
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

 

 

 

 

В.Й. КОРОТКОВ, В.О. КОЛЕСНІКОВ, О.І. БАЛИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ І 

ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАВНИЦТВО ВУНУ 

2013 



 2 

 



 3 

УДК 621.771:621.892 

 

 Коротков В.Й, Колесніков В.О., Балицький О.І. 

Методологія інженерної та винахідницької діяльності: Навч. 

посіб. – К.: Краснодон. СНУ ім. В. Даля, 2013. – 107 с. 

 

У посібнику наведено сучасні узагальнені дані про основні 

типи науково-технічних досліджень. Наведені приклади 

планування експериментів. Зазначені фактори і методи 

активізації винахідницької діяльності. 

Навчальний посібник розрахований для студентів вищих 

навчальних закладів, що навчаються за напрямом: 

«Машинобудування». 

 

Рецензент:        

Зав. каф. 

мікро і наноелектроніки,  
             д.т.н., проф.     Г. М. Кожемякін  

 
          д.т.н., проф. каф. комп’ютерних  
……   наук      О.А. Погорелов 
 

Затверджено на засідані вченої ради університету 31 

травня 2013 года, протокол № 9.  
 

                                                             © В.Й. Коротоков, 2013, 

© В.О. Колесніков, 2013, 
                                                            © О.І. Балицький, 2013



 4 

 ЗМІСТ 
Вступ...………………………………………………………………5 
1......Основні поняття курсу...………………………………..........8 

1.1. Закони природи і науки, їхній опис...……..........…………9 
1.2. Наука, її функції й елементи теорії пізнання...…….........10 

2. Гипотетико-дедуктивный метод у науково-технічних 
дослідженнях...…………………………………………….....14 

2.1. Типи науково-технічних досліджень...……………..........15 
3. Організаційні аспекти науково-технічної роботи.................17 
4. Основні характеристики й етапи моделювання чи машин 

процесу...……………………………………………………...21 
4.1. Планування експерименту. Постановка задачі й основні 

терміни...……………………………………....................23 
4.2. Повний факторний експеримент ПФЭ експеримент  
       типу 2к...……………………………………………………27 
4.3. Використання результатів ПФЭ...……………………......35 
4.4. Пошук умов оптимуму процесу. Рух по градієнті (круте 

сходження)...………………………………………………37 
5. Винахідницька діяльність...…………………………...........41 

5.1. Предмет винаходу. Рівні технічних задач 
(винаходів)...………………………………………….......42 

5.2. Фактори і методи активізації винахідницької 
діяльності...………………………………………………..46 

5.2.1. Метод морфологічного аналізу (метод 
морфологічної шухляди)...…………………………49 

5.2.2. Мозковий штурм...………………………………….50 
5.2.3. Особливості мислення творчої людини….............51 
5.2.4. Евристичний метод (евристика)…………………..53 
5.2.5. Фонд фізико-технічних ефектів (ФТЭ)……..........56 
5.2.6. Приклад рішення задачі...………………………….57 
5.2.7. Підвищення ефективності винахідницької 

діяльності з використанням поняття «ідеальна 
машина» і алгоритму винаходу...……………........61 

Використана література ...………………………………….........64 
Додаток 1...…………………………………………………..........65 
Додаток 2 ……………………………………………………........79 



 5 

ВСТУП 

Поняття «інженер» органічно зв'язаний з поняттям 

«техніка». Одне зі значень слова «техніка» по-гречески – 

майстерність, уміння, вправність, тобто система визначених 

навичок у визначеній сфері діяльності. Тому говорять: «Техніка 

виконання «пенальті», «Техніка виконання художнього 

кування», «Техніка прикраси кондитерських виробів». Технікою 

називають і засобу, за допомогою яких людина впливає на 

природу, тобто виготовляються предмети, матеріали, 

здійснюється штучне відтворення процесів і явищ, наприклад 

землерийна техніка – екскаватори, бульдозери (вплив на 

природу), холодильна техніка служить для виробництва льоду, 

інших заморожених продуктів і здійснює штучне відтворення 

заморожування, що може мати місце узимку. Технікою 

називають і галузь діяльності людини: «Спеціалізується в сфері 

ремонту складної побутової техніки». 

Слово «інженер» походить від латинського «ingeniare», 

що означає «діяти», «створювати», «упроваджувати». У 

російській мові до слова «інженер» близькі: «винахідливий», 

«митецький», «хитромудрий», «хитро думаюча людина». 

Сучасна технічна діяльність відрізняється від інженерної, 

тим, що виконує виконавські функції, спрямовані на 

безпосередню реалізацію у виробництві інженерних ідей, 

проектів, рішень, хоча історично інженерна діяльність виросла з 

технічної в зв'язку зі створенням знарядь праці. Інженерна 

діяльність виникає тоді, коли виготовлення продукту праці вже 

не може бути забезпечено тільки досвідом, спритністю і 

кмітливістю, і необхідно залучати систематизовані наукові 

знання і методи. 

У ХХ столітті інженерія розділилося на безліч галузей: 

механічну, електричну, металургійну, хімічну, радіотехнічну, 

електронно-обчислювальну. І цей поділ продовжується. 

Тому при навчанні на кваліфікаційний рівень «молодший 

фахівець» превалюють знания як виконати визначений набір 

технічних чи процесів пристроїв (механізмів, машин), а при 

навчанні на рівень «фахівець» - превалюють знания, що 
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пояснюють природу процесів, явищ, методи створення машин і 

механізмів, і дозволяє даному фахівцю поліпшити 

(оптимизировать) відомі процеси і машини, чи розробляти нові. 

Магістри, у порівнянні з фахівцем, одержують більш заглиблені 

знання в обраному напрямку. 

Тому студенти, майбутні «фахівці» неправильно 

оцінюють свою майбутню діяльність – як тільки керівництво 

підтримкою в заданих межах технологічних процесів і 

параметрів роботи, і устаткування. Інженер повинний робити 

всі, від нього залежне, щоб забезпечувалося поліпшення роботи 

на дорученому йому ділянці (інженерними, організаційними й 

економічними заходами).  

Інженерну діяльність не можна здійснювати без знань по 

даній спеціальності і без наукових методів перебування нових 

знань і їхнього якнайшвидшого впровадження в практику. 

Дослідження процесів і явищ людина виконувала з 

глибокої стародавності: порівнював якість (зручність, 

надійність, продуктивність) кам'яних, дерев'яних і кістяних 

знарядь праці, спостерігаючи за природними явищами, помічав 

у якому виді знаходиться вода (рідка, чи тверда – лід), які дрова 

горять жарче – сухі чи вологі. І в даний час, навіть на 

побутовому рівні, усі люди мимоволі здійснюють діяльність, що 

за своїм характером є дослідницької. Наприклад, 

домогосподарка, здійснюючи процес готування їжі, знаходить 

їхні оптимальні параметри (температуру, тривалість обробки, 

кількість солі, спецій) і порядок виконання операцій, шляхом 

нагромадження результатів безлічі їхнього повторення, аналізу 

й узагальнення.  

