини за
рахунок денатурації білка.
З якого віку можна починати проводити лазерні процедури?
Існує думка, що все лазерні процедури можна проводити в будь-якому
віці. Це не зовсім правильно, адже вкрай важливим є фактор стабільності
гормонального фону. Тому неповнолітнім дітям, яким ще не виповнилося 13-14
років, лазерні косметологічні процедури або взагалі не проводяться, або
проводяться тільки з дозволу лікаря. Помічено, що в підлітковому віці такі
процедури дають менший ефект, ніж років в 17. Краще пару років почекати,
ніж витрачати час і гроші даремно.
Висновок: Якщо у людини немає протипоказань, лазер може стати
незамінним і безпечним засобом для вирішення проблем зі здоров’ям. У
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більшості випадків його застосування дозволяє обійтися без медикаментів, які
часто завдають не меншої шкоди здоров’ю, ніж сама хвороба. Він практично
ніколи не викликає алергії, адже люди з непереносимістю світла зустрічаються
вкрай рідко. Також відсутній ефект звикання і формування імунітету до лазеру,
при цьому саме лікування проходить практично безболісно.
Список використаних джерел:
1. Акімов О.В. Лазеротерапія: показання та протипоказання. Режим доступу:
http://www.doctorakimov.ru/illness/lazeroterapija/
2. Павличенко М. Види лазерів, що використовуються в дерматології і
косметології. Режим доступу: http://www.laser-portal.ru/content_939
3. Ямпольска С. Лазери в стоматології: лікуємо зуби без болю. Режим доступу:
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ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ ТА ГРАВІТАЦІЙНІ ХВИЛІ
Якименко Михайло
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Усі тіла в природі взаємно притягуються. Це явище називається
гравітацією. Сили, з якими тіла притягуються одне до одного, називаються
гравітаційними або силами всесвітнього тяжіння.
Гравітаційна взаємодія між тілами відбувається через гравітаційне поле.
Гравітаційне поле – це особливий вид матерії, яку створює навколо себе
кожне тіло. Чим більше маса тіла, тим сильніше його гравітаційне поле.
Силу гравітаційної взаємодії двох тіл можна визначити за законом
всесвітнього тяжіння, який відкрив Ісаак Ньютон у 1767 р.
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Земне гравітаційне поле є результуючим силовим полем, яке створюється
обертанням Землі, земними масами та масами космічних тіл. Глобальний
перерозподіл мас впливає на
зміни гравітаційного поля, на
швидкість обертання Землі, на
зміни положень геоцентру (рис.1).
Гравітаційне поле Землі і
його
характеристики
визначаються потенціалом сили
тяжіння (W). Він є роботою, яка
необхідна
для
переміщення
одиничної маси в полі сили
тяжіння. Потенціал сили тяжіння
знаходять, як суму потенціалів
сили тяжіння (V) і відцентрової
сили (Q):
W  V  Q.
(1)
Для вивчення гравітаційного поля Землі представляють її гравітаційне
поле як функцію сферичних координат, у вигляді кінцевої суми сферичних
гармонік. За допомогою таких математичних моделей можна отримати
параметри гравітаційного поля Землі, причому в будь-якій точці зовнішнього
простору Землі і на конкретний момент часу.
Простір та час – ніби тканина, яка простягається крізь Всесвіт. На нього
впливають зірки, чорні діри, планети та інші космічні об'єкти. Масивні тіла
деформують простір і час навколо себе, що й створює те, що ми відчуваємо, як
гравітацію на Землі.
Гравітаційні хвилі – зміни
гравітаційного поля, що поширюються як
хвиля. Їх існування припускали багато
вчених, серед яких А. Ейнштейн (рис. 2).
Частиною загальної теорії відносності
відомого фізика стала заява, що
гравітаційні хвилі мають існувати.
Загальна теорія відносності Ейнштейна
описує гравітаційну взаємодію тіл, що
рухаються зі швидкостями, близькими до
швидкості світла.
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Її також можна застосовувати у випадку сильних гравітаційних полів, що якраз
і виникають поблизу нейтронних зірок та чорних дір. Спеціальна теорія
відносності Ейнштейна показує, що маса та енергія пов'язані між собою:
Е= m· c2
(2)
Водночас закон всесвітнього тяжіння Ньютона пояснює, як об'єкти в космосі
притягуються один до одного.
Після того, як Ейнштейн розробив
загальну
теорію
відносності,
він
стверджував, що гравітаційні хвилі мають
виникати, коли два масивні об'єкти
стикаються.
Проте вперше гравітаційні хвилі
були виявлені 14 вересня 2015 року на
установках
LIGO
–
лазерноінтерферометричної
гравітаційнохвильової обсерваторії. Сигнал виходив
від злиття двох чорних дір масами 36 і 29 сонячних мас на відстані близько 1,3
млрд світлових років від Землі. Про відкриття вчені Райнер Вайс і Кип Торн
повідомили 11 лютого 2016 року (рис.3).
Чорні діри обертаються навколо одна одної (рис 4). Коли вони
зіштовхуються, то утворюють не лише одну масивну чорну діру, а ще й
гравітаційні хвилі, які руйнують
простір і час, завдяки чому науковці
змогли зафіксувати їх. Учені шукали
будь-які зміни, які б реєстрували
прилади, коли гравітаційна хвиля
проходить повз Землю. Ці хвилі
містять інформацію, яку не можна
отримати якимось іншим шляхом.
Вони виникають у кількох випадках:
через зіткнення двох чорних дір,
двох нейтронних зірок або чорної діри та нейтронної зірки.
Гравітаційна хвиля у 10 тисяч разів менша, ніж діаметр протона. Хвилі
розтягують та стискають простір зі швидкістю світла і проектують сили
масивних об'єктів, таких як чорні діри та нейтронні зірки, на величезні відстані.
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Гравітаційні хвилі можуть дозволити фізикам поглибити розуміння
маловідомих об’єктів природи: простору поблизу чорних дір, викривлення
часу та простору навколо них.
Завдяки двом додатковим детекторам LIGO у 2019 році подібний
експеримент планують розпочати в Японії та Італії. Нові об'єкти допоможуть
астрофізикам визначити точне місце розташування таких катаклізмів, як злиття
чорних дір або джерело розпаду наднової зорі.
Список використаних джерел:
1 Награда: Нобелевская премия по физике присуждена за открытие
гравитационных волн. Режим доступа: // http://stolitsa.ee/187957
2. Ейнштейн мав рацію. Як вчені знайшли гравітаційні хвилі, передбачені
фізиком 100 років тому Режим доступу: // https://tsn.ua/specialprojects/gravitational-waves/
3. Дмитрук А. Гравитационные волны: самое важное о колоссальном открытии.
Режим доступа:
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ГРАВІТАЦІЙНІ ЛІНЗИ
Яровий Максим
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Керівник – к.т.н. Сасімова І.А.
Гравітаційна лінза – масивне тіло (планета, зірка) або система тіл
(Галактика, скупчення Галактик), що викривляє своїм гравітаційним полем
напрям поширення випромінювання, подібно до того, як звичайна лінза
викривляє світловий промінь.
Цей ефект називають "лінзою", оскільки паралельний пучок
випромінювання, пройшовши повз масивне тіло, концентрується позаду нього,
подібно до того, як концентрується світловий промінь, проходячи крізь скляну
лінзу. В принципі, роль гравітаційної лінзи може відігравати будь-яке тіло, але
на практиці помітне викривлення променів створює лише дуже масивне тіло
(велика планета, зірка) або велика система тіл (Галактика, скупчення Галактик).
Гравітаційна лінза однаково впливає на всі види електромагнітного
випромінювання та потоки релятивістських часток.
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Ефект гравітаційної лінзи був передбачений ще А. Ейнштейном, який в
1915 р. у рамках загальної теорії відносності вперше правильно обчислив кут
відхилення променю світла в гравітаційному полі компактного об'єкта.
Англійський фізик Олівер Лодж виявився правий, припустивши, що дія
гравітації залежить від відстані до джерела: вона зменшується обернено
пропорційно до квадрату відстані від нього. Дія гравітаційної лінзи
відрізняється від дії її скляного аналога.
На початку 21 ст. було знайдено вже декілька десятків гравітаційних лінз.
Форма зображення, що відтворюється ними, залежить від того, наскільки
симетрично розподілена маса в об'єкті-лінзі і наскільки точно на одній прямій
розташовуються Земля, лінза та досліджуваний крізь неї об'єкт, що світиться. В
ідеальному випадку його зображення повинно мати форму кільця навколо
центру лінзи – таке зображення називають "кільцем Ейнштейна" або "кільцем
Хвольсона-Ейнштейна".
Для астрономів вивчення ефекту гравітаційного лінзування є важливим,
оскільки дозволяє виявити масу в будь-якій її формі – як видимій, так і
невидимій. Відомо, що багато Галактик оточені протяжними коронами з
невидимої речовини невідомого типу. У великих скупченнях Галактик також є
"прихована маса", природа якої ще невідома. Досліджуючи зображення далеких
квазарів – ядер активних Галактик, які виникли в результаті ефекту
гравітаційного лінзування, можна досить детально відновити розподіл темної
речовини в коронах Галактик і між Галактиками.
Список використаних джерел:
1. https://5-ege.ru/proverit-orfografiyu-onlajn/
2. http://astrosvit.in.ua/astroslovnyk/hravitatsiina-linza
НАНОРЕГЕНЕРАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
Ясинский Ярослав
Харьковская специализированная школа І-ІІІ ступеней № 80
Керівник – Шаповалова В.В.
При создании данной работы я поставил цель – найти легкую
восстанавливающую обшивку, покрытие для корпуса техники различного
характера. Обшивку, которая сможет нивелировать деформации и
повреждения. Так как всегда существует вероятность повреждения техники, к
примеру, помять кузов машины.
Прежде всего, я начал искать существующие аналоги, но к сожалению,
мне не удалось найти опытные образцы или прототипы, кроме органических
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покрытий, которые могут восстанавливаться за счет регенерации клеток. Тогда
начал искать материал для обшивки, который будет иметь подобные свойства к
восстановлению. В результате продолжительного поиска, были найдены два
материала с достаточной прочностью и необходимым свойством – эффектом
памяти формы: высоко намагниченный молибден и никелид титана. Первый
является не рентабельным из-за своей редкости, так как намагничивание
данного материала производится на орбитальных станциях, в условиях
невесомости. Также он был обнаружен при загадочных обстоятельствах на
месте Розуельского инцидента. В то время ученых заинтересовало свойство
данного обломка – после деформаций, он возвращался в исходное положение.
Мой выбор остановился на никелиде титана, который часто называют
нитинолом. Он является менее дорогим, но столь же эффективным. Является
бионейтральным, используется в протезировании, как пример – дуга в брекетах,
а также протезы костей из данного материала.
Нитинол имеет ярко выраженное свойство эффекта памяти, так же
известное как эффект Курдюмова. Определение данного эффекта – возврат к
изначальной форме при нагревании, которое наблюдается у некоторых
материалов после предварительной деформации. Суть это эффекта лежит в
кристаллической структуре вещества. При деформации внешние слои
материала растягиваются, средние стабильны, а внутренние сдавливаются. У
материалов с эффектом Курдюмова, микроструктурой является – мартенсит.
При нагревании проявляется термоупругость материала, которая стремится
возвратить структуру в базовое состояние – стабилизировать остальные слои.
Когда стабилизация завершена, материал в целом возвращается к заданной
изначально форме. У нитинола напряжение восстановления может достигать
800 МПа.
Именно этот сплав я решил выбрать для основы обшивки. Его
процентное соотношение веществ: Титан-45% и Никель-55%. Мы сможем
создать корпус техники (внешнюю обшивку) который сможет эффективно
восстанавливать свою формы при повешении температуры выше 45 градусов
Цельсия. Как пример, замена корпуса автомобиля на данный сплав. Мы можем
подать небольшое напряжение из аккумулятора на металл, создав замкнутую
цепь, которая будет нагревать корпус, но при этом мы должны быть
осторожны, чтобы не стать частью электрической цепи. Другой вариант просто
полить корпус горячей водой.
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Как результат, заменив металл корпуса техники на данный материал, мы
сможем восстановить его форму. Тем самим сделать нашу жизнь проще, но
стоимость такого покрытия будет высокой.
Список використаних джерел:
1 Азаренков Н.А., Береснев В.М., Погребняк А.Д. Наноматериалы,
нанопокрытия, нанотехнологии . Харьков, ХНУ им. В. Н. Каразина , 2009.
2. http://musiccar.com.ua/avtohimiya/155-nanopokritiya.html
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В кожній людині — сонце.
Тільки дайте йому світити.
Сократ