Тому інженер повинний мати такий склад мислення, що 

постійно оценивающе сприймає проходження процесів і їхні 

результати, верб цьому ж плані роботу механізмів і машин, 

задається питанням – чому саме така «картина», чому є 

негативні елементи і що імовірніше всього їхній чи зменшить 

усуне. Для чи  підтвердження спростування своїх припущень 

інженер повинний правильно описати чи процес машину в 

їхньому сучасному стані, виявити проблему (а вона є завжди), 
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висунути гіпотезу по її дозволі, намітити шляхи і методи 

рішення проблеми, здійснити (чи керувати здійсненням) роботи 

з наміченого плану, зробити висновки з результатів проведених 

робіт і розробити заходу для їх якнайшвидшого впровадження в 

практику, а також здійснити заходу для правовому захисту 

виконаних розробок. Ці задачі і методи і є предметом даного 

курсу. 
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 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ 

 

 

Методологія науково-технічного дослідження є розділом 

прикладної теорії пізнання. 

1. Основні положення і постулати курсу. 

Постулати курсу:  

1) Світ матеріальний. 

2) Світ пізнаваний. 

3) Результатом пізнавального процесу є істина. 

4) Практика – джерело, мета і критерій оцінки істини (точніше 

критерій досягнутих результатів) 

Міра упорядкованості форм матерії називається 

інформацією (негэнтропией). Усі процеси у світі 

характеризуються змінами масового, енергетичного й 

інформаційного стану матерії идущими в часі і просторі. 

Пізнання усе більш глибоке проникає в закономірності 

матеріального світу. Мозок здатний відбивати і пізнавати світ, 

що зв'язано з передачею й обробкою інформації. 

Результат пізнавального процесу – істина. Наукова істина 

– адекватне (відповідне) відображення об'єктивної реальності 

людиною, що пізнає. Вона завжди конкретна і буває відносної й 

абсолютний. 

«Практика» – взаємодія між людиною і матеріальним 

світом. Розрізняють три види взаємодії: 

1) Спостереження – споглядання за процесом без 

втручання в нього. 

2) Експеримент – пряме втручання протягом чи 

порушення процесу. Його метою є виявлення яких те 

особливостей схованих сторонніми факторами. 

3) Виробнича діяльність – спрямована на відтворення 

матеріального процесу життя людей. 

 

1.1 ЗАКОНИ ПРИРОДИ І НАУКИ, ЇХНІЙ ОПИС 

Він може бути представлений у неявному виді: 

          Y = F (х1, х2, х3, t, а1, а2, а3,…аn)                             (1) 
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де: Y – залежна величина; х1,х2,х3 і t – координати простору і 

часу; аі – параметри процесу. 

Параметри можуть бути різного рівня впливу на процес 

(І-го, ІІ й ІІІ). Наприклад процес коливання маятника в першу 

чергу визначається параметрами В1 – його довжиною L і 

прискоренням сили ваги g. Другого рівня В2 – щільністю повітря 

і його в'язкість, розподіл маси маятника, стан опор; третього 

рівня: інтенсивність електричного магнітного полючи, розподіл 

навколишніх мас., вологість середовища і т.д., тому  (1) можна 

записати  

         Y = F (х1, х2, х3, t, У1, У2, У3) + у                           

(1) 

де: у – міра незнання (погрішність досвіду), як результат 

неврахованих параметром (У4, У5 …)... 

Незважаючи на поглиблення процесу пізнання (у все 

рівно не може стати нулем. Істина, виражена як (1() – конкретна, 

тому що визначена при конкретному сполученні параметрів; 

вона і відносна, тому що залежить від рівня наших знань. Її 

абсолютність у тім, що при обліку умов (1() вона завжди 

відтворена з точністю до (у. Там, де немає відтворення – немає 

науки. 

По величині (у методи досліджень поділяються на 2 

групи: 1) коли (у зневажливо мало, тобто коли розбіжність між 

передвіщеним значенням Y і його досвідченим значенням 

невелико; 2) процеси, у яких величиною (у зневажити вже не 

можна. 

Процеси першої групи називаються 

детерминированными, наприклад процес падіння сталевої 

кульки з невеликої висоти. Якщо знайти його траєкторію у 

функції часу, то досвідчені «крапки» добре «ляжуть» на 

передвіщену теорією криву (із пренебрежимо малою 

погрішністю), тобто 

                     у = f (х1, х2, х3, t, У) 

Прикладом другої групи служить падіння рівного листа 

папера, траєкторію якого вже пророчити не можна (зиґзаґи), 

тому що діють дуже багато факторів: щільність, твердість 
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папера, розміри і форма листа, щільність і в'язкість повітря, 

наявність вітру і т.п. Ці процеси називаються випадковими 

(вероятностными, стохастическими). Вираження їх що описує – 

це кореляційна залежність. 

 

1.2 НАУКА, ЇЇ ФУНКЦІЇ Й ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПІЗНАННЯ 

І – пояснювальна; ІІ – предсказательная, що забезпечує 

перебування перспективних напрямків розвитку. 

Елементи теорії пізнання, форми пізнання: 1) емпірична 

(почуттєвого пізнання); 2) логічне мислення. Процес пізнання 

починається з відчуття, сприйняття і восходит до абстрактного, 

логічного мислення, тобто від знання окремих факторів до 

узагальненого знання. 

Число каналів, по яких людина одержує інформацію 

невелико: зір, слух, нюх, смак, дотик (не чуємо ультразвук, не 

бачимо інфрачервоне випромінювання, не відчуваємо магнітне 

поле і т.п.), але людина розробила прилади, що заповнюють ці 

пробіли. 

Сприйняття – відображення предметів і явищ у цілому в 

момент їхнього впливу на органи почуттів, що дає нам 

зовнішню сторону чи предмета явища, тому висновки іноді 

можуть бути помилкові – ми, наприклад, ми сприймаємо рух 

сонця зі сходу на захід, а насправді цей рух Землі з заходу на 

схід. 

Представлення – образ чи предмета явища, що раніше 

впливало на наші органи почуттів. 

Логічна ступінь пізнання – поняття, судження, умовивід. 

Операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, 

абстракція, узагальнення, індукція, дедукція. 

Порівняння – зіставлення чи предметів явищ для 

виявлення чи подібності відмінностей. Порівнюємо довжину 

предметів з еталоном довжини (метром), тобто наука 

починається з виміру. 

Аналіз і синтез. Аналіз – розчленовування явища на 

складові з метою виявлення його структури, властивостей, 

зв'язків. Синтез – об'єднання в ціле тих частин, що були при 
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аналізі. Реальний результат може бути тільки від спільної 

реалізації аналізу і синтезу. 

Абстракція – уявне виділення одного з чи властивостей 

характеристик предмета (явища), наприклад, спостерігач 

помітив, що в одній і тій же рідині різні солі можуть 

розчинятися в різній кількості (до існування в розчині їхньої 

твердої фази), цій властивості привласнили найменування 

«розчинність». 

Узагальнення – уявне виділення істотних ознак чи явища 

предмета. Узагальнене знання – більш глибоке відображення 

дійсності, але більш бідне, тому що воно може не врахувати якої 

те подробиці, наприклад твердження: «розчинність солей у 

рідинах змінюється при зміні температури» - вірне, але не 

указує факту, що ця зміна залежить і від природи солі і рідини. 

Моделювання – це узагальнення, що відтворює найбільш 

характерні ознаки досліджуваного об'єкта. Модель для різних 

досліджень того самого чи предмета явища буде різною. 

Наприклад, модель розчинності повареної солі (NaCl) у воді в 

залежності від температури буде однієї, а модель залежності 

розчинності цієї ж солі в томатному соку від температури – 

іншої. 