ФІЗИКА
НАУКА
ЖИТТЯ

Тези доповідей
5 секція
«Актуальні проблеми викладання
фундаментальних дисциплін»
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ТА КРЕАТИВНОГО
МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
Андрющенко Світлана Юріївна
Слобожанська гімназія №2 Зміївської районної ради Харківської області
Учитись важко, а вчить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти,
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти.
(П.Сингаївський)
Головна мета роботи
Забезпечення розвитку інноваційної особистості у процесі навчання
фізики, тому що головним та сучасним у фізичній освіті є вміння вчителя
зорієнтувати учня процесами, які відбуваються в світі, але з позицій самого
учня, вміння використовувати свої фізичні знання для подальшого спілкування
з іншими людьми, з природою, забрудненою та не забрудненою, яка оточує нас,
з технікою та навіть всім навколишнім світом. З цього випливає основний
напрямок роботи вчителя – сформувати таку особистість, яка б змогла
активізувати свої природні здібності, була обізнана з сучасними технологіями,
що допомагають зробити процес навчання цікавим, різноманітним,
ефективним, демократичним, а такий напрямок роботи вчителя допоміг би
дітям знайти себе, розвинути їхні здібності, учні мали б змогу в подальшому
житті самостійно реалізувати свої сили, осмислити життєві явища, самостійно
шукати Істину, знаходити власну позицію шляхом напруженої інтелектуальної
роботи, зрештою досягати поставленої мети та бути переможцями
Очікувані результати для учнів:
1. Тема діяльності зрозуміла для них, вони сприймають її та розуміють;
2. Вміють організовувати свою працю та співпрацювати в парі, в групі;
3. Вміють використовувати фізичні знання з технікою, природою та всім
навколишнім світом, вміють опрацьовувати потрібний матеріал самостійно,
вправно оперують матеріалами, потрібними для створення та захисту своїх
проектів;
4. Старанно працюють на кінцевий результат, бо розуміють, що це
головне;
5. Контролюють і оцінюють результати своєї праці.
Суть досвіду
Сьогодні семимильними кроками відбувається процес державотворення в
незалежній Україні, разом з цим здійснюється реформування школи, що
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повинна здійснити перебудову з середини, тому що нова школа повинна стати
майданчиком, здатним використовувати потенційні можливості кожної дитини
для її розвитку. Допомогою для досягнення цієї мети повинно стати діалогове
спілкування між учителем та учнем, що допомагає активізувати пізнавальну
діяльність учнів. Таке спілкування вчитель може досягнути, наприклад, на
уроці. Зміст уроку має бути таким, щоб навчальний матеріал, який треба
засвоїти, містив проблеми та проблемні завдання, на розв’язування яких
спрямована навчально-пізнавальна діяльність учнів. Навчати необхідно так,
щоб знання були не тільки сумою сухих означень, формул та законів. В дітях
потрібно збудити почуття спілкування з процесом наукових пошуків - це
головне, заради чого вивчається фізика.
А цікавий урок - це завжди урок з родзинкою, на який чекають наші учні.
Для досягнення цієї мети в центрі моєї роботи
особистість, індивідуальність кожного учня, його розвиток, навчання та
захист. І в цьому мені допомагає поєднання різних форм навчання та створення
умов для творчої діяльності, застосування активних та інтерактивних
технологій, тому що діяльність сучасного вчителя повинна ґрунтуватися на
основі керування не дитиною, а її розвитком, для того, щоб дитина сама хотіла
вчитися, пізнавати нове.
Опис досвіду
Знати свою науку вчителю звичайно необхідно,
але крім цього потрібно ще володіти ключем до розуму і серця своїх
вихованців
(К. Лейбніц).
Фізика – це дивовижний світ! Здається, вона об’єднує все: велике та мале,
довге та швидке, гучне та тихе, світле та темне. Ранкова роса на траві, райдуга
після дощу, ламана стріла блискавки, гул автомобіля, політ ракети в космос –
все це фізика.
Ми, фізики, пишаємось своєю наукою. Але реформи, які здійснилися в
загальноосвітній школі, поставили такі вимоги, які потребують від нас,
вчителів, докорінної зміни освітньої та виховної роботи на уроках фізики. Тому
для себе зараз я ставлю дві основні мети для того, щоб досягнути
результативності: по-перше, треба залучити учнів до вивчення предмета, а подруге, навчити та виховати учня. Мої багаторічні спостереження показали, що
вирішити друге завдання значно важче, ніж перше. Зрозуміло і те, що треба
використовувати можливості самого предмету, щоб зацікавити дітей
найцікавішою наукою – фізикою. Тому в моїй роботі червоною ниткою
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проходить співробітництво між учителем та учнями на уроках фізики та в
позакласній роботі.
Так, дійсно, багато чого змінилося зараз у школі. Але ж предмет фізика –
залишився, залишилася і наша з вами основна мета – навчити учня! Головне те,
що специфіка самої науки дозволяє мені використовувати різні методи, щоб
вийти на контакт з учнями на уроці та в позакласних заходах.
Використовую методи:
1. Усного викладання матеріалу. Наприклад, бесіда. Це один із
найскладніших методів навчання, дуже важливо, щоб вчитель був майстром
викладання, навіть віртуозом, не відхилявся від теми, тоді цей метод буде
найкращим.
2. Самостійної роботи учнів використовую для того, щоб створити всі
умови для природного розвитку учнів.
3. Методи перевірки знань, умінь і навичок.
Психологія стверджує, що засвоєння наукового знання є тільки там, де є
власне мислення, а мислення є там, де є питання. В шкільній практиці
використовую три види питань: ті, що активізують пам’ять - інформаційні,
аналітичні, що активізують аналітико-синтетичну діяльність мозку, та
проблемні, які розвивають продуктивне творче мислення, що на сьогоднішній
день повинно стати пріоритетним.
Що допомагає мені у досягненні очікуваних результатів
1. Впровадження проектних технологій на уроках фізики. Впровадження
проектного навчання.
2. Турнірна практика - залог зростання пізнавального інтересу.
3. Дослідницька діяльність учнів – джерело виникнення і розвитку
пізнавальних інтересів.
4. Фізика після уроків - це ж цікаво!
5.Пізнавальна діяльність без креативного мислення – марна трата часу!
Що ж спонукає нас, вчителів, замислюватися над тим, щоб наші уроки
були цікавими, різноманітними та діти любили (!) і навчалися (!) на них?
Мабуть, ми повинні розвивати їх творчі пізнавальні здібності. А це означає,
перш за все, вміти активізувати їх мислення, а по-друге – формувати в учнів
мотив навчання. Якщо ми вже взялися за нашу важку працю, то повинні
формувати свідоме прагнення учнів до глибоких міцних знань, а також вчити їх
не тільки опановувати теоретичні засади фізичної науки та застосовувати
отримані знання на практиці, тобто науковий світогляд учня, до якого ми,
вчителі, так прагнемо, може сформуватися тільки на основі пізнавального
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інтересу, який потрібно формувати вчителю на кожному уроці, через який
утверджуються стійкі переконання особистості.
Можливості школярів різні, але я вміло поєдную навчальну діяльність з
розвитком творчої активної позиції особистості.
Основне завдання навчання фізики – забезпечити міцне оволодіння
учнями фізичних знань та умінь, необхідних у повсякденному житті та трудовій
діяльності кожному члену сучасного суспільства, а також вивчення суміжних
дисциплін і продовження освіти.
Одним з основних завдань освіти є формування особистості, але у класі
не всі діти мають однакові здібності, а ми повинні розвивати їх у кожного учня
та на кожному уроці. Для цього створюю систему вправ, які будуть сприяти
розвитку креативного мислення учнів. Завдання повинні відповідати вимогам:
мати багато розв’язків; при розв’язуванні застосовувати інформацію, отриману
в одному контексті, для виконання в іншому; розвивати нешаблонність
мислення.
Проблема розвитку креативності учнів є одним із найскладніших завдань
в моїй педагогічній практиці. Її вирішення залежить від того, на одержання
якого результату я орієнтуюся в своїй роботі. Критерієм діяльності для мене, як
і для кожного вчителя, є кінцевий результат: дати учневі не лише набір знань і
навичок з предмета, а сформувати особистість, готову до творчої діяльності, до
впровадження чогось нового, незвичного, потрібного людям. Без креативу та
фізики це зробити неможливо!
Сучасна ринкова економіка вимагає від кожної людини креативного
мислення, здатності до аналізу, уміння розв’язувати нестандартні проблеми.
Кожен раз, коли я проводжу урок з такого цікавого, потрібного, але в той
же час складного предмета як фізика, то розумію, що своїм учням я повинна
створити такі умови, щоб мої діти, яких я навчаю, не вміли боятися ні мене, ні
самого предмета! Особливо це стосується тематичних оцінювань, коли учень
залишається сам на сам з своїми знаннями або з їх відсутністю. Коли один мій
учень колись сказав, що дуже жалкує, що не вивчав фізику належним чином з
сьомого класу, то я зрозуміла, що в цьому є і моя провина. І я вирішила, що всі
мої учні повинні бути обізнаними в елементарних питаннях фізики, коли
закінчать гімназію! А для цього зараз у вчителя дуже багато можливостей,
головне – цього хотіти!!! В цьому допомагає і креатив. Не бійтеся затратити час
і підготувати, наприклад, тематичне оцінювання, але під новим небаченим
кутом!
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ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА ТОЧНИХ НАУК
Артюхова Людмила Петрівна
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Математика – наука, яку люди використовують для обчислень,
вимірювань, розрахунку руху тіл. Ми зіштовхуємося із математикою кожного
дня, наприклад: коли нам треба щось купити, нам потрібно підрахувати
вартість товару, а це означає, що ми проводимо невеликий математичний
розрахунок. Своє застосування математика також знайшла у фізиці. Фактично,
математика являє собою основу будь-якої точної науки, бо неможливо
виконати будь-який розрахунок, не знаючи математичних правил. Ми б не
змогли розрахувати будь-який рух тіла або його енергію, не вміючи рахувати.
Фізика включає у себе дуже багато складних формул для розрахунку, у яких
потрібні достатні знання з математики. Усі ми не можемо уявити своє життя без
наших електронних пристроїв, телефонів, ПК тощо. Але ж для того, щоб
створити такий пристрій нам, окрім знань з фізики, потрібні також знання із
математики, адже якщо допустити будь-яку помилку у розрахунках, то
пристрій працювати не буде, або може швидко вийти з ладу. Дуже широке
розповсюдження отримали у фізиці інтегральні рівняння. Наприклад, рівняння
Максвела. Саме ці рівняння є основою законів електромагнетизму, які
пояснюють електромагнітну природу речовини. Своє розповсюдження у фізиці
знайшли також і логарифми. Щоб з’ясувати залежність опору напівпровідника
від температури, нам необхідно використовувати логарифми.
Отже – математика являє собою основу для інших наук, які напряму
спираються на неї, як приклад можна привести фізику. Якби ми навіть мали
формули для розрахунку того чи іншого явища, ми б не змогли їх порахувати,
якби не було математики. Тож, можна сміливо сказати, що математика є
невід’ємною частиною будь-якої точної науки.
Список використаних джерел:
1. Арнольд В.И. Математика и физика: родитель и дитя или сестры? Успехи
физических наук, том 169, № 12 (1999). Режим доступа: http://elibrary.lt/resursai/
Uzsienio%20leidiniai/Uspechi_Fiz_Nauk/1999/ 12/r9912c.pdf
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ЗНАЧЕННЯ ФІЗИКИ У ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
Божко Лідія Андріївна
Харківський державний професійно-педагогічний коледж ім. В.І.Вернадського
В зв’язку зі стрімким розвитком науки, техніки та технологій
відчувається нагальна потреба у вивченні та практичному застосуванні такої
фундаментальної науки, як фізика. Проблема викладання фізики, як важливої
складової науково-природничої підготовки фахівця, була і залишається на
сьогодні актуальною і потрібною в навчально-виховному процесі. Враховуючи
важливість цієї науки у повсякденному житті та професійній діяльності,
дисципліна фізика викладається в нашому коледжі так, щоб студенти не тільки
володіли теоретичними знаннями та практичними навичками з фізики, а й
вміли застосовувати їх при вивченні інших спеціальних дисциплін та у
майбутній роботі за фахом підготовки.
Для вирішення проблем викладання курсу з фізики та кращого засвоєння
знань студентами на заняттях використовуються інноваційні технології
навчання:
- проблемні лекції з встановленням міждисциплінарних зв’язків;
- віртуальні лабораторні роботи, комп’ютерне тестування, відео
супровід лекції;
- інтегровані заняття у формі конференцій та інше.
Саме інтегровані заняття у формі конференцій стали традиційними і
систематично проводяться чотири роки поспіль у стінах нашого коледжу.
Так, 21 листопада 2017 року було проведено інтегроване заняття у формі
конференції на тему: «Розвиток творчих компетентностей молодших
спеціалістів за кваліфікацією «Майстер виробничого навчання». Епіграфом до
цього заходу були обрані слова римського філософа Сенеки: «Вчимося не для
теорії, а для життя». Студентська конференція ставила за мету підняти
освіченість, культуру, вихованість кожного студента та показати актуальні
проблеми при викладанні фізики.
У підготовці та проведенні приймали участь викладачі природничонаукової підготовки, психолого-педагогічних та електротехнічних дисциплін.
Основним завданням конференції було комплексне вирішення цілого ряду
професійно-спрямованих задач, демонстрація міждисциплінарних зв’язків,
активізація пізнавальної діяльності та самостійності студентів, пробудження
креативності мислення і оптимізація процесу навчання. При підготовці до
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конференції з фізики студенти самостійно опрацювали різні джерела
інформації, підготували виступи та мультимедійні презентації. Головною
думкою всіх виступів було визначення фізики, як науки, що виникла для
вирішення практичних потреб людини і благородною її метою є служіння
людству.
Так, студент-майбутній технік-механік, продемонстрував яке значення
мають закони термодинаміки у створенні теплових двигунів і їх застосуванні у
сільськогосподарських машинах, а студент-майбутній технік-електрик показав
свої практичні знання та вміння з фізики по вимірюванню електротехнічних
величин, що напряму пов’язано з його майбутньою спеціальністю. Інші виступи
студентів, а їх було дванадцять, довели до слухачів професійну спрямованість
та практичну значущість здобутих знань з фізики. Учасники конференції
продемонстрували результат своєї самостійної пізнавальної діяльності,
саморозвиток своїх творчих здібностей, а головне – ораторські здібності,
грамотність та чистоту мови, уміння виступати публічно перед великою
аудиторією. Виступи студентів довели, що знання з фізики вони будуть
використовувати в своїй подальшій трудовій діяльності та повсякденному
житті.
Головне призначення викладача – навчати людину треба так, щоб вона
знайшла своє місце у суспільстві. Саме заняття проведені у формі конференції
допомагають досягти цієї мети.
ЕЛЕМЕНТИ ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ПІД ЧАС
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Борзенко Ольга Сергіївна
Харківська спеціалізована школа I-III ступенів №162 Харківської міської ради
Фізика, як і будь-яка інша наука, має свою давню історію та своїх
творців. Ці знання необхідні для молоді, для тих, хто хоче зрозуміти суть і
значення сучасних науково-технічних досягнень. Використання історії фізики в
навчальному процесі має різні освітні цілі. Досліджуючи гуманітаризацію
змісту шкільної фізики, ми вивчаємо вплив історичного матеріалу на виховання
в учнів гуманістичних якостей.
За словами О. Петровського «Навчання – це спілкування людини з
людством». Життєвий шлях майже кожного видатного фізика – свідоцтво
працелюбства, зразок для нащадків. На жаль вчителі все рідше використовують
освітній та виховний потенціал історії науки у своїй практичній роботі.
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Причинами цього є значне зменшення годин на вивчення фізики, обмаль
методичної літератури з цієї проблеми, недостатня обізнаність фахівців.
Як зробити урок цікавим, захоплюючим і досягти засвоєння матеріалу
учнями? Навчальні програми з фізики для 7-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів за новим Державним стандартом базової і повної загальної
середньої освіти мають на меті також і формування ціннісного ставлення учнів
до фізичного знання є розкриття здобутків вітчизняної фізичної науки та
висвітлення внеску українських учених у розвиток природничих наук. Ми
впевнені, що конкретні приклади досягнень українських учених, особливо
світового рівня, мають вирішальне значення в національному вихованні учнів,
формуванні в них почуття гордості за свою Батьківщину й український народ.
Сучасні діти дуже розвинуті, жваві, багато знають і хочуть знати, тому чим
більше їх цікавить предмет, тим більшим буду бажання до пізнання.
Проаналізувавши зміст програми приходимо до думки, що імена першого
президента Української академії наук В.І. Вернадського, нинішнього
президента Національної академії наук України академіка Б.Є. Патона,
лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики мають звучати на уроках фізики.
Необхідно згадати про відомих авіаконструкторів, зупинитися на досягненнях
українських учених в освоєнні космічного простору. Наш обов’язок пам’ятати
свою історію, знати імена своїх вчених, світочів науки і виховувати нові
покоління вчених, користуючись їхніми надбаннями.
Тут нам стануть в нагоді задачі з історичним змістом. Хоча вони
малочислені і не так вже й часто використовуються в навчанні, в порівнянні з
іншими видами завдань, проте, безумовно, представляють інтерес. Маючи всі
переваги звичайних завдань, вони ознайомлюють учнів з історичними подіями,
фактами, методами дослідження і тим самим навчають учнів самим своїм
змістом.
Задачі, умови яких складено на основі історичних даних, допомагають
активізувати процес розв’язування, коли цікавість до історичного факту
перетворюється на інтерес до змісту задачі. Задачі історичного змісту сприяють
підвищенню інтересу до фізики, знайомлять з іменами вчених, історією
техніки. Важливе значення задач з елементами історії вітчизняної науки
полягає в тому, що вони дають змогу показати практичне застосування
досягнень фізики. Проте зауважимо, що історичний матеріал не повинен
перевантажувати умову задачі, яка має бути короткою, без зайвих технічних
подробиць, впливати на емоції учня. Наводимо кілька таких задач.
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Задача 1. Літак «Ілля Муромець» конструкції І. Сікорського, випускника
Київського політехнічного інституту, в 1914 р. встановив рекорд тривалості (t
= 8 год ) і дальності польоту ( s = 750 км ). Знайти швидкість цього літака та
порівняти її зі швидкостями сучасних літаків.
Задача 2. Бойова ракета генерала О. Д. Засядька (1779-1838), який народився
на Полтавщині, мала масу 20 кг (порохового заряду, призначеного для руху
ракети ). Коли пороховий заряд вибухнув, з ракети було викинуто 200 г
порохових газів зі швидкістю 600 м/с. на якій відстані від місця запуску впаде
ракета, якщо вона запущена під кутом 450? Опором повітря знехтувати.
Задача 4. Перший фунікулер – похилу залізницю з канатною тягою – було
споруджено в Одесі 1901р. Довжина лінії становить 238 м, рейс вагона триває
2,5 – 3 хв. Яка середня швидкість руху вагона?
Задача 5. У 1966 р. харківські конструктори склали автомобіль «ХАДІ-7» з
газотурбінним двигуном. Його маса – 800 кг, швидкість, досягнута з місця на
відстані 1 км – 160 км/год. На той час ці показники перевищували світові
досягнення. Вважаючи рух рівноприскореним, визначити силу тяги двигуна,
якщо коефіцієнт опору 0,03.
Задача 6. У 1983р. на Луганському локомотивобудівному заводі було
виготовлено найпотужніший тепловоз 4ТЕ 10С, потужність якого становила 12
тис. к. с. Визначити силу тяги тепловоза, якщо він веде потяг зі швидкістю 72
км/год.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ФІЗИКА
Брославська Галина Михайлівна
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Поняття «інструментальні компетентності» вперше було надано у звіті з
міжнародного проекту «Tuning» та охоплювало такі компетенції: здатність до
аналізу і синтезу; здатність до організації і планування; базові загальні знання;
засвоєння основ базових знань з професії; усне і письмове спілкування рідною
мовою; знання другої мови; елементарні комп’ютерні навички; навики
управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних
джерел); розв’язання проблем; самостійне прийняття рішень в залежності від
ситуації.
Саме на заняттях з фізики є можливість формувати у студентів
інструментальні компетентності, які є частиною загальних компетентностей
(відповідно до проекту Tuning), розвиваються, виявляються й оцінюються не
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окремо одна від одної, а інтегровано, в ході формування вищеназваних
компетенцій.
Щоб переконатися у вищесказаному розглянемо приклад. За допомогою
програми Power Point автором було створено педагогічний програмний продукт
тест-тренажер, який містив 20 задач: по 5 задач (різного рівня складності) для
кожного закону Ньютона (рис. 1). Він використовувався на лекціях і
практичних заняттях при вивченні теми «Закони Ньютона».

Рис. 1 Фрагмент тесту-тренажера з теми «Закони Ньютона»
Кожна задача оцінювалася певною кількістю балів (залежно від
складності).
На кнопці вказано кількість балів за кожну задачу, під час натискання на
кнопку з’являється умова задачі, яку потрібно розв’язати. Для перевірки
правильності розв’язання потрібно натиснути на кнопку ще раз – з’явиться
підказка (рис. 2).

Рис 2 Приклад розв’язування задач з теми «Закон всесвітнього тяжіння»
Оцінювання розв’язаних задач здійснювалося так:
1) якщо у вас п’ятибальна система оцінювання, то «п’ять задач – п’ять»;
2) якщо у вас дванадцятибальна система оцінювання, то за всі задачі (одного з
законів) – від 10 до 12 балів, за 4 задачі – від 7 до 9 балів тощо.
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3) якщо порахувати бали, які даються для кожної задачі, то «від 90 до 100
балів – відмінно, від 75 до 85 – добре і т.д. Це зручно для тих, хто навчається за
100-бальною системою оцінювання.
Проаналізувавши використання на занятті з фізики запропонованого
вище тесту-тренажера (рис.1 та рис. 2), бачимо, що при цьому ми формуємо
у студентів базові загальні знання та засвоєння основ базових знань з фізики,
здатність до аналізу та синтезу, здатність до організації та планування, навички
управління інформацією, самостійне прийняття рішення в залежності від
ситуації тощо.
Багато освітніх програмних продуктів з фізики створюють самі студенти,
що дає підставу робити висновок, що вони розуміють значення сформованих у
них інструментальних компетентностей і зможуть в майбутньому
використовувати одержані знання у своїй професійній діяльності.
ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З ФІЗИКИ
ПОБУТОВОГО ПРИЛАДУ «МАГІЧНА КУЛЯ»
Бурдін Сергій Вікторович
Державна гімназія – інтернат з посиленою військово-спортивною підготовкою
«Кадетський корпус»
Сучасний побутовий пристрій «Магічна куля» привернув нашу увагу як
носій цікавих фізичних явищ. Даний прилад створює електричний розряд в газі,
і вже заради цього може виступати як об’єкт спостережень і досліджень. Метою
даної роботи стало вивчення цього приладу, як аналогу вже відомих приладів, і
розробка можливостей якомога більш широкого використання його для
демонстрування фізичних явищ. Навіть при першому знайомстві з приладом
з’являється асоціація з трансформатором Тесла.
Коронний розряд
Коронний розряд спостерігається при включенні приладу. Кольорові
кисті починаються на центральній зарядженій кулі і хаотичним чином
направлені до зовнішньої скляної сфери. За зовнішнім виглядом цей розряд
нагадує коронний розряд на оригінальному трансформаторі Тесла, і
відрізняється від нього тільки обмеженістю сферою виготовленою з оргскла з
спеціальним внутрішнім напилом. Відмінність у кольорі розрядів залежить від
природи газу, де відбувається розряд. При дотиканні рукою до скляної сфери
спостерігається перерозподіл розряду, при якому до місця торкання буде
направлений більш потужний розряд, про що можна судити по товщині
розряду. Ми пояснюємо це явище зміною ємності при дотиканні, частина
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заряду сфери йде на руку, змінюється потенціал даної точки, що створює
сприятливі умови для розряду в даному напрямку.
Світіння газорозрядних трубок
Дослід проводиться шляхом піднесення до «Магічної кулі» лампи
денного світла, яка була непрацездатна, але герметичність якої не була
порушена. При дослідах з лампою у формі кільця ми спостерігали рівномірне
світіння всієї лампи у вигляді спалахів. При піднесенні лампи прямолінійної
форми також спостерігається світіння, але в залежності від відстані до кулі. Ми
пояснюємо це явище наявністю в просторі навколо шару змінного
електричного поля високої частоти, що збуджує молекули ртутної пари, якою
заповнена лампа. Далі відбувається робочий режим лампи при якому збуджена
ртутна пара примушує світитися люмінофор на внутрішній поверхні лампи.
Перерозподіл електричного поля
Дослід проводиться на тій самій установці. При стаціонарному
розташуванні лампи у формі кільця біля кулі, добиваємося її постійного
світіння. Якщо одночасно з цим доторкнутися до приладу рукою в любому
місці, світіння лампи припиняється, і відновлюється при прибиранні руки. Це
явище ми пояснюємо перерозподілом електричного поля, забираючи заряди з
зовнішньої сфери, і напрямляючи більш потужний заряд в точку дотикання, ми
зменшуємо напруженість поля яке створює решта розрядів. Таким чином, не
вистачає енергії поля на збудження ртутної пари.
Тому ми рекомендуємо прилад „Магічну кулю” для демонстрації
фізичних явищ у школі. Він має такі переваги перед трансформатором Тесла:
безпечний для здоров’я учнів
є доступним приладом
має значно менші розміри
Дані демонстрації можуть бути використані в шкільному курсі фізики, як
із самим приладом, так із відеозаписом при вивченні таких тем:
7 клас
Вступ. Як приклад електричного явища
8 клас
Електричні явища. Струм у газах. Електричне поле
10 клас
Електричне поле. Демонстрація наявності поля в просторі та поняття
електроємності
Електричний струм в різних середовищах. Для демонстрації видів газових
розрядів
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11 клас
Електромагнітні коливання. Як приклад роботи трансформатора.
Атоми і атомне ядро. Як приклад світіння газорозрядних трубок