Індукція і дедукція. Індукція – перехід від знання 

окремих фактів, тобто від менш загального знання до більш 

загального. Матеріалом для неї є результати чи спостережень 

досвідів, наприклад, з результатів іспитів компресора одержуємо 

його характеристику – більш загальне значення. Дедукція – нові 

значення виводяться зі знань більш загального характеру, тобто 

те, що раніше отримано індукцією – від загального до частки. 

Наприклад, знаючи характеристику компресора, можна 

визначити його продуктивність при заданих оборотах його 

коленвала. 

Форми мислення: поняття, судження, умовивід. 

Поняття – це результат відображення у свідомості 

людини загальних властивостей групи чи предметів явищ, 

наприклад компресорне устаткування, термічне устаткування, 
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ковбасні, хлібобулочні вироби. Поняття – це безліч ознак, що 

відрізняє його від інших. 

Судження – форма думки, у якій щось затверджується 

про якийсь об'єкт. Воно або істинно, або ложно. Наприклад: 

турбокомпресори, у принципі, є більш високопродуктивними, 

чим поршневі. 

Необхідна і достатня умова – це сукупність обставин, при 

яких відбувається якась подія. Наприклад, для одержання булки 

хліба необхідно мати: борошно, дріжджі, сіль, яйця, воду, форму 

(чи під), пекти для випічки хліба, джерело енергії. Усе це 

необхідні умови, але недостатні, тому що серед них не згадані 

фахівці пекарі, тобто люди здатні реалізувати по стадіях процес 

виробництва хліба з параметрами близькими до оптимального. 

Крім цього в пекарів повинний бути стимул і бажання до 

реалізації процесу виробництва хліба. 

Умовивід - висновок судження з інших суджень, 

називаних, передумовами (посилками). Умовивід це основа 

індукції, дедукції, аналогії й інших складних міркувань. 

Наприклад, у системі одержання стиснутого вуглекислого газу 

тиск зменшився нижче припустимої межі (стиск виконаються 

поршневим компресор). Механік, що обслуговує систему, 

знаючи, що стиск здійснюється поршнями в циліндрах 

компресора з ущільненням компресорними кільцями, зробив 

умовивід, що вийшли з ладу ці кільця ( чиполопалися стиралися) 

і почав роботи з їхній заміні. Однак цей умовивід він зробив 

усього на одній (згаданої) посилці про функцію поршнів, 

їхнього кілець і циліндрів, не розглянувши інших посилок, тобто 

не перевіривши інших факторів, що впливають на величину 

тиску в системі. Наприклад, правильність регулювання і 

справність клапанного механізму компресора, температуру 

компресора (ефективність роботи системи охолодження),  

справність трубопроводів і запірної арматури, якщо хоч одне зі 

складових системи несправно, той зроблений умовивід невірно. 

Декарт у XVII столітті виклав основи встановлення 

істини: 
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1. Допускати в якості щирі тільки такі положення, що 

представляються ясними і виразними, не зухвалих ніяких 

сумнівів у їхній істинності. 

2. Розчленовувати кожну складну проблему на складові її 

приватні проблеми і задачі. 

3. Методично переходити від відомого і доведених до 

невідомого і недоведений. 

4. Не допускати ніяких пропусків у логічних ланках 

дослідження. 

Ці основи потрібно неухильно дотримувати і сучасним 

дослідникам. 

Гіпотеза – це пропозиція (теза) про причинно-наслідкові 

зв'язки, що неспостерігаються безпосередньо, у визначеному 

явищі (наприклад, гіпотеза «гіпотетична», що вихід вершків з 

молока більше, якщо центрифугирование вироблятися з 

послідовним збільшенням оборотів по визначеному законі). 

Гіпотези бувають описовими чи пояснювальними (більш 

коштовні). 

Робоча гіпотеза – висувається для тимчасового пояснення 

якого-небудь явища. Наприклад, припущення про вихід з ладу 

поршневих кілець поршневого компресора (як у прикладі, що 

ілюструє умовивід) може бути висунуто як робочу гіпотезу про 

причини зниження тиску вуглекислого газу в системі і може 

залишитися такий до її чи підтвердження зняття, як не заможної, 

якщо, наприклад, з'ясуватися, що несправно клапанний механізм 

компресора. 

Умови заможності гіпотези: 

1. Вона повинна пояснити всю сукупність явищ, для 

дослідження яких висунута. 

2. Її висновки повинні бути принципово перевіреними. 

3. Вона повинна бути застосовної до широкого кола 

явищ. 

4. Повинна бути принципово простий, тобто не повинна 

мати додаткових допущень і побудов. 

Якщо є хоч один факт, що суперечить гіпотезі, вона 

відкидається. Наприклад, у техніку при перебуванні схованих 
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причин поломок висуваються всі можливі гіпотези, а потім 

відкидаються невірні (природно після ретельної перевірки). 

 

2. ГИПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД У НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Етапи: 

1. Побудова інформаційної (описової) моделі 

досліджуваного явища. Висування гіпотези, що пояснює його. 

2. Побудова математичної моделі. 

3. Логіко-математичний розвиток моделі. 

4. Одержання залежностей і висновків, що 

перевіряються. 

5. Перевірка досвідом. 

6. Коректування, якщо потрібно, гіпотези і математичної 

моделі. 

Наприклад, відомо, що ефективність шумування маси, 

отриманої пресування винограду, залежить від його цукристості, 

частки шкірки ягід у загальній масі, змісту води, температури, 

наявності і концентрації в масі природних бродильних мікробів, 

а також маються в наявності деякі з перерахованих залежностей 

і частки дані про величину факторів, що впливають на процес 

шумування. Тому дослідник висуває, наприклад, гіпотезу про 

високу кислотність маси, що гальмує розмноження бактерій 

(бродильних), перевіряє цю гіпотезу шляхом реалізації досвідів 

зі зменшенням кислотності маси і встановлює, що гіпотеза 

заможна, а також будує математичну модель впливу кислотності 

на ефективність процесу шумування. Ця модель розвивається за 

рахунок залучення й інших факторів процесу (цукристості, 

температури), одержує багаторазово перевірені залежності, 

робить всебічно обґрунтовані висновки, усі перевіряється 

промисловою експлуатацією і, якщо потрібно, коректується. 

 



 15 

2.1 ТИПИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Одержання інформації про роботу існуючої системи, 

про процес, явище. Наприклад, при виробництві хліба на стадії 

готування тесту реалізується програма подачі компонентів з 

фіксацією конкретних параметрів самописами (вага борошна, 

обсяг води, вага дріжджів, вага солі), те ж при випічці хліба 

(температура на вході в піч, у середині печі, у її кінці, швидкість 

пода). Якщо інформацію неможливо одержати приладовими 

методами, то прибігають до оцінок експертів, дегустаторів, 

наприклад, при оцінці смакових якостей сирів, ковбас і букета 

провина, смаку й ароматі сподіваючись. 

2. Оцінка роботи системи, процесу в порівняння з 

пропонованим по попередніх розуміннях. Оцінюється 

порівняння результатів отриманих приладовими методами і 

дегустацією, а також по опитуванню споживачів і аналізу 

попиту на продукцію, якщо вона уже випущена значними 

партіями. Пропоноване перевіряється по відкликаннях інших 

дослідників (виробників, споживачів) по літературним даної, 

прайсам і зі здійснення спробних закупівель наприклад 

компонентів для виробництва фруктових газованих напоїв. 

3. Створення і перевірка теорії про роботу якоїсь 

системи, машини, протіканні процесу. Наприклад, розроблений і 

побудований великий холодильник з могутнім холодильним 

устаткуванням і набором різних холодильних камер і 

транспортних шляхів усередині холодильника, причому в 

процесі його експлуатації стали виявлятися факти, що 

суперечать проектно-технічної документації створеного 

холодильника. Тому необхідно провести дослідження 

підтверджуючі стабільність і закономірність прояву цих фактів, 

знайти ці закономірності всебічно перевірити їхній і внести 

відповідні корективи в процес роботи холодильника, наприклад, 

збільшити тривалість включення холодильних агрегатів, 

величину завантаження камер, тривалість відкриття воріт камер. 

При необхідності й обґрунтованості висунути претензії 

проектувальникам і (чи) виконавцям холодильника. 
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4. Одержання інформації для поліпшення роботи систем 

машин, процесів. Ця робота будується на проробленні 

літературних даних, від участі в спеціалізованих виставках і 

ярмарках, на вивченні характеристик подібної продукції, що 

випускається передовими виробниками, на основі власне 

виробничого досвіду і досліджень, і замовляючи дослідження 

організаціям, що спеціалізується в цій галузі, із засобів масової 

інформації. А також на одержанні перспективної інформації 

методом промислової розвідки (шпигунства), хоча доведене 

викриття в цьому може служити підстава для карного 

переслідування. 

5. Одержання інформації для розробки нової чи 

продукції системи, машини, апарата. Всі аналогічно 

попередньому пункту. Наприклад, на виставці-ярмарку одне з 

підприємств виставило м'ясні делікатесні вироби: перше – із 

включенням твердих сирів, друге – із включенням грибів 

«вешенка», третє – із включенням печериць. Тому цілком 

логічним є проведення дослідно-дослідницьких робіт з 

перебування оптимального складу м'ясного делікатесу з 

комбінацією згаданих окремих компонентів і по 

відпрацьовуванню надійної технології його виробництва, а 

також зі здійсненням заходів для його правового захисту, 

наприклад у виді торгової марки. 

6. Створення вимірювальних чи приладів методів оцінки 

існуючої системи, процесу. Наприклад, створення приладу, що 

оцінює інтенсивність дымовыделения при копченні м'ясних чи 

рибних продуктів і изменяющую параметрів влияющие на 

інтенсивність дымовыделения. 

Дослідження бувають: 1) прикладні (із близькою метою, 

швидко впроваджувані), 2) пошукові (для розробки нових 

процесів, теорій, гіпотез). 

Часто в науковій і інженерній практиці застосовують 

метод «чорної шухляди», тобто, тоді, коли не знають природу 

якихось явищ. Суть у тім, що здійснюють вплив на вхідні 

фактори і фіксують відповідні параметри вихідних. Наприклад, 

дуже складно представити весь біохімічний процес одержання 
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спиртових дріжджів, а саме вплив кожного з компонентів 

дріжджів на їхню активність, а також параметрів процесу 

їхнього одержання на цей же показник. Однак, змінюючи 

згадані фактори по спеціальній програмі, можна знайти їхній 

вплив на активність дріжджів, хоча суть змін процесу 

залишається незмінної. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

РОБОТИ 

1. При великих різноманітних науково-технічних 

роботах доцільно застосувати сіткове планування і на кожнім 

його етапі ввести принцип особистої матеріальної 

зацікавленості усіх виконавців у якості і швидкості проведення 

робот, наприклад створенням тимчасових творческо-

производственных колективів з оплатою по досягненню 

кінцевого результату і з урахуванням особистого внеску 

кожного члена колективу. Етапи дослідження проводяться під 

загальним керівництвом технічного чи науково-технічного 

керівника підприємства (установи), а інші напрямки 

очолюються посадовими особами, визначеними відповідним 

наказом по підприємстві. 

2. Характеристика стану питання (наприклад, у виді 

короткого реферату, огляду). Постановка задачі, з висуванням 

робочої ідеї, і з визначенням сил засобів і термінів робіт (у виді 

укрупненого плану робіт). Визначення методів і методик робіт. 

3. Завдання конкретним виконавцям на проектно-

конструкторські і технологічні роботи, включаючи необхідне 

приладове забезпечення. Завдання фінансовим і 

постачальницьким підрозділам на фінансове і матеріально-

технічне забезпечення планованих робіт. Виконання робіт, 

передбачених завданнями даного типу. 

4. Виготовлення досвідченого зразка устаткування, 

установки, їхнього іспиту, чи відпрацьовування нового 

технічного процесу, наприклад, нарізка і вакуумне упакування 

м'ясних делікатесних виробів. Оцінка досягнутих результатів, 

внесення коригувальних факторів. 
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5. Протоколи по розділах і етапам робіт з висновками і 

пропозиціями, наприклад про запуск у виробництво, чи 

проведенні додаткових робіт. 

6. Розробка нормативно-технічної документації, 

наприклад ТУ на виріб (продукцію), реєстрація її державними 

контрольними органами (центром стандартизації і метрології). 

7. Остаточний звіт про роботу. 

8. Упровадження результатів робіт у виробництві. 

Рішення про необхідність проведення вищезгаданих 

робіт приймається розпорядником фінансових засобів на 

підставі їхнього техніко-економічного обґрунтування, з 

урахуванням кон'юнктурних розумінь, сучасних тенденцій і з 

обліком власних фінансових, матеріальних і кадрових 

можливостей, а також на підставі аналізу прийнятності 

залучення останніх факторів ззовні. Наприклад, головний 

технолог овочеконсервного заводу представив його директору 

ТЭО виробництва консервованої кольорової капусти, 

мотивуючи доцільність цього тим, що на ринку консервів такої 

продукції ні, а продукт має високі споживчі якості (поживність, 

високий зміст мікроелементів, гарний смак) і у свіжому виді 

користається високим попитом. Сучасні тенденції виробництва 

овочевих консервів – це розширення їхнього асортименту і 

підвищення цінності, тобто пропозиція відповідає цим 

тенденціям. У ТЭО зазначено також, що в регіоні гарні умови 

для вирощування кольорової капусти і вже проведені попередні 

переговори з її виробниками. Отримано їхню згоду на масові 

постачання в літній період і навіть запевняння про можливість 

збільшення її виробництва, погоджена орієнтована ціна з 

обліком якої і прогнозованих витрат на консервування і 

рентабельність 28 %. Ціна однієї банки (1 л) буде складати 

3,15 гр., що є прийнятним для продуктів даної групи. Усе 

необхідне устаткування на заводі є, крім одного автоклава, що за 

твердженням головного інженера заводу, може бути 

спроектований власними силами, а виготовлений на сусідньому 

рудоремонтном заводі. На підставі цих даних директор приймає 

рішення про проведення робіт. 
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Характеристика стану питання ґрунтується на об'єктивній 

оцінці машини, устаткування, процесу на даному і родинних 

доступних підприємствах, по прайсам і інших рекламних 

матеріалах у цікавлячій галузі, за даними СМИ, на основі 

власних науково-технічних чи знань на підставі висновку 

притягнутих науково-технічних, і економічних експертів. 