Побутовий прилад «Магічна куля» має широкі можливості в навчальному
експеріменті з фізики
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Вишневецька Оксана Олександрівна
Дворічанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Дворічанської районної ради Харківської області
Цифрові технології все частіше втручаються у наше життя. На сучасному
етапі навчальні заняття проходять із використанням ІКТ. Шкільні кабінети
оснащуються комп'ютерною технікою. Починається справжнє панування
Інтернету та інформаційних технологій. Ми вторгаємося у віртуальний простір
все глибше і глибше. Педагоги ставлять перед учнями демонстраційні досліди у
віртуальних лабораторіях, а учні виконують лабораторні і практичні роботи на
екранах комп'ютерів, використовуючи віртуальні прилади, інструменти і
матеріали.
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Експеримент є невід'ємною частиною пізнання природи, вивчення її
законів. Така наука, як фізика, не може вивчатися тільки теоретично, їй
обов'язково потрібне практичне підґрунтя. Експеримент дозволяє учням самим
переконатися у справедливості існуючих законів природи, а також у
правильності висунутої наукової гіпотези або, навпаки, в її помилковості.
Щоб підвищити ефективність експерименту, необхідно використовувати
сучасні прилади, адже саме вони реєструють дані, які і є основою обчислень.
До таких сучасних приладів відносяться різноманітні датчики, які здатні різні
фізичні величини, у тому числі звук, світло, силу, тиск та інші, перевести в
електричні сигнали (Рис.1-3).

Рис. 1. Датчик температури

Рис. 2. Фотоворота

Рис. 3. Датчик сили

Отримані електричні сигнали подаються через спеціальний пристрій
(реєстратор) на комп'ютер (Рис. 4), де програмним чином обробляються і
можуть бути представлені нам в самій різноманітній формі, як у вигляді
стилізованих аналогових або цифрових приладів, так і у вигляді графіків
(Рис. 5).