Постановка задачі випливає з характеристики стану 

питання і залежить від рівня знань, устремлінь керівництва 

підприємства (установи) і з урахуванням його можливостей по 

всіх необхідних факторах. Методики проведення досліджень 

повинні бути такими, щоб результати, отримані з їх допомогою, 

були достовірними. Підготовка досліджень повинна бути 

ретельної, вибір виконавців по окремих напрямках повинний 

здійснюватися з обліком їхнього творчого потенціалу, 

активності і побажань, щоб через негативні суб'єктивні фактори 

помилково не вийшов негативний результат і не була погублена 

плідна науково-технічна ідея і роботи з неї не були 

необґрунтовано зупинені. Особливо строгим до себе повинний 

бути дослідник при публікації негативних результатів 

досліджень, щоб не відвернути читачів від проведення 

подальших робот по даній проблематиці. А при одержанні 

позитивних результатів необхідно ретельно і всебічно їх 

перевірити ще раз, (тобто переконатися у відтворюваності 

досвідів), і ні в якому разі не видавати бажане за дійсне. При 

перевірці результатів роботи необхідно уточнити і стабільність 

відтворення результатів, якщо, наприклад, якийсь процес 

реалізується не в лабораторних, а у виробничих умовах, задава 

коли (досліджувані) фактори реалізуються з меншою точністю, 

тобто установити межі змін факторів, при яких усе рівно 

забезпечується позитивний результат. 

Час (терміни) на виконання окремих напрямків (етапів) 

робіт призначається керівником усієї роботи на підставі власних 

представлень і досвіду з урахуванням консультацій з 

виконавцями, а також, можливо, із залученням сторонніх 

експертів. Удала система організації праці науково-технічних 

служб і виробництв, що їх обслуговують, і стимулююча система 
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оплати праці працівників по всіх ланках, забезпечує різне 

скорочення термінів виконання робіт без збитку для якості. 

Контрольним фактором їхнього завершення роботи є постановка 

на виробництво нової машини, чи вироби стабільне 

застосування нового (розробленого) технологічного процесу для 

одержання відомих виробів (продукції). 

Наприклад, постановка на виробництво механічного 

ножа з програмним керуванням для нарізки ковбасних чи 

виробів введення в стабільне виробництво процесу випічки 

хліба по новому температурно-тимчасовому режимі. 

При здійсненні всіх робіт від дослідницьких до 

внедренческих необхідно підійти з особливою строгістю до 

забезпечення їхньої безпеки, тому що виконавці можуть 

виконувати ці роботи чи вперше, не маючи значного досвіду. 
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4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ЕТАПИ 

МОДЕЛЮВАННЯ ЧИ МАШИН ПРОЦЕСУ 

До широко впровадження обчислювальної техніки 

застосовувалося тільки фізичне моделювання, коли дослідження 

проводилося на моделі, що є копією машини, приладу, 

пристосування, називаних натурою. Модель виконується за 

визначеними правилами: її розміри чи зменшуються 

збільшуються в порівнянні з натурою (тобто у визначеному 

масштабі, у моделей можуть отсутствовать якісь елементи, що є 

в натури, наприклад при продувці моделі літака в 

аеродинамічній трубі в моделі є лише фюзеляж, всі агрегати, що 

є в літаку, відсутні). Фізичне моделювання застосовується і в 

даний час, коли іспиту на натурі складні, чи вимагають великих 

витрат, як у прикладі з чи літаком при визначенні оптимальних 

обведень корпуса корабля. 

Крім фізичного в даний час усе більш широке 

застосовується так називане абстрактне моделювання, метою 

якого є вивчення визначеної ситуації, для перебування 

оптимального за якимсь критерієм рішення (виходу з даної 

ситуації). Абстрактне моделювання здійснюється по етапах: 

1. Інформаційна модель 

2. Логіко-математична модель 

3. Алгоритми і програма 

4. Дослідження на комп'ютері 

5. Інтерпретація результатів, перевірка і, якщо 

необхідно, коректування всього процесу 

моделювання. 

Інформаційна модель – це конкретний словесний опис 

ситуації, досліджуваного явища: що відбувається, чому 

відбувається і при яких умовах відбувається, з уточненням 

граничних умов. Наприклад, інформаційна модель процесу 

випічки хліба в прохідних печах: при швидкості руху пода печі 

1 м/година булки хліба сорту «Успенський» розважуванням 0,75 

кг мають повний пропік, однак мають затверділу кірку від 2 до 4 

мм по різних поверхнях, що неприпустимо. При швидкості пода 

печі 1,5 м/година затверділа кірка на булках складає 
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0,5...1…1,5мм, що є прийнятним, однак серединна частина 

булок має недопікання 15...20…20 % Температура в серединній 

частині печі в обох випадках складає 180-200 С. необхідно 

визначити швидкість пода печі для забезпечення повного 

пропека булок і розмір запеченої кірки не більш 1,5...2…2 мм. 

Інформаційна модель переводиться на «логіко-

математичний » мову. Тому, чим конкретніше сформульована 

інформаційна модель, тим простіше скласти логіко-математичну 

модель. Для попереднього приклада цей переклад виглядає в 

такий спосіб. Швидкість пода позначається як Vn, 

неприпустимо велику по товщині скоринку (понад 1,5...2…2 м) 

як  н.д., наявність непропека  в булках позначаємо як НП, тоді 

логіко-математична модель буде мати вид: 

«Якщо Vn = 1,0 м/година, те  =  н.д.» 

«Якщо Vn = 1,5 м/година, то НП» 
Якщо відомі залежності утворення скоринки і пропека 

від часу, то можна скласти програму їхнього спільного 

використання для перебування параметрів процесу (Vn), щоб 

забезпечувалися задані характеристики продукції (булок хліба). 

Для приклада знайдемо логіко-математичну модель 

процесу змішування двох рідин з відомими плотностями 1 і 2, 

кг/м3 для одержання третьої рідини з заданою щільністю 3, 

кг/м3. Причому змішування здійснюється в потоці, коли перша і 

друга рідина подаються в бак змішувача. Перша з відомою 

витратою Q1, м3/з, а витрата другий Q2, м3/з необхідно знайти, 

щоб з бака виходила третя рідина з заданою щільністю 3, кг/м3, 

так, щоб загальний обсяг рідини в баці змішувача не міняється. 

Нехай цими рідинами будуть: перша – концентрований 

цукрово-фруктовий сироп із щільністю 1 = 1400 кг/м3 з 

витратою Q1, друга рідина – вода з щільністю 2 = 1000 кг/м3, а 

третя рідина – розведений сироп із щільністю 3 = 1300 кг/м3. 

Тому що загальний обсяг рідини в баці змішувача невідомий (за 

умовою), те 

Q1 +  Q2  = Q3 

І повинний зберігатися баланс мас: 

1Q1  + 2Q1  = 3Q1 
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шукана витрата Q2 

Помножимо ліву і праву частини на (Q1 +  Q2 ), тоді: 

3Q1 + 3Q2 = Q11 + Q22 

після перегрупування членів останньої рівності: 

3Q2 - Q22 = Q11 - 3Q1 
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Для нашого числового приклада:  
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4.1 ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ. ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧІ Й ОСНОВНІ ТЕРМІНИ 

У харчовій  і переробній промисловості найбільше часто 

необхідно вирішувати задачі наступних типів:  

1. визначення кількісних залежностей між параметрами 

процесу; 

2. перебування оптимальних умов протікання процесу; 

3. вибір оптимального складу багатокомпонентних 

систем. 

Прикладами цих задач можуть бути, наприклад, такі:  

1) перебування чисельної залежності швидкості утрати 

ваги хмелячи при його сушінні від ступеня його здрібнювання, 

температура сушіння товщини і площі шаруючи порції, що 

висушується; 

2) визначення оптимальних умов перегонки 

спиртосодержащей рідини в спирт ректифікат (швидкість 

нагрівання, температура нагрівання); 

3) вибір складу здобного тесту обеспечивающего задану 

легкість здобної випічки. 
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Дуже часто фізика і хімізм досліджуваних явищ є 

невідомим чи частково невідомим, тому в дослідженнях 

змушені використовувати принцип чорної шухляди (мал. 1).  

Рис. 1 

 

х1, х2, …, хк – керовані фактори; z1, z2, …, zm – некеровані 

фактори; у1, у2, …, ур – параметри оптимізації.  

При цьому дослідник вірогідно знає лише значення 

вихідних факторів (х1 … хк) і тих величин, що забезпечуються на 

виході – у1 … ур. 

Модель – залежність між вихідними параметрами 

(відгуком) і вхідними параметрами (факторами) називається 

функцією відгуку: 

                          у = f (х1, х2, …, хк)                                 (4.1) 

Цьому рівнянню відповідає гіперповерхня (поверхня 

відгуку) у факторному просторі. У найпростішому випадку, 

коли знаходять залежність відгуку від одного фактора, поверхня 

вироджується в лінію на площині, наприклад, залежність 

розчинність повареної солі у воді від температури розчину. 

При незнанні фізико-хімічних аспектів процесу функцію 

відгуку представляють у виді полінома: 

у = b0 + ...
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           (4.2) 

де: b0, bi,  bij,  bii – коефіцієнти регресії, одержувані при обробці 

результатів експерименту, а рівняння є математичною моделлю 

чи процесу його називають рівнянням регресії. 
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Тому що ступінь полінома заздалегідь пророчити 

складно, спочатку намагаються описати явище лінійною 

моделлю, а якщо її якість незадовільна, то число членів 

полінома збільшується, тобто підвищується його ступінь. 

Пасивний експеримент полягає в тому, що обробляються 

дані практики за тривалий період і по них знаходяться функції 

відгуку. Наприклад, визначається середній зміст цукру у 

винограді одного сорту на якійсь виділеній ділянці в залежності 

від величини опадів у цій місцевості за даними 10-літніх 

спостережень, вимірів і визначень. Т.е. у даному випадку 

фактори експерименту спеціально не вимірялися, так саме ці і не 

могли бути змінені за бажанням, тому що є природними 

факторами.  

Активний (планований) експеримент полягає в тому, що 

фактори змінюються по розробленій програмі і фіксуються 

результати цих експериментів. Прикладом планованого 

експерименту є, наприклад, вивчення впливу частоти обертання 

ротора центрифуги, і жирності молока при його сепарації на 

жирність вершків. Тут два керованих фактори: частота 

обертання ротора (про/хв) і жирність молока (%), а параметром 

оптимізації є жирність одержуваних вершків.  

Фактори повинні бути сумісними і некоррелированными. 

Сумісність – це значить, у заданих межах зміни усіх факторів 

можуть бути реалізовані будь-які сполучення їхніх величин. 

Наприклад, якщо вивчається процес варіння джему з фруктово-

цукрового сиропу полягає в його нагріванні в межах 70-90 З, з 

одночасним безупинним перемішуванням, причому метою 

вивчення є зниження часте обертання мішалки і відповідно, 

зменшення витрати електроенергії на це. Дослідники 

споконвічно задали межі зміни частоти 4...8 про/хв, а при 

першому ж експерименті (n = 4 про/хв) виявилося, що 

спостерігається пригар маси до стінок чана, що неприпустимо, 

тобто ці фактори в згаданих межах не сумісні. Для виходу з цієї 

ситуації досить змінити межі одного з факторів, що негативне 

явище зникло, наприклад, збільшити частоту до 8...12…12 

про/хв і повторити перевірку на сумісність.  



 26 

Некоррелированность полягає в тім, що б малося 

можливість залежної зміни кожного фактора. Наприклад, при 

подачі води в бак по тубі з діаметром D (м) і зі швидкістю Ư 

(м/с), те витрата рідини Q (м3/с) – є функцією двох перших 

параметрів, тому ці три фактори коррелированны між собою, 

тому, для повного завдання умов остаточно задати тільки перші 

два фактори.  

Для правильної оцінки впливу факторів на процес 

параметр оптимізації повинний визначатися з достатньою 

точністю, з падінням точності необхідно збільшувати число 

рівнобіжних досвідів, тобто проводяться при тих самих 

сполученнях величин факторів експерименту.  

При керованому експерименті бажано, щоб параметрів 

оптимізації було поменше, однак, якщо з результатів досвідів 

випливає інформація, що споконвічно не планувалася, те 

відмовлятися від її не випливає і можна знайти рівняння регресії 

для додаткових параметрів оптимізації. 

Основні етапи і принципи планування експерименту 

Ніж повніше апріорні знання про об'єкт, тим швидше 

може бути вирішена задача про нього. 

Апріорним дослідженням: складають повний список 

факторів експерименту, причому краще включити в нього кілька 

малозначних факторів, чим виключити один істотно значимий;  

задають орієнтовані межі (рівні) зміни факторів; вибирають 

параметри (категорії) оптимізації. Якщо факторів дуже багато, 

наприклад сім чи більш, те необхідно відсіяти малозначні 

виходячи з власних представлень про процес, чи спираючи на 

їхню оцінку експертами в даній галузі, чи постановкою 

спрощених експериментів зі зміною сумнівних факторів у 

широких межах без зміни інших. 
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4.2 ПОВНИЙ ФАКТОРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПФЕ 

ЕКСПЕРИМЕНТ ТИПУ 2ДО 

Повним (ПФЭ) називається такий експеримент, при 

якому знайдені значення параметрів оптимізації при всіх 

можливих сполученнях рівнів варіювання факторів, кожний з 

який мають намір реалізувати на q – рівнях, то для ПФЭ 

необхідно виконати n = qk досвідів. Найбільше часто 

застосовуються експерименти типу 2до, тобто коли фактори 

варіюються на двох рівнях. Планування, реалізація й обробка 

результатів ПФЭ має етапи:  

1) кодування факторів (нульовий рівень) позначається 

знаком «0», верхній рівень – знаком «+1», нижній – 

знаком «-1»; 

2) складання плану-матриці експерименту; 

3) рандомизация досвідів; 

4) реалізація плану; 

5) перевірка відтворюваності досвідів; 

6) перевірка адекватності лінійної моделі; 

7) оцінка значимості коефіцієнтів регресії. 

Розглянемо реалізацію ПФЕ на прикладі процесу 

дистиляції сировини в апараті періодичної дії. Ціль дослідження 

– визначити залежність виходу дистиляту (у % від 

завантаження) від швидкості і кінцевої температури сировини. 

Апріорно встановлено, що припустимими є: кінцева 

температура від 250 до 450 З, а швидкість нагрівання від 3 до 

10 С в хв. Тому призначимо кінцеву температуру і швидкість 

нагрівання в згаданих межах і у виді таблиці 1 проведемо 

кодування факторів. 