Рис. 4. Реєстратор даних
Рис. 5. Представлення оброблених даних
Останні мають набагато більшу наочність при вивченні процесів і
позбавляють дослідників від рутинної роботи щодо зняття показань і
заповнення таблиць. Тим більше, що в ході вимірювань дані в таблицю
вносяться автоматично, і експериментаторам залишається лише обробити
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отримані результати. До таких сучасних засобів вимірювання відноситься
цифрова лабораторія. Цифрові лабораторії – це нове покоління шкільних
природничо-наукових лабораторій. Вони надають можливість:
 скоротити час, який витрачається на підготовку і проведення фронтального
або демонстраційного експерименту;
 підвищити наочність експерименту та візуалізацію його результатів,
розширити список експериментів;
 проводити вимірювання в польових умовах;
 модернізувати вже звичні експерименти.
Лабораторія – це комплект, до складу якого входять датчики та
реєстратор.
Цифрова лабораторія «Einstein» передбачає використання різних
цифрових датчиків, за допомогою яких можна проводити широкий спектр
досліджень, демонстраційних і лабораторних робіт, а також здійснювати
науково-дослідницькі
проекти, що сприяють вирішенню міжпредметних
завдань. Така лабораторія надає можливість проводити різного роду
природничо-наукові експерименти як у приміщенні навчального закладу, так і
за його межами. Програмне забезпечення для аналізу експериментальних даних
є простий, зручний, інтуїтивно зрозумілий школярам інтерфейс.
MiLАВ – це комплексний додаток, що забезпечує реєстрацію
експерименту: збір кількісних даних (показів датчиків), відображення їх на
графіку, у таблиці, на табло приладу і математичну обробку отриманих даних.
Також, мультимедійні можливості MiLАВ дозволяють супроводжувати
отримані дані синхронізованими відео- і аудіо матеріалами; містить відео
аналізатор руху, який здатний перетворювати відеозапис будь-якого руху в
набір даних. Додаток повністю сумісний з відомими програмними засобами
офісного призначення (MS Word i Excel). Швидке налаштування експерименту і
наочне відображення одержуваних у процесі експерименту даних, зручні
інструменти аналізу, дозволяють за обмежений час проводити більше
експериментів і перевіряти більше гіпотез, що забезпечує швидке і міцне
засвоєння навчального матеріалу.
На уроках фізики переваги важко переоцінити. Спостереження і вивчення
швидкоплинних процесів, таких як звукові та електромагнітні коливання,
охолодження перегрітої рідини або процесів, в яких іншими способами
неможливо визначити закон зміни, наприклад розряд конденсатора,
охолодження тіла, зміна амплітуди коливань та ін.
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Вчитель разом зі своїми учнями може розробляти та проводити цікаві,
актуальні дослідження. Цифрова лабораторія надає усі умови для розвитку
творчого підходу у процесі навчання.
Список використаних джерел:
1. Использование цифровой лаборатории при изучении физики. Режим доступу:
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2016/02/21/ispolzovanie-tsifrovoy-laboratoriina-urokah-fiziki
2. Цифровые лаборатории. Режим доступу:
https://infourok.ru/iz_opyta_raboty_ispolzovanie_cifrovyh_laboratoriy_na__urokah_
fiziki-352908.htm
3. Кунаш М.А., Телебина О.А. Использование цифровых лабораторий на уроках
физики и химии: Учебно-методическое пособие. – Мурманск: ГАУДПО МО
«Институт развития образования», 2015. – 66 с.
УСНИЙ ЗАЛІК ЯК ЕЛЕМЕНТ МОВНОЇ РОБОТИ
Євсеєва Наталя Борисівна
Харківська спеціалізована школа I-III ступенів №162 Харківської міської ради
Для формування в учнів стійких умінь і навичок з предмету неабияку
вагу має розвинена математична мова. Уміння правильно вживати математичні
терміни, розуміти їх значення сприяє прискоренню розумових процесів. Це
полегшує учневі сприйняття поставленої задачі, переведення її на математичну
мову, пошук розв’язання, складання математичної моделі даної задачі. Однією з
форм роботи щодо розвитку математичного мовлення учнів є усний залік, під
час якого учень зобов’язаний надати означення всіх математичних термінів, що
зустрічаються в темі, продемонструвати уміння формулювати властивості,
ознаки вивчених математичних об’єктів, уміння застосовувати їх при наданні
математичних характеристик предмету, що розглядається. Наприклад, при
вивченні теми «Піраміда» учень повинен сформулювати означення піраміди,
правильної піраміди, зазначити положення основи її висоти, перелічити
властивості граней, ребер, двогранних кутів при основі, кутів нахилу ребер до
площини основи, надати означення апофеми, перелічити різновиди пірамід,
тощо.
На уроці я опитую двох - трьох учнів, які, за бажанням, відповідають на
поставлені запитання. Тим, хто повно, без зауважень, чітко відповів на всі
запитання, надається право приймати залік в інших учнів. Учні класу
самостійно обирають, з ким із обраних, їм комфортніше працювати.
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Умови складання заліку такі: учням надається план відповіді; тим, хто
складає залік в день його оголошення, може бути виставлена оцінка 10 (за
умови успішної відповіді), кожного наступного дня оцінка за залік знижується
на 1 бал; виставлені за залік оцінки учитель має право перевірити,
відповідальність за правильність оцінювання несуть і той, хто складав залік, і
той, хто його приймав.
Така інтерактивна робота забезпечує певний результат і заохочує учнів до
навчання, оскільки право приймати залік у товаришів може вибороти будь-хто,
забезпечує об’єктивність оцінювання, сприяє підвищенню результативності
навчання, прищепленню інтересу до вивчення предмету, і, найголовніше, - дає
змогу кожному учневі навчатися на рівні своїх індивідуальних можливостей і
поступово просуватися уперед у вивченні предмету.
Цю форму роботи можна застосовувати і для відпрацювання певних типів
задач, вправ, рівнянь не тільки на уроках математики, але й з інших предметів.
Для формування в учнів стійких умінь і навичок з предмету неабияку
вагу має розвинена математична мова. Уміння правильно вживати математичні
терміни, розуміти їх значення сприяє прискоренню розумових процесів. Це
полегшує учневі сприйняття поставленої задачі, переведення її на математичну
мову, пошук розв’язання, складання математичної моделі даної задачі. Однією з
форм роботи щодо розвитку математичного мовлення учнів є усний залік, під
час якого учень зобов’язаний надати означення всіх математичних термінів, що
зустрічаються в темі, продемонструвати уміння формулювати властивості,
ознаки вивчених математичних об’єктів, уміння застосовувати їх при наданні
математичних характеристик предмету, що розглядається. Наприклад, при
вивченні теми «Піраміда» учень повинен сформулювати означення піраміди,
правильної піраміди, зазначити положення основи її висоти, перелічити
властивості граней, ребер, двогранних кутів при основі, кутів нахилу ребер до
площини основи, надати означення апофеми, перелічити різновиди пірамід,
тощо.
На уроці я опитую двох - трьох учнів, які, за бажанням, відповідають на
поставлені запитання. Тим, хто повно, без зауважень, чітко відповів на всі
запитання, надається право приймати залік в інших учнів. Учні класу
самостійно обирають, з ким із обраних, їм комфортніше працювати.
Умови складання заліку такі: учням надається план відповіді; тим, хто складає
залік в день його оголошення, може бути виставлена оцінка 10 (за умови
успішної відповіді), кожного наступного дня оцінка за залік знижується на 1
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бал; виставлені за залік оцінки учитель має право перевірити, відповідальність
за правильність оцінювання несуть і той, хто складав залік, і той, хто приймав.
Така інтерактивна робота забезпечує певний результат і заохочує учнів до
навчання, оскільки право приймати залік у товаришів може вибороти будь-хто,
забезпечує об’єктивність оцінювання, сприяє підвищенню результативності
навчання, прищепленню інтересу до вивчення предмету, і, найголовніше, - дає
змогу кожному учневі навчатися на рівні своїх індивідуальних можливостей і
поступово просуватися уперед у вивченні предмету.
Цю форму роботи можна застосовувати і для відпрацювання певних типів
задач, вправ, рівнянь не тільки на уроках математики, але й з інших предметів.
ФІЗИКА, ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Єлецька Валентина Федорівна
Харківський радіотехнічний технікум
Як відомо, Фізика – обов’язковий компонент загальної та професійної
освіти. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей,
виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального,
творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного
господарства кваліфікованими фахівцями. Її значення в освіті визначається
насамперед тим, що фізика була і є фундаментом природничої освіти, філософії
природознавства та науково-технічного прогресу. Вона формує світогляд
молодої людини, їхнє розуміння явищ і процесів, які відбуваються в природі,
технологіях, техніці.
Сучасній рівень розвитку науки та техніки становить також нові вимоги
до рівня загальноосвітньої підготовки студентів. Це вимагає великої
відповідальності від викладачів фізики технікумів, училищ, коледжів тощо,
оскільки вони закладають e свідомість своїх вихованців мiцнi i глибокі знання
фізичної науки. Від якості одержаних знань студентами по фізиці, астрономії та
інших природничо-наукових дисциплін середніх спеціальних навчальних
закладів залежить подальший розвиток науково-технічного прогресу в нашій
країна.
Отже, зміст фізичної освіти в середніх спеціальних навчальних закладах
повинний забезпечувати достатньо високий рівень оволодіння основами фізики,
необхідними для формування наукового світогляду, розвитку фізичного
мислення. А кожна людина має володіти фізикою такою мірою, щоб
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застосувати досягнення сучасної науки у теперішньому і подальшому житті,
тим самим сприяти розвитку самої країни.
ПРО ЗАВДАННЯ З ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ
ВІДПОВІНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»
Захарова Вікторія Олексіївна
Харківський патентно-комп’ютерний коледж
Відповідно до Закону України «Про освіту» головним завданням
навчально-виховного закладу є:
виховання морально і фізично здорового покоління;
створення умов для здобуття освіти на рівні державних стандартів;
розвиток природних позитивних нахилів, творчого мислення, потреби
і вміння самовдосконалюватися;
формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до
трудової діяльності, відповідальності за свої дії.
Країна повинна отримати громадянина, який може не тільки сприймати
інформацію, але в першу чергу – думати, самостійно навчатись. Процес
навчання за своєю сутністю є рухом студента шляхом пізнання від незнання до
знання, від неповного до повнішого, ширшого і точнішого знання.
Ми знаємо, що в перекладі з грецької мови, фізика – природа. Тобто
предметом вивчення фізики є з наукової точки зору є матерія. Але процес
навчання включає не тільки матеріальне, але і людину, яка вивчає цю
матерію. Студенти повинні розуміти, що їм дасть те чи інше знання.
Вони повинні навчитися ставити питання та давати на них відповіді,
робити висновки, аналізувати. Це досягається за допомогою інтерактивного
методу, який використовується у сучасній педагогіці.
В комісії «Природничих дисциплін» особливої уваги потребує
викладання теоретичного матеріалу. За невелику кількість годин викладач
повинен дати в повному обсязі великий об’єм інформації, тому особливої
уваги викладачі комісії приділяють інноваційним технологіям викладання
теоретичного матеріалу з метою засвоєння фундаментальних проблем
курсу, новітніх досягнень наукової думки.
Вдосконалити викладання фундаментальних дисциплін допоможуть
різні форми надання інформації. Наприклад бінарне заняття. Участь у
підготовці та проведенні занять дає можливість відчути інтеграцію між
науками, жодна з яких не може існувати відокремленою від інших.
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Зацікавити студентів допоможуть згадки і розповіді про видатних
українських вчених і винахідників. В Харкові – місті, яке завжди було
столицею науки, є багато видатних прізвищ, які заслуговують на згадку.
Україні є ким пишатись. Все це допоможе у процесі навчання формувати
пізнавальні, практичні вміння і навички, розвивати і виховувати студента.
Список використаних джерел:
1. Габович О.М., Габович Н.О., Як викладати сучасну фізику. Х.: Основа.
2008.-110с.
2. Каплун С.В., Федченко С.Г., Методичний порадник для вчителів фізики.
Харківська академія неперервної освіти. 2015.-124с.
3. Інформаційні ресурси: http://www.osvita.org.ua/
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Іванова Ірина Валеріївна
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
В сьогоденних умовах швидкого розвитку інфокомунікаційних
технологій та постійного зростання вимог до якості освіти необхідним стає
процес застосування та впровадження нових інформаційних сервісів на основі
різноманітних технологій.
Останнім часом все більше популярними стають так звані «хмарні
технології» або хмарні обчислення (Cloud computing). Хмарні технології – це
достатньо простий та зручний спосіб доступу до різних зовнішніх
інформаційних ресурсів, що можуть надаватися за допомогою усім нам
знайомої мережі Інтернет.
Як вважається сьогодні, хмарні технології − це можливість задовольнити
потреби тих користувачів, яким необхідно обробити інформацію на віддалених
сервісах.
На нашу думку вчителі шкіл та викладачі коледжів і ВНЗ можуть
використовувати хмарні технології для організації дистанційної освіти
(самостійна робота або підвищення кваліфікації), на заняттях та позаурочної
роботи, а також в організації та проведенні методичних семінарів, тренінгів. В
такому випадку вирішуються такі задачі: пошук необхідної інформації,
миттєвий зв'язок з викладачами або студентами (відбувається оптимізація часу
навчального процесу), поширення досвіду роботи викладачів, підвищення
кваліфікації, ознайомлення та узагальнення передового досвіду викладачів.
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Система навчання з відповідної дисципліни за хмарними технологіями
складається з загально-навчальних хмарних технологій (технології on lineрозробки та on line-збережень матеріалів в електронному вигляді, технології
організації та керування навчальним процесом) та обмежених хмарних
технологій – браузерні системи програмування та моделювання (на підтримку
вивчення інформаційних технологій), мобільні математичні середовища (на
підтримку вивчення математики та вищої математики), віртуальні «on line» лабораторії та системи моделювання (на підтримку вивчення фізики, хімії або
біології де студенти можуть наочного відчути проведення опиту та провести
аналіз).
Для освітнього процесу хмарні технології надають таку можливість:
– зберігання фото, відео, текстових документів необмеженого обсягу
(може бути доступна інформація про групу або навчальний заклад);
– спільна діяльність на віддаленій відстані (при наявності структурного
підрозділу);
– доступність поза межами роботи (виконання завдання після занять);
– миттєве збереження інформації.
Виходячи з цього, робота з хмарними технологіями під час використання
мережевих програмних продуктів та ресурсів у коледжі повністю відповідає
сучасним вимогам до навчального процесу та якості підготовки фахівців.
Робимо головний висновок: застосування хмарних технологій може сприяти
покращенню засвоєння навчального матеріалу студентами та надихає
викладачів на творчу роботу.
Список використаних джерел:
1. Можливості використання хмарних технологій в освітній та соціальній
сферах. Сабліна М.А. – ISSN On line: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 2014,
№ 3(7).
2. Алексанян Г. А. Использование облачных сервисов Яндекс при организации
самостоятельной деятельности студентов СПО [Текст] / Г. А. Алексанян //
Педагогика: традиции и инновации (II): материалы междунар. заоч. науч. конф.
(г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С.
150-153.
3. Морзе Н.В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути
дивом у навчанні? / Н.В. Морзе // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №6 (86). – 2010.
– С.10-14.
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЦІКАВИХ ЗАДАЧ – ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ
Колесник Людмила Дмитрівна
Красноградський коледж Комунального закладу «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради
Математика як наука виникла з практичних потреб людства, потреби
розв’язувати задачі. Задачі сприяють подальшому розвитку математичної
науки, примушують вчених створювати нові алгоритми, відкривати
закономірності, які в свою чергу створюють інші методи дослідження.
На початку XVIII століття вчені намагалися розв’язати задачу на
знаходження площі криволінійної трапеції, що привело до створення
диференціального та інтегрального числення. Зацікавленість в азартних іграх
привела до теорії імовірності. Розв’язування задач на обчислення оптимального
завантаження роботи верстатів дало змогу створити лінійне програмування.
У сучасному світі математика розвивається шляхом розв’язування задач.
У навчальному процесі формуванню вміння розв’язувати задачі надається
перевага над іншим навчальним матеріалом. Саме із задач починається
зацікавленість математикою. Реалізація принципу навчання через розв’язування
задач – це найкраща форма розвитку математичної діяльності та засвоєння
необхідних знань, навичок і методів.
Знання теоретичних положень повинно переплітатись з умінням
розв’язувати задачі. Розв’язування задач є специфічною особливістю інтелекту,
а інтелект – це особливий дар людини. Вміння розв’язувати цікаві задачі добре
впливають на розвиток уваги, пам’яті, уяви, на виховання волі, ініціативи,
активності. Саме так вважав основоположник педагогічної науки – Костянтин
Дмитрович Ушинський.
Для розвитку математичних здібностей розв’язують вправи такого змісту:
комбінаторні, з елементами дослідження, на кмітливість, логічні задачі, ігри.
Кожне завдання має містити в собі щось загадкове, «родзинку».
Розв’язати нестандартну задачу, не звертаючи увагу на шаблони – це маленька
творча перемога. В цьому допоможуть збірники задач: Чарльза Тригга
«Mathematical Quickies», И. Кюршака «Венгерські математичні олімпіади»,
Отто Духкеля «400 вибраних задач» та ін.
Для підвищення інтелектуальних здібностей розвитку логічного
мислення, що є необхідною умовою для розв’язання задач, у всьому світі
набули розголосу ігри-головоломки. Прикладом цього є унікальний тренажер –
SUDOKU. Це «магічний квадрат» який поділений на 81 клітинку, деякі з них
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вже містять цифри. Завдання – заповнити всі порожні клітинки
використовуючи свій інтелект. Для цього використовують:
дедуктивний метод;
метод виключення;
метод ряд, квадрат і колонка.
Систематичне розв’язування нестандартних цікавих задач дає можливість
розвинути та відшліфувати елементарні розумові здібності, сформувати
критичне мислення та сприяє загальному розкріпаченню, гнучкості мислення.
Якщо людина має гнучке мислення, вона в змозі відмовитись від звичайного
способу дії, якщо це не відповідає новим умовам, які склалися.
Список використаних джерел:
1. SUDOKU: японские головоломки / сост. С.В. Станкевич. – Харьков:
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2006 – 240с.
2. Фридман Л.М. Как научиться решать задачи: кн. для учащихся ст. сред. шк.
/Л.М. Фридман, Е.Н. Турецкий. – 3-е изд., дораб.. Москва: Просвещение, 1989.
– 192с.: ил.
СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ DEVOPS ІНЖЕНЕРІВ
Костромицький Андрій Іванович
Харківський національний університет радіоелектроніки
DevOps – це відносно нова методологія, яка набула значного розвитку та
признання останні роки. DevOps – це акронім від слів development і operations,
тобто розробка (програмного забезпечення) та забезпечення функціонування.
Поширення цієї методології пов’язане із постійним ускладненням
програмного забезпечення (ПЗ), частими випусками нових версій ПЗ,
необхідністю використання складних програмно-технічних рішень для
автоматизації багатьох виробничих процесів та забезпечення належного
функціонування мережної інфраструктури, причому перевага віддається
хмарним технологіям. Тому зараз в багатьох IT-компаніях як в Україні так і за її
межами спостерігається стабільне зростання попиту на системних інженерів.
Зважаючи на такі обставини, на кафедрі інформаційно-мережної
інженерії ХНУРЕ введено ряд дисциплін в блоці альтернативного вибору
студента, що доповнюють базові дисципліни та дозволяють підготувати
студентів для роботи системними інженерами (DevOps-інженерами).
До дисциплін, що формують DevOps-інженерів належать «Локальні
мережі зв’язку», де вивчаються принципи побудови та адміністрування IPмереж; «Маршрутизація в мережах зв’язку», де поглиблюються знання з
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мережних технологій; «Мережні операційні системи», «Unix платформи», де
вивчаються особливості адміністрування Windows та Linux серверів;
«Технології віртуалізації» та «Хмарні технології в інформаційних мережах», де
відпрацьовуються навички роботи з сучасними хмарними платформами, які
забезпечують стабільну роботу та масштабування навантаження додатків. Не
менш важливими є дисципліни «Бази даних», «Основи тестування ПЗ»,
«Автоматизація процесів доставки та постачання ПЗ».
Відзначимо, що такі зміни в навчальних планах стали можливі завдяки тісній співпраці кафедри з фахівцями Харківського офісу компанії EPAM Systems.
ГЕНЕРАТОР РОЗВИТОК ЕТНОСУ З ТОЧКИ ЗОРУ ПАСІОНАРНОЇ
ТЕОРІЇ
Мартинець Олександр Іванович
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
У зв’язку з вищевказаною темою є бажання нагадати, що 150 років назад
засновник наукової геополітики М.Я. Данилевський закінчив програмну роботу
«Росія і Європа». Такі поняття, як глобалізація, суверенітет, експансія,
самовизначення, сепаратизм, баланс сил, багатополярність, сфери впливу,
євроатлантизм та інші, які здається, тільки недавно ввійшли до нашого
політичного лексикону, тоді вперше пролунали для читачів.
Кожен народ Землі проходить свій шлях від зародження до зникнення.
Точку зародження етносу від слідкувати практично неможливо. Розвиваючи
ідеї В.І. Вернадського деякі вчені пов’язували пасіонарний поштовх з
космічними факторами. Після зародження етносу розпочинається інкубаційний
період, коли пасіонарії намагаються розшевелити суспільство, підкоривши його
вектору своїх устремлінь. Коли активних людей стає достатньо багато і вони
захоплюють лідируючі позиції, розпочинається підйом, який часто
супроводжується боротьбою між самими пасіонаріями. В середньому на перші
три етапи йде близько 400 років. В результаті досягається пасіонарний
максимум, який називається акматичною фазою або перегрівом.
Продовжується він десь 150-200 років, після чого відбувається надлом –
різне падіння енергетики. Теоретично, якщо на територію етносу ніхто не
претендує, він може перейти в стан гомеостазу – рівноваги з оточуючим
середовищем. На відміну від нашого північно-східного сусіда, який ще має
імперські амбіції, більшість західноєвропейських націй сьогодні досить старі.
Допоміжну енергетику Західній Європі дали великі географічні відкриття, які
дозволили отримувати потік ресурсів, необхідний для початку індустріалізації в
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XVIII ст. Однак устремління до спокійного життя поступово починає
переважати над експансіонізмом. XXI ст. – період енергетичного занепаду
Європи. «Комфорт понад усе» стає загальним негласним лозунгом. Для
збереження спокою багато західноєвропейських сімей навіть не хочуть мати
дітей. Все більш популярна ідея індивідуалізму особистості, зі смаком
проживаючої багатства, накопичені попередніми поколіннями. Легалізуються
наркотики, проституція, гомосексуалізм, а кількість новаторів стрімко падає.
Проводячи аналогію з віком людини, більшості сьогоднішніх
західноєвропейських країн зараз 65-67 і більше років, що відповідає періоду
обскурації, підсумком якою є деградація та занепад. Старі нації намагаються
врятуватися від одряхління, звично використовуючи «свіжу кров» з колишніх
колоній. Але вже йде відтворення. Іммігранти, які вливаються, допомагають
підтримувати на необхідному рівні виробничий та науковий потенціал, але все
менше розчиняються в етносі, який їх прийняв і створюють особисті культурні
анклави.
Включення в ЄС декількох більш молодих націй Східної Європи і
Туреччини може подовжити період відносного розвитку Європи ще на століттядва. В цих умовах ведуться розмірковування про «мультикультурність», але
жодні принципові кроки до зміни ситуації не пропонуються. З великою
вірогідністю можна прогнозувати, що до XXII-XXIII ст. відомі нам європейські
нації, як такі зійдуть на нуль, людей, вже важко буде назвати голландцями,
німцями чи французами, подібно тому, як важко було вважати «синами Риму»
варварів, що отримали громадянство за едиктами пізніх римських імператорів.
Основним чорноморським сусідом України є залишок Оттоманської
імперії – Туреччина. Вік турецької нації ненабагато менший, ніж
західноєвропейських – по людським міркам він наближається до 60 років. Вона
ще здатна здійснити декілька значних програм розвитку, але вони скоріш за
все, будуть направлені на розвиток інфраструктури – тобто забезпечення
комфортного старіння нації.
Окрім територіально близьких народів, на Україну впливають і, очевидно,
і в майбутньому будуть серйозно впливати ряд віддалених, але могутніх націй.
Українці як нація зародились в XIV-XV ст., коли на прикордонні і
небезпечні з точки зору вторгнення сусідніх держав, а тому в малонаселені
землі Дикого Поля почали бігти незадоволенні утисками на Вітчизні активні
люди. Реперною точкою завершення інкубаційного періоду в розвитку нового
народу можна вважати будівництво Дмитром Вишневецьким, на прізвисько
Байда, фортеці на острові Мала Хортиця в 1552р. Тут люди «довгої волі» з
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Московського царства, Речі Посполитої, Кримського ханства, Молдавії,
Кавказу змішались з залишками уцілілого після Ординського періоду
населення, утворили молоду і надзвичайно активну націю козаків.
В генотипі зароджуваної нації була закладена народна віра. Особливе
положення призвело до того, що козаки вважали себе головною, титульною
нацією. Незважаючи на це можна сказати, що до кінця XVIII ст. бурхлива
юність українства залишилась позаду. Пасіонарна енергія зменшилась, в тому
числі за рахунок вливання найбільш енергійних вихідців з України до
петербуржської еліти, де вони ставали полководцями, політичними діячами,
творцями загальноімперської культури. Багато активних людей в цей час
зосередили свої зусилля на підприємницькій, науковій та просвітницькій ниві.
Знаний австралійський аналітик світової історії Ентані Харвей сказав: «В
успішності розвитку України- надія всієї білої раси. Пройде небагато часу, і
ваша земля може стати містком між спливаючою епохою і новим часом.»
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ ДЛЯ
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Мілютіна Ольга Святославівна
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Завдання викладача полягає не тільки в тому, щоб передати готові знання,
а й в придбанні різного роду компетенцій, безпосередньо не пов'язаних з
кількістю знань. Нагадаю, що компетенція - базова якість особистості, що
містить сукупність взаємопов'язаних якостей особистості, необхідних для
якісної та плідної діяльності.
Саме тому викладач повинен організувати процес не тільки вивчення
навчального матеріалу, а й вміння знаходити необхідну інформацію та її
оброблення, щоб подальша професійна діяльність була успішною. Для
перевірки теоретичних знань найчастіше використовують фронтальне
опитування (в усній або письмовій формі) і стандартизований контроль.
Розглянемо переваги та недоліки цих методів.
Почнемо з переваг.
1. Тестовий контроль дає можливість при незначних витратах
аудиторного часу перевірити знання всіх студентів.
2. Оцінити кількість засвоєних знань відразу на занятті.
3. Перевірити самостійність виконання домашнього завдання.
4. Розвиває інструментальні компетенції.
Тепер розглянемо недоліки цих прийомів.
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1. Обмеженість застосування. З його допомогою можна перевірити лише
репродуктивну діяльність студентів: знайомство з навчальним матеріалом та
його відтворення.
2. Значні витрати часу викладача на складання тестів.
3. Майже мають розвитку соціально-особистісні компетенції
4.
Розвиток
загальнонаукових
компетенцій
відбувається
на
репродуктивному рівні.
Все це спонукало мене знайти прийоми гармонійного розвитку
компетенцій при перевірці теоретичних знань студентів.
1. Студенти опитують один одного впродовж обмеженого часу. Після
закінчення опитування оцінюють роботу товариша.
2. За обмежений час потрібно скласти заздалегідь обумовлену кількість
тестових запитань.
3. Перевірити відповіді на тести, не маючи ключа з відповідями.
4. Поставити запитання до умови задачі.
Ці прийоми допомагають зробити процес навчання більш ефективним.
Список використаних джерел:
1 Бондар В. І. Дидактика: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
2. Панюков, Г.А. Еще раз о контроле усвоения знаний// Специалист. - 2002. - №
3. - С. 16-17.
3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Гранмна, 1999. – 350 с.
Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/
ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ДО НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ТА ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Мухортова Поліна Анатоліївна
Слобожанська гімназія №2 Зміївської районної ради Харківської області
Ми працюємо у час реформ, що викликані впровадженням в життя нових
цілей навчання, розробкою та застосуванням нових технологій навчання та
вимагає створення сучасної, модерної, освітньої системи в Україні, що враховує
індивідуальні потреби особистості та її особливості.
В Слобожанській гімназії №2 кабінеті фізики встановлена інтерактивна
дошка, працює Інтернет мережа, на комп’ютері встановлені електронні
підручники та програми для проведення сучасних уроків фізики. Накопичено та
систематизовані матеріали (анімації, презентації, відео, фото) для уроків фізики
з різних тем.
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Розуміння того, що сучасний вчитель має знати більше ніж його учні,
уміти користуватись сучасними технологіями гаджетами та використовувати їх
у навчанні. Учитель сьогодні не тільки майстерний викладач предмету біля
дошки з крейдою. Учитель повинен бути у творчому пошуку, готовий до
навчання впродовж життя, постійно самовдосконалюватися, застосовувати нові
освітні ідеї тому що він відповідальний за майбутнє України.
Використання інтерактивної дошки, презентації, відео та фото матеріалів
на уроках фізики сьогодні стали традиційними.
Пошук нових технологій, форм та методів навчання обумовлені різними
факторами:

Інтерактивна взаємодія учнів та вчителя;

Робота з обдарованими дітьми. самоосвіта;

Робота з дітьми які часто хворіють, інклюзивне навчання;

Навчальні проекти та дослідницька робота;

STEM-освіта, моделювання, робототехніка;
Створення персонального сайту вчителя-предметника – це вимога
сучасного інформаційного світу. Створення сайту відкриває для педагогічної
діяльності нове середовище та нові можливості. Сайт – робочий інструмент
вчителя, що надає можливість організувати взаємодію між вчителем та з іншої
сторони колегами, батьками та учнями: під час дистанційного навчання учнів,
підготовки навчального проекту. Для мене, створений персональний сайт
дозволяє презентувати свій педагогічний досвід, підвищити власний рівень ІКТ,
спілкування з колегами батьками та учнями.
Персональний сайт вчителя Слобожанської гімназії №2 Мухортової
Поліни Анатоліївни http://polina-muhortova.kh.sch.in.ua/.
Блог
вчителів
фізики
Слобожанської
гімназії
№2
https://fiztvorchagroop.blogspot.com/.
Використовуючи персональний сайт (блог) виділяю наступні переваги у
роботі з матеріалами та інформаціє, що міститься на його сторінках –
публікація власних матеріалів в Інтернет мережі без обмежень з можливістю
швидко редагувати, доповнювати, користувачі сайту незалежно від
географічного розташування у вільному доступі, у зручний час та безкоштовно
мають доступ до інформації.
Новим кроком у використанні комп’ютерних та цифрових
телекомунiкацiйних технологiй, що забезпечують iнтерактивну взаємодiю
вчителя та учнів на будь-яких етапах навчання та самостiйну роботу з
матерiалами iнформацiйної мережi – створення дистанційного освітнього
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майданчику «Віртуальна гімназія №2» https://slobojansk.moodlecloud.com/
(логін-admin пароль-ubvyfpsz2) Курс «Фізика 7-9 класи».
Технології дистанційного навчання дозволяють вирішувати ряд
педагогічних завдань сучасності:

Створення та використання освітнього простору;

Формування пізнавальної активності, розвинутого інтелекту;