Таблиця 1  

Рівні й інтервал 

варіювання факторів 

Кінцева 

температура,  З 

Швидкість 

нагрівання, 

 З/хв 

Верхній рівень хі = +1 400 8 

Нульовий рівень хі = 0 350 6 

Нижній рівень хі = -1 300 4 

Інтервал варіювання і   50 2 
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Кодове позначення х1 х2 

  

У промислових умовах нульовий рівень відповідає 

існуючому технологічному режиму. 

Таблиця 2  

План-матриця ПФЭ типу 22 

№ досвіду х1 х2 

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

 

Значення кодів факторів у таблиці 2 визначається по 

формулі: 

                            хі = 

і
δ

і0
х

і
Х 

                                     (4.2) 

де: Хі – натуральне значення фактора (відповідне верхньому чи 

нижньому рівням); хі0 – значення і -го фактора на нульовому 

рівні; і – інтервал варіювання і -го фактора. 

Рандомизация досвідів здійснюється з метою внесення 

випадковості впливу на процес факторів, що впливають на 

процес, але невідомі досліднику, тому установлюється 

випадковий порядок постановки досвідів у часі, користаючись 

таблицями випадкових чисел, чи виконанням номерів досвідів з 

урни, наприклад, визначився наступний порядок проходження в 

часі номерів ПФЭта: 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Тут усі досвіди узяті по 

двох, тобто рівнобіжні – для оцінки відтворюваності процесу. У 

таблиці 3 приведена розширена матриця ПФЭ (22), у якій є 

стовпець  х1х2, що забезпечує можливість оцінки коефіцієнта 

регресії при взаємодії факторів, у ній приведені і результати 

досвідів (уи1, уи2, тому що всі досвіди робилися по двох разу і 

їхнє середнє значення иу  = 
2

и2
у

и1
у 

). 
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Заходом рандомизации досвідів є і те, щоб вихідна 

сировина у всіх досвідах було якнайближче по складу. З цією 

метою для кожного досвіду беруть сировина не зі знову 

надходять партій, а з однієї усередненої, відібраної заздалегідь у 

кількості достатнім для проведення всього циклу 

експериментальних робіт. 

Таблиця 3 

№ 

досвід

у 

х1 х2 х1х2 уи1 уи2 

иу  = 
2

и2
у

и1
у 

 

1 -1 -1 +1 27,0 28,0 27,5 

2 +1 -1 -1 15,9 17,1 16,5 

3 -1 +1 -1 22,1 22,9 22,5 

4 +1 +1 +1 13,4 13,5 13,5 

 

Перевірка відтворюваності процесу здійснюється за 

критерієм Кохрена, якщо воно (нерівність) виконується. 

 

               G = 
)uf,nf(0,05;

Gn

1u

2
uS

max
2
uS






                   (4.3) 

де: u-утое сполучення рівнів факторів, тобто один рядок 

матриці; n – число досвідів (рядків). 

                     2
uS =

1m

m

1p

2)uyup(y








 – дисперсія, що 

характеризує розсіювання результатів досвідів на : u-тім 

сполученні рівнів факторів, тобто в рівнобіжних досвідах одного 

рядка – ця формула застосовується якщо рівнобіжних досвідів 3 

і більш. 

уир – р-тый результат рівнобіжного в цьому рядку (якщо 

рівнобіжних досвідів 3, то буде уи1,  уи2,  уи3);  
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               uу  = 
3

u3
y

u2
y

u1
y 

                               (4.5) 

– середнє значення результатів трьох рівнобіжних досвідів у u-

тім рядку; m – число рівнобіжних досвідів у кожнім рядку 

матриці. 

Якщо рівнобіжних досвідів всего 2 (як у нашому 

прикладі, то 2
uS  визначають не по формулі (4), а по формулі 

(4.6)). 

                           2
uS  = 2/2                                             (4.6) 

де:  - різниця між результатами рівнобіжних досвідів. 

У формулі (3) G(0,05; fn;  fu) – табличне значення критерію 

Кохрена при 5 %-ном рівні значимості;  fn = n – число 

незалежних оцінок дисперсії, тобто число досвідів і число раз 

визначення дисперсій; fn = m – 1 – число ступенів волі кожної 

оцінки. Якщо нерівність (3) виконується, то визначають 

помилку досвіду (дисперсію відтворюваності) 

                              
2
yS = 

n

n

1u

2
uS


                                  (4.7) 

Якщо нерівність (4.3) не виконується, то прагнуть 

уточнити весь досвід (і виміру), у якому була максимальна 

дисперсія.  

Для нашого приклада дисперсія рівнобіжних досвідів по 

рядках складає: 

 2
1

S  = 
2

228,0)(27,0
 = 0,50;  2

2
S  = 

2

217,1) (15,9
 = 0,72 

 

і аналогічно 2
3

S = 0,32 і 2
4

S = 0,02, тобто 2
max uS = 2

2
S  = 0,72. 

Процес є відтвореним, тому що нерівність (3) 

виконується: 

G = 
0,020,320,720,50

0,72


= 0,4615  G (0,05; 4; 1) = 0,9065 
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n = 4 – число досвідів (рядків); m =1= 2-1=1 – число рівнобіжних 

досвідів (у рядку). 

У таблиці 4 приведені значення G (0,05; fт; fu) для n до 8 

(досвідів) і для fu до 4, тобто до рівнобіжних досвідів.   

Таблиця 4  

кількість 

досвідів n 

fu 

1 2 3 4 

2 0,9985 0,9750 0,9392 0,9057 

3 0,9669 0,8709 0,7977 0,7457 

4 0,9065 0,7679 0,6841 0,6287 

5 0,8412 0,6838 0,5981 0,5440 

6 0,7808 0,6161 0,5321 0,4803 

7 0,7271 0,5612 0,4800 0,4307 

8 0,6798 0,5157 0,4377 0,3910 

 

З аналізу формули (4.3) (критерій Кохрена) і знань 

таблиці 4 випливає, що зі збільшенням рядків, тобто числа 

факторів і числа рівнобіжних досвідів (m), необхідно 

збільшувати точність усіх досвідів, щоб знайдене по формулі 

(4.3) значення G було не більше зменшуваних значень G 

табличне (з таблиці 4). 

Помилка досвіду в нашому прикладі: 

2
yS  = 

4

0,020,320,720,50 
 = 0,39. 

Аналіз формули (4.7) (помилка досвіду) показує, що її 

значення враховує (як би усмоктує) помилки рівнобіжних 

досвідів для всіх рядків (рівнів факторів), а розподілом на число 

рядків показується середній рівень помилки у всьому 

експерименті. 

Якщо процес відтворений розраховують коефіцієнти 

регресії. Факт невідтворюваності процесу свідчить про те, що чи 

методика його проведення недосконала, чи пристрої, що 

забезпечують регулювання вхідних параметрів занадто грубі 

(тобто не дозволяють точно витримати їхні задані рівні), чи 

прилади, що вимірюють величину вхідних факторів і параметрів 

оптимізації, мають недостатню точність, чи необеспеченны 
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умови рандомизации досвідів. Невідтворюваність процесу 

можна образно порівняти з рухом по прямолінійній дорозі 

автомобіля, що рухається не по прямої лінії, а по кривій, 

отклонясь від дороги на неприпустимо великі відстані (аналог 

G), а збиваючи пішоходів не тротуарах і заїжджаючи в кювети. 