Розвиток креативного та критичного мислення, аргументовано захищати
власну позицію.
Саме дистанційне навчання фізики у школі, є додатковою складовою
освітнього процесу, а також дозволяє підготуватись до будь-якого роду іспитів.
Дистанційне навчання передбачає взаємодію вчителя та учнів між собою
на відстані, здійснюване засобами інформаційно-комунікаційних технологій,
що дозволяє реалізувати навчальні цілі, застосовувати педагогічні методи,
використовувати різні дистанційні форми організації навчального процесу. Це
незалежний від просторового та тимчасового розташування учасників освіти
навчальний процес, в якому реалізується здобуття учнями знань та умінь за
допомогою електронних засобів навчання на основі телекомунікаційних та
цифрових технологій.
Зручність дистанційної форми навчання – це навчання в психологічно
комфотній обстановці за домашнім комп'ютером, терміни та темп навчання
необмежені, висока частка самостійності поряд з можливістю в будь-який час
отримати допомогу від вчителя.
Застосування цифрових технологій не змінює строки навчання, при цьому
мультимедійні ресурси допомагають учням зрозуміти більш детально ті фізичні
процеси та явища, вивчити важливі теоретичні питання, що не могли б бути
опрацьовані без їх впровадження.
Більш ефективна форма – це самостійна робота учнів дома при виконанні
домашнього завдання та підготовці до уроків, заліків, іспитів. Нажаль не всі
учні активно користуються дистанційним курсом для самоосвіти, а лише
мотивовані до навчання. Решта учнів звертаються до дистанційного курсу, коли
бажають усунути прогалини знань та покращіти оцінку за самостійну роботу та
поточну.
Дистанційний курс фізики розроблений згідно нової програми. Уроки
містять теоретичні відомості для самостійної роботи, проте усі забезпечені
інтерактивними тренажерами https://learningapps.org/display?v=p4x072jsj16,
тестами, які вимагають написання відповідей. Дистанційне навчання у гімназії
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– ідеальна допомога вчителю та учням у засвоєнні загальноосвітніх матеріалів
інклюзивним дітям, під час карантину та хвороби учня.
Отже новітні інформаційно-телекомунікаційні технології навчання та
віртуальний освітній простір створюються, вдосконалюються та поступово
впроваджуються в освітній процес гімназії. А для мене це початок нового
навчання, навчання впродовж життя…
Список використаних джерел:
1. Блог вчителів фізики Слобожанської гімназії №2. Режим доступу:
https://fiztvorchagroop.blogspot.com/
2. Персональний сайт вчителя Слобожанської гімназії №2 Мухортової Поліни
Анатоліївни. Режим доступу: http://polina-muhortova.kh.sch.in.ua/
3. Курс фізики 7-9 класи / Віртуальна гімназія №2. Режим доступу:
https://slobojansk.moodlecloud.com/login/index.php/
4. LearningApps.org Режим доступу: https://learningapps.org/
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Панченко Вера Васильевна
Харьковский кооперативный торгово-экономический колледж
Интерес к образованию, интерес к жизни, интерес к творчеству не
возникают сами по себе. Это результат взаимодействия многих факторов,
целенаправленной деятельности многих социальных институтов. Институт
семьи, институт государственности, институт образования. Государственное
образование, школьное образование, семейное образование. В чём их отличие,
особенности? В различии функций. Семья – рождение ребёнка, первые его
шаги в жизни, навыки общения, экономических отношений, культурных
предпочтений и традиций. Каждая семья уникальна по-своему, и именно в
семейном образовании закладывается уникальность человека. Школьное или
общее образование даёт социально необходимые предметные знания, знания
природы различных явлений, и в то же время не даёт понимания единства
законов природы, природы внешней и внутренней.
Государственное образование главной своей целью ставит воспитание
гражданина страны, специалиста того или иного производства, закладывает
системность, иерархизацию на перспективу развития государства. Но всё это
образование должно исходить из принципов человечности, цивилизованности,
эволюционности и экспансии человека. Человек должен осваивать всё новые и
новые пространства, сферы, уровни и качества жизни.
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Аппаратность, частностность, дифференциация – с одной стороны, и
системность, цельность, синтез всего во всём – с другой. Мы живём в эпоху
большого взрыва во всех сферах: в науке, технологиях, культурном
разнообразии. И если мы не будем искать пути единения всего, удержания
картины единства мира, то взрыв может стать неуправляемым. Можно потерять
часть достижений и сбить темпы развития.
Поиск ценностных ориентиров в образовании не что иное, как
стабилизация состояния общества. И мы находимся на этом пути.
PROJECT-BASED LEARNING AS THE METHOD FOR THE
DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES
Janina S. Petrenko
Vysochanska specialized school Kharkiv district council Kharkiv oblast
У роботі розглядається досвід використання проекту eTwinning при
вивченні іноземних мов як засіб розвитку ключових компетенцій учнів. З
2015 року Височанська спеціалізована школа бере участь у програмі
eTwinning Plus Східного партнерства Європейського Союзу. У результаті
було представлено велику кількість проектів міжнародного партнерства з
учнями Польщі, Угорщини, Франції, Туреччини, Словаччини та Молдови.
Проект eTwinning має на меті навчання підлітків у безпечному та гнучкому
one-line середовищі.
Nowadays the most important problem a teacher faces is how to teach. How
can teachers develop students’ key competences? Interactive learning environments
in which learners can engage in practical tasks is considered to be one of the main
recommended approaches.
Project-based learning is a greatly suited method for the development of
pupils’ key competences, as they can be involved in a cross-curricular manner. A
project involves the development of students, rather than focusing on teaching
language. Wherever possible, children are given an opportunity to produce work
which reflects ideas, tastes, interests, and values. Due to any project is a recognizable
unit of work with a beginning, middle and end learners bring their knowledge of the
world into the classroom, and extend their general knowledge of the topic under
focus.
So, what programme can help us fulfill these tasks. Let us have a look at
eTwinning projects as a successful approach for the development pupils’
competences. The eTwinning is the programme of European Commission that aims
to encourage European schools to collaborate using ICT – Information and
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Communication Technologies – by providing the necessary online tools, services,
support. Therefore, teachers registered in the eTwinning action can deal with
pedagogical school projects in any school subjects with teachers and students from
other European countries.
The main space for work is the eTwinning Portal, you can collaborate in
twenty-five languages. Teachers eTwinners registered in the programme find each
other, communicate and collaborate through the eTwinning platform.
Project-based learning encourages pupils to be active. It helps children make
choices and take responsibility for their own work. In particular, learners need
support to develop their ability to learn independently; the so-called ‘learning to
learn’ competence. Schools also should allow learning to be more self-directed.
Knowledge of the cultural aspect and variability of languages is also important.
A positive attitude involves the appreciation of cultural diversity, and an interest and
curiosity in languages and intercultural communication. eTwinning plays its role not
only in helping young people develop digital skills, but in promoting fundamental
values and citizenship in the classroom. What is more, eTwinning is one of the main
tools to help promote inclusive education and common values.
Direct contacts between people are crucial in developing respect and
intercultural understanding. eTwinning projects allow teachers and students faced
with similar challenges to share experiences and learn from each other. Within
project work, there are often opportunities for mixed-ability children to make
contributions, depending on their capabilities.
Vysochanska specialized school has been involved in eTwinning Plus
programme of the Eastern Partnership of the European Union since 2015. As a result
a great number international partnership projects with students of Poland, Hungary,
France, Turkey, Slovakia and Moldova were presented. Six projects got the National
Quality Labels and European Quality Labels and are distributed on the eTwinning
site.
What are the steps of creating any project?
1. Think of a name of your future project, it should be simple and attracts
attention.
2. Don’t involve in the project too many partners.
3. Think of the steps of the project, what to start with, what to do then, what
you want to get at the end of the project. The result should be concrete ( a product).
4. Offer easily performed but interesting tasks.
5. Involve everybody into collaboration and cooperative activities.
6. Remember: project should be closely connected with school curriculum.
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7. Use different ICT tools to make the project process fruitful.
To sum up, eTwinning provides a powerful learning experience, offering
students the opportunity to participate in collaborative learning projects. eTwinning
projects combine all important elements of digital citizenship: respecting and learning
about others through cooperation and problem solving, peer-learning in a safe and
flexible online environment and learning about using online tools in a safe and
responsible way.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ПРАВОЗНАВСТВА: З ДОСВІДУ РОБОТИ
Саніна Ольга Володимирівна
Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
Стрімка еволюція інноваційних технологій веде до виникнення нових
професій, внаслідок чого зростає потреба в компетентних фахівцях
інженерного профілю, що мають якісну підготовку з технічних та природничоматематичних дисциплін. Для стимулювання процесів навчання необхідне
більш ефективне освітнє середовище: сьогодні освіта є ключовим чинником,
без якого неможливий розвиток інноваційної економіки України. У цей час
SТЕМ-освіта є одним з головних трендів інноваційної освіти.
Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology –
технології, Engineering – інженерія, проектування, дизайн, Mathematics –
математика) визначає характерні риси відповідної дидактики, сутність якої
виявляється у поєднанні міждисциплінарних практик орієнтованих підходів до
вивчення природничо-математичних дисциплін.
Останнім часом, у європейському освітньому і науковому середовищі
наголошується на важливості всіх дисциплін, використанні міждисциплінарних
підходів STEAM (літера A – All - всі) і поєднанні природничо-наукових з
іншими навчальними дисциплінами [1].
Впровадження системи освіти SТЕМ в Харківському коледжі Державного
університету телекомунікацій (далі – ХК ДУТ) продиктовано викликами
сьогодення: щоб бути конкурентоспроможним фахівцем як всередині країни,
так і на міжнародній арені, сучасна молодь має володіти певним набором
розумово-пізнавальних і творчих компетентностей якісно нового рівня, таких
як соціальні й громадянські компетентності, інформаційно-цифрова
грамотність, здатність і готовність до розв’язання комплексних задач
(проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці,
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управління, здійснення інноваційної діяльності, а також уміння навчатися
впродовж всього життя.
Досягнути таких амбітних завдань можливо в тому числі через
запровадження системи STEM-освіти в процес підготовки молодшого
спеціаліста.
Так, під час проведення практичних занять з «Основ правознавства», я
використовую освітню online-платформу ЕdEra, курс «Держава та особа.
Правила гри», яка дозволяє комунікувати зі студентами online та offline,
відстежувати їхню успішність на курсі, виконувати тестові завдання, вести
конспект.
Етапи роботи:
1. перегляд навчальної лекції (яка, до речі, відповідає темі практичного
заняття, передбаченій у РНП) від провідних фахівців в галузі права;
2. обговорення прослуханого матеріалу;
3. виконання тестових завдань;
4.перевірка правильності виконання тестових завдань та обговорення
помилкових відповідей;
5. підведення підсумків роботи з платформою;
6. домашнє завдання на платформі.
Переконана, що така форма роботи, впровадження STEM-орієнтованного
підходу до навчання створює передумови для модернізації освітньої сфери,
відкриває нові освітні перспективи, які сприятимуть формуванню стійкої
мотивації у здобувачів вищої освіти до вивчення дисциплін, підвищенню
інформованості про можливості їх кар’єрного зростання в інженерно-технічній
сфері тощо.
Список використаних джерел:
1. Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року Методичні рекомендації щодо
впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах України на 2017/2018 навчальний рік. Режим доступу:
https://imzo.gov.ua/2017/07/13/lyst-imzo-vid-13-07-2017-21-1-10-1410metodychni-rekomendatsiji-schodo-vprovadzhennya-stem-osvity-u-zahalnoosvitnihta-pozashkilnyh-navchalnyh-zakladah-ukrajiny-na-2017-2018-n-r/
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ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ДОСЛІДИ ЯВИЩА «ЕЛЕКТРОМАГНІТНА
ІНДУКЦІЯ»
Сафронов Валерій Тимофійович
Харківський механічний технікум ім.О.О. Морозова
З початком винайдення явища електромагнітної індукції М. Фарадеєм 29
серпня 1831 року у житті людства настала нова ера. Він перший зробив
вирішальний крок у відкритті нових властивостей електромагнітних взаємодій.
Наочність фізичного експерименту, ІТ програм допомагають при
вивченні явищ, процесів, роботи машин, дозволяють вести роботу по
формуванню експериментальних вмінь студентів.
У роботі надані організаційні та технічні пропозиції щодо проведення
демонстраційних дослідів явища електромагнітна індукція (ЕМІ) на уроках
фізики, а також ІТ технології з цього питання. У зборці, налагодженні,
виготовленні деяких приладів, приведенні їх у дію, приймали активну участь
студенти. У роботі наведено виконання наступних демонстрацій проявлення та
використання явища електромагнітної індукції таких як:
 ЕМІ на рухомому провіднику;
 ЕМІ у контурі з одного або декількох витків;
 індукція струму магнітом;
 індукція струму котушкою зі струмом;
 індукція струму через замикання та розмикання струму всередині
замкненого провідника;
 індукція струму внаслідок зміни
величини струму всередині замкненого
провідника;
 індукція
струму
за
допомогою
трансформатору;
 індукція струму у магнітному полі
Землі (саморобний прилад – рис.1);
 сучасні
прилади
реєстрування
магнітного поля Землі (рис. 2);
 ілюстрація правила Ленца;
 демонстрація правила Ленца (саморобний
прилад);
 принцип дії індукційної печі низької частоти;
 принцип дії електролічильника;
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 віртуальні
досліди
демонстрації
явища
електромагнітної
індукції
(рис. 3):
а) електромагнітна індукція
при русі котушки або магніту;
б) електромагнітна індукція
за допомогою змінного струму;
в)
модель
генератора
змінного струму.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-ресурси: www.virtulab.net/,
www.phet.colorado.edu/
2. Старощук В.К. Цікаві демонстрації з фізики. – Тернопіль:2002. – 104 с.
МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В
ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ЗНАННЯМИ З ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИКИ
Сергієнко Олександр Олександрович
Електромеханічний коледж Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова
Сучасний світ вже неможливо уявити без інформаційних технологій. То
ж і не дивно, що в нинішніх умовах глобальної інформатизації процес навчання
також не може без них обійтися.
Викладачу фізики інформаційно-комп’ютерні технології надають безліч
нових можливостей, а в результаті – допомагають підвищити рівень мотивації
та якості знань студентів під час оволодіння таким складним предметом як
фізика.
Сучасні інформаційні можливості дозволяють як студентам, так і
викладачам тримати руку на пульсі наукового життя світу. Крім того, це
можливість додатково навчатися в різних навчальних закладах у найкращих
викладачів за напрямом фізики, і що головне, це можна у більшості випадків,
зробити безкоштовно. Наявність знань з англійської, французької або німецької
мов суттєво розширюють горизонти у вивченні сучасної фізики.
Застосування різноманітних мультимедійних технологій, демонстрація
фізичних моделей за допомогою комп’ютерної графіки дозволяють викладачу
познайомити студентів з найновішими розробками та дослідами в галузі фізики.
Мультимедійні технології, засновані на використанні новітніх технічних
засобів, разом із сучасним програмним забезпеченням є надійними засобами
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для формування мотивації навчально-творчої і позанавчальної науководослідницької діяльності студента.
Також доцільно зауважити, що оскільки розуміння властивостей
інформаційних технологій та вміння ними користуватись надзвичайно важливі
в сучасному інформатизованому суспільстві, використання цих властивостей
під час вивчення фізики, без сумніву, позитивно впливає на розвиток
пізнавального потенціалу студента, який в подальшому трансформується у
високий рівень засвоєння предмету.
Процес використання інформаційних технологій дозволяє активізувати та
інтенсифікувати розвиток різних видів мислення, серед яких, виходячи з умов
суспільства щодо розвитку сучасного студента, слід виділити такі: наочнообразне, наочно-дієве, теоретичне, інтуїтивне, творче.
Ще однією важливою властивістю інформаційних технологій є
«формування умінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти
рішень у складній ситуації» [1, с. 71]. Це властивість набуває особливої
актуальності під час розв’язання складних фізичних завдань студентами.
Окрім представлених вище властивостей інформаційних технологій слід
зазначити, що ці технології дозволяють вивести навчально-виховний процес на
новий рівень та у значній мірі підвищити рівень науковості під час викладання
різних навчальних дисциплін, серед яких є й фізика.
Таким чином, розглядаючи сучасні освітні можливості інформаційних
технологій та їх значення в процесі оволодіння знаннями з дисципліни фізики,
ми з’ясували їхні істотні особливості.
Список використаних джерел:
1. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационнокоммуникационных средств / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий,
2005. – 208 с.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Сулейманова Назіля Володимирівна
Харківський радіотехнічний технікум
Протягом самостійної роботи студенти набувають знання, уміння та
навички без безпосередньої участі викладача. Вона є важливим компонентом
якісної підготовки майбутнього спеціалиста.
Самостійна робота студентів сприяє розвитку якостей особистості та
повинна мати конкретний зміст, послідовний контроль та оцінку її результатів.
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Під час вивчення дисципліни фізика доцільно використовувати наступні
види самостійних робіт:
1) вивчення лекційного матеріалу, а також навчальної літератури;
2) пошук різноманітної інформації з конкретної теми;
3) самостійне розв'язання задач;
4) вивчення нового теоретичного матеріалу;
5) підготовка до виконання лабораторних робіт;
6) підготовка до контрольних робіт;
7) участь у наукових студентських семінарах, конференціях, і олімпіадах;
8) постановка, обробка та аналіз результатів фізичних експериментів.
Роль викладача в плануванні самостійної роботи студентів полягає в
тому, щоб визначити:
 тему, мету, зміст роботи, питання для самоконтролю;
 засіб оформлення проведеної роботи (реферат, презентація, звіт,
пояснювальна записка, результати експерименту, креслення, таблиці,
розроблений і спроектований макет);
 форму і час звітності (захист роботи у певний час, виступ на семінарі,
конференції).
Список використаних джерел:
1. Т.П.Поведа, П.С.Атаманчук, Самостійна робота студентів як засіб
безперервної самоосвіти та саморозвитку Режим доступу:
http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/888/32.
2. Положення про самостійну роботу студентів Донбаської Державної
машинобудівної академії. Режим доступу:
https://studfiles.net/preview/5550127/page:3/
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ТА АНАЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ
Тронько Олексій Миколайович
Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж
Підвищення ефективності навчальної діяльності студентів в умовах
різного рівня знань з фізики у першокурсників, на мій погляд, допомагає
застосування методу аналогії. Під аналогією розуміють такий метод наукового
пізнання, коли з подібності двох або більше ознак предметів, явищ, процесів
можна зробити висновок про подібність інших ознак предметів, явищ,
процесів.
Наприклад, при вивченні теми «Електричні явища» застосовую
гідравлічну аналогію. В гідравлічній системі насос не створює води, а лише
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викликає її переміщення. Аналогічна насосу і дія джерела струму в
електричному ланцюзі. Насос створює різницю тисків, що може бути аналогом
напруги. Тут же пояснюється тот факт, що в джерелі струму проходить процес
перетвореня одного виду енергії в інший. Турбіна аналогічна споживачу, насос
– джерелу струму, трубки з водою – з’єднувальним провідникам, а кран –
вимикачу.
При розгляді теми «Теплові машини. Принцип роботи теплових машин
(двигунів внутрішнього згорання)» використовую моделі та метод аналогій. В
любій тепловій машині є нагрівник, робоче тіло, холодильник. Принцип роботи
любої теплової машини однаковий, хоча і відрізняються своєю будовою.
Розглядаємо на прикладі моделей принцип дії теплових двигунів. Світильник
«Радуга»: Робоче тіло – віск. Нагрівник – електрична лампа, холодильник –
навколишнє повітря (атмосфера).
Принцип роботи: Густина воску така ж, як і у рідини. При нагріванні від
лампи накалювання, віск нагрівається, його густина зменшується , під дією
сили Архімеда піднімається вгору. В верхніх шарах рідини віск( робоче тіло),
віддаючи енергію, яку він отримав від нагрівника, охолоджується, опускається
вниз. Процес повторюється.
Дослід з рідинним манометром: В U-подібну трубку приблизно до
половини підфарбованої води. Одне коліно трубки налити з’єднують з
теплоприймачем. Теплоприймач опустити над електричною пічкою,
спостерігати результат. Теплоприймач опускають в посудину з холодною
водою. Спостерігати результат. Зробити висновок.
Пояснення: При нагріванні теплоприймача, повітря розширюється і
виштовхує воду з U – подібної трубки. Якщо опустити теплоприймач в холодну
воду, то повітря знову стискується. Процес можна повторити.
Зробити висновок. Назвати, що є робочим тілом, нагрівником та
холодильником. Що треба зробити , щоб процес знову повторився?
На основі моделей пояснюю схему принципу роботи теплових машин.
Метод аналогії дає можливість сформувати зрозумілий образ нового
явища, а значить, сприяє спрощенню і його математичного опису. Часто,
вивчаючи нові розділи фізики будь то термодинаміка або електростатика,
оптика або ядерна фізика, допомагаємо собі, наводячи переправу до вже
вивченого, підшукуючи фізичні аналогії.
Список використаних джерел:
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1. Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна. Системно-діяльнісний підхід до організації
навчального процесу; Вивчення досвіду роботи канд.пед.наук Вовк Л.І. та
методиста Ісаєвої Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ У ВНЗ I-II РІВНЯ
АКРЕДИТАЦІЇ
Усачова Світлана Григорівна
Харківський патентно-комп’ютерний коледж
Викладання природничих наук, а саме фізики, повинно допомогти
виховати і сформувати кваліфікованого спеціаліста, обізнаного не тільки в
певній галузі, але і в суміжних галузях. При цьому інтеграція, що зумовлює
зв'язок різних наук, допоможе сформувати загальну картину знання і дати
точки дотику до вивчення окремих питань.
Водночас існує й інша тенденція. Важливою умовою досягнення успіху у
будь-якій діяльності вважається спеціалізація працівника, оскільки вона не
тільки сприяє розвитку науки та культури, а й відповідає різноманітності
задатків і здібностей людини, її індивідуальним нахилам до того чи іншого
виду діяльності.
Так як у майбутніх фахівців з комп’ютерних наук повинна сформуватись
чітка наукова картина світу, що можливо за допомогою отримання ґрунтовних
знань з фізики; кожен фахівець в умовах інформатизації та автоматизації
виробництва повинен бути мобільним і здатним до самоосвіти і
самовдосконалення, частина випускників буде працювати на виробництві, тому
знання про технологічні основи будь-якого виробництва їм необхідні.
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації відіграють важливу роль
при підготовці майбутніх фахівців, оскільки для них немає проміжної ланки в
системі безперервної освіти. Проте, вітчизняна система профільної освіти
зіткнулась із суперечністю: з одного боку відбувається зменшення кількості
годин для вивчення не профільних дисциплін, а з іншого зростають вимоги до
якості майбутніх фахівців.
Якщо розглянути кількість годин, яка відведена на вивчення фізики в
старшій профільній школі та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, то студенти вищих
навчальних закладів знаходяться в більш програшному становищі, порівняно з
випускниками профільних шкіл.
В таких умовах вихід з ситуації , яка склалась, ми бачимо в використанні
методики активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, яка
розроблена з урахуванням конкретного профілю.
202

«ФІЗИКА. НАУКА. ЖИТТЯ». Матеріали науково-практичної конференції
14 березня 2018 року, м. Харків, ХК ДУТ

При розгляді проблеми профільної спрямованості вивчення фізики в
профільних навчальних закладах ми виходили з сучасного розуміння
професіоналізму фахівця, його професійної майстерності.
Навчальна програма з фізики для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової
загальної середньої освіти розрахована на 120 годин і передбачає 20
лабораторних робіт і 2 обов’язкові контрольні роботи. Великий обсяг
теоретичного матеріалу необхідно викласти за невелику кількість годин.
Для цього використовуємо інноваційні методи викладання.
В робочому навчальному плані навчальний заклад розподіляє загальний
обсяг годин на аудиторні та самостійну роботу (10-15%). Циклова комісія при
утворенні робочої навчальної програми зберігає кількість лабораторних робіт, а
години теоретичного навчання розподіляє на лекції і самостійну роботу.
Список використаних джерел:
1. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання: збірник
нормативно-правових актів./За загальною редакцією А.П.Зайця, В.С.
Журавського.-К.:ФОРУМ.2003.-950с.
2. Інформаційні ресурси: http://www.osvita.org.ua/
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ
Шарий Віктор Володимирович, Нехаєнко Наталія Миколаївна
Харківський державний автомобільно-дорожній коледж
Лозівська філія
Проблема мотивації навчальної діяльності особистості, зокрема студентів
першого курсу Лозівської філії Харківського державного автомобільнодорожнього коледжу, не є проблемою винятково навчального закладу І-ІІ рівня
акредитації, а є базовою проблемою вищої професійної освіти. Такий її статус
пояснюється тим, що основною психологічною характеристикою будь-якої
діяльності, в тому числі й навчальної, є її мотивація.
Соціальне замовлення суспільства вимагає від вищих навчальних
закладів підвищення якості навчання і освіти, розвиток та формування
конкурентоспроможного випускника, мотивованого на безперервну освіту та
самоосвіту.
Одним із факторів що забезпечує ці вимоги на світовому рівні є розвиток
у студентів позитивної мотивації до майбутньої професії. Все це неможливо без
стійкої мотивації до навчальної діяльності, пов’язаної з майбутньою
професійною діяльністю. Безумовно, деякі студенти мають позитивну
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мотивацію до навчання вже на першому курсі. Їх дуже мало - 35%. Вони
свідомо обрали свою майбутню професію і готові отримувати нові знання як
для свого професійного майбутнього, так і для особистісного зростання. Але
згідно даних, отриманих у результаті численних опитувань, більша частина
(65%) майбутніх спеціалістів, вступаючи до ВНЗ, не має готовності отримувати
нові знання, тому відповідно має низьку мотивацію до навчання.
Спираючись на досвіт роботи, ми окреслили таку послідовність прояву
мотивації:
внутрішня мотивація  пізнавальний інтерес позитивне ставлення до
дисципліни.
Ми дійшли висновків: найважливішими факторами, які впливають на
формування внутрішньої мотивації до навчання на заняттях фізики виступають:
 створення умов для прояву студентами активності, самостійності,
ініціативи;
 достатня різноманітність та посильна складність завдань у тому числі
проблемного і творчого характеру;
 задоволення від процесу діяльності, усвідомлення особистісної та
суспільної значимості її результатів.
Практично це буде реалізуватися, якщо:
 намагатися не нав’язувати навчальної мети зверху, визначати її разом
зі студентами;
 використовувати момент зацікавлення, проблемні питання;
 активізувати самостійне мислення;
 використовувати ІКТ;
 підбирати завдання з елементами новизни та непередбачуваності,
професійного спрямування, що сприяє формуванню внутрішнього інтересу під
час його виконання.
Викладачами фізики Лозівської філії накопичено і активно
використовується великий арсенал методів, спеціально спрямованих на
стимулювання пізнавального інтересу студентів в яких мотиваційна функція як
би виходить на перший план: словесні (яскраві, образні розповіді, лекції,
бесіди); позитивна оцінка (згода, схвалення, підбадьорення і ін.); наочні і
практичні методи (демонстрація, експеримент); проблемно-пошукові методи;
методи самостійної навчальної роботи або роботи під керівництвом викладача,
що стимулюють ініціативу студента (самостійне творче складання завдання,
пошук аналогів у повсякденному житті); метод що стимулює колективну
діяльність й спільну діяльність (змагання, допомога одногрупнику або команді,
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критика); методи активізації уваги до вивчення нової теми («інтригуючий
початок заняття», «емоційна зав'язка заняття»).
Використовуючи саме такий підхід, реалізуючи його через заняття та
позааудиторні заходи, ми отримали певні позитивні результати.
Список використаних джерел
1. Маркова А.К. Формирование мотивации учений / Аэлита Капитоновна
Маркова.– М.: Просвещение, 1990. – 192с.
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИКА
Шептухіна Людмила Володимирівна
ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»
Однією з найбільш поширених проблем при викладанні фізики є
недостатня мотивація та інтерес учнів при сприйнятті матеріалу дисципліни.
Більшість викладачів вважають, що дане питання, не повинно
розглядатися у контексті первинного плану при підготовці до занять.
Використовуються методики надання матеріалу, проблем його засвоєння,
розкриття теоретичних та математичних аспектів загального походження.
Я вважаю, що викладач повинен, кожен раз, при підготовці до заняття
питати себе: «А мені це цікаво?». І намагатися створювати такі види занять, які
б змогли захопити не тільки підлітків, але й дорослих за віком людей.
В моїй практиці, систематично з’являються нові форми завдань, які я
використовую для підвищення інтересу до предмету, орієнтуючись на рівень
знань та можливостей тієї чи іншої групи.
Важливу роль відіграють самостійно зроблені творчі технічні роботи,
наприклад, маятники, моделі, які мають кристалічну структуру або
електромеханічні прилади. Але, оцінювання, треба проводити, з урахуванням
рівня творчого підходу та індивідуальності зробленої моделі.
Виконання творчо-пошукових робіт також сприяють підвищенню
інтересу до вивчення предмету.
Багато прикладів творчих завдань викладено в мережі Інтернет і кожен
викладач повинен приділити даному питанню більше уваги, тоді предмет
фізика не буде вважатися настільки важким для більшості студентів.
Список використаних джерел:
1. http://obuchonok.com.ua/fizyka
2. https://super.urok-ua.com/rozvitok-tvorchih-zdibnostey-uchniv-na-urokah-fiziki/
3. http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2014/16.pdf
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