Формула для розрахунку коефіцієнтів регресії: 

             b0 = 
n

n

1u
uy

   (4.8);                   bi = 
n

n

1u
uy

iu
x

  (4.9) 

                  bij = 
n

n

1u
uy

ju
x

iu
x

                              (4.10) 

для нашого приклада: 

b0 = 
4

13,522,516,527,5 
= 20 

з (4.9)b1=
4

13,5122,5116,5127,51- 
 =

4

3050- 
 =-5 

   b2 = 
4

13,5122,5116,5127,51- 
 = 

4

3644- 
 = -2 

з (4.10) b12 = 
4

16,5(-1)1)(27,5(-1)(-1) 
 + 

+
4

13,51)(1)(22,51)((-1) 
 =

4

13,522,516,527,5 
 

= = 
4

39-41
 = 0,5 

Таким чином, для нашого приклада рівняння регресії має 

вид неповного квадратного рівняння 

                  у = 20 - 5х1 - 2х2 + 0,5х1х2                         (4.11) 

Рівняння регресії знаходяться й у машинному варіанті за 

допомогою програми «Полином». 

Перевіримо, чи не задовольняє умові адекватності 

лінійне рівняння регресії, тобто  

                   у = 20 - 5х1 - 2х2                                            (4.12) 
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як більш простої. Ця перевірка здійснюється за допомогою 

критерію Фишера, якщо виконується умова: 

               F = 
2
yS

2
адS

  F (0,05; fад; fу)                                  (4.13) 

                          2
ад

S = 
1kn

n

1u

2)uyuy(








                               (4.14) 

де: 2
ад

S – дисперсія адекватності; uу – середнє 

експериментальне значення параметра оптимізації в u-тім 

досвіді (у u-тім рядку); uy – розрахункове значення відгуку 

(параметра оптимізації) у u-тім досвіді; k – число факторів у 

досвідах; F (0,05; fад; fу) – критерій Фишера при 5 %-ном рівні 

значимості; fад = n – k – 1 – число ступенів волі дисперсії 

адекватності; fу – число ступенів волі дисперсії відтворюваності; 

fу = n – число досвідів. 

По знайденому лінійному рівнянню дисперсії (рівняння 

(4.12)) знаходимо розрахункове значення uy . 

Розрахунковий параметр оптимізації в першому досвіді: 

у1 = 20 - (5)(-1)-(2)(-1) = 20 + 5 + 2 = 27 

в другому: 

у2 = 20 - (5)(+1)-(2)(-1) = 20 - 5 + 2 = 17  

у3 = 20 - (5)(-1)-(2)(+1) = 20 + 5 - 2 = 23  

у4 = 20 - (5)(+1)-(2)(+1) = 20 - 5 - 2 = 13 
Таблиця 5 

№ досвіду uу  uy  ( uу - uy )2 

1 27,5 27 0,25 

2 16,5 17 0,25 

3 22,5 23 0,25 

4 13,5 13 0,25 
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Використовувавши значення uу (середнє) з таблиці 3 і 

обчисливши значення ( uу  - uy  )2 – для всіх досвідів (рядків), 

внесемо їх у таблицю 5. 

Для нашого приклада: 

                        2
ад

S =
124

217,0)(16,5227,0)(27,5




 + 

                       + 
124

213,0)(13,5223,0)(22,5




=      

                       = 
1

20,520,520,520,5 
 = 

1

1
= 1 

критерій Фишера F = 
0,39

1
= 2,564  F(0,05; 1; 4) = 7,7086 

тому модель адекватна. 

Значення 0,39 знайдене раніше по формулі (7) F(0,05; 1; 4) = 

7,7086 узято з таблиці критеріїв Фишера (таблиця 6), що 

приведена для експериментів до n = 8, k = 3, тобто для fу до 8,0, і 

для fад до 4 (8-3-1=4) 

 

Таблиця 6 

fу 
fад 

1 2 3 4 

1 161,45 199,50 215,71 224,58 

2 18,513 19,000 19,164 19,247 

3 10,128 9,5521 9,2766 9,1172 

4 7,7086 6,9443 6,5914 6,3883 

5 6,6079 5,7861 5,4095 5,1922 

6 5,9874 5,1433 4,7571 4,5337 

7 5,5914 4,7374 4,3468 4,1203 

9 5,3177 4,4590 4,4590 3,8378 

 

Оцінка значимості коефіцієнтів регресії здійснюється за 

допомогою критерію Стьюдента  
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                                    bi = t(0,05; fy) 
n

ys
                               (4.15) 

де: t(0,05; fy) – 5 %-ная крапка розподілу Стьюдента з fу 

ступенями волі, вибирається з таблиці 7. 

Таблиця 7  

fу 1 2 3 4 5 6 7 8 

t(0,05; 

fy) 
12,71 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,36 2,31 

 

Для нашого приклада:  

bi = 2,78 
4

0,39
= 2,78

2

0,62449
 = 0,868 

Усі коефіцієнти регресії f знайдені по формулах 

(8...10…10)є значимими, тому що їхнього значення більше, ніж 

0,868, крім коефіцієнта b12 = 0,5, тому що це менше, ніж 0,868. 

 

4.3 ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПФЭ 

Маючи знайдену адекватну модель процесу дистиляції 

сировини (формула (4.12)) можна знайти значення параметра 

оптимізації (виходу дистиляту) при будь-якім сполученні рівнів 

факторів експерименту у вивчених межах. Покажемо це на 

нашому прикладі. Нехай нас цікавить вихід дистиляту в при 

кінцевій температурі 380 С и швидкості нагрівання 5,4 З/хв. 

Користаючись формулою (4.2) переведемо значення цих 

факторів у кодову форму: 

х1 = 
50

350380
 = 0,6;                    х2 = 

2

65,4
 = -0,3. 

Підставивши ці кодові значення в рівняння (4.12) 

знайдемо бажане значення виходу дистиляту. 

у = 20 - 50,6 - 2(-0,3) = 17,6, % 

За допомогою формули (2) рівняння (4.12) можна 

перевести до натурального вираження факторів: 
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Q = 20 - 5
50

350t 
 - 2 

2

6υ
 - помноживши праву 

частину на 50 (приведення до загального знаменника) маємо:  

 Q = 1000 – 5t + 1750 - 50 + 300 = 3050 - 5t - 50 = 610 – t - 10  

чи                         Q = 61- 0,1t -                                          (4.16) 

Матриці планування ПФЭ типу 23 і 24 дані відповідно в 

таблицях 8 і 9, тільки замість «+1» і «-1» як раніше проставлені 

тільки «+» і «-». 

                        Таблиця 8                                                                    

Таблиця 9 

№ 

досвід

у 

х1 х2 х3 

 
№ 

досвіду 
х1 х2 х3 х4 

1  –  –  –  1 –  –  –  –  

2 + –  –  2 + –  –  –  

3 + + –  3 + + –  –  

4 +  + –  4 + + –  –  

5 –  –   + 5 –  –  + + 

6 + –  + 6 + –  + –  

7 –  + + 7 –  + + –  

8 + + + 8 + + + –  

 

9 –  –  –  + 

10 + –  –  + 

11 –  + –  + 

12 + + –  + 

13 + –  + + 

14 + –  + + 

15 –  + + + 

16 + + + + 
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4.4 ПОШУК УМОВ ОПТИМУМУ ПРОЦЕСУ. РУХ ПО 

ГРАДІЄНТІ (КРУТЕ СХОДЖЕННЯ) 

Рис. 2 

Якщо метою експерименту є перебування адекватної 

функції відгуку для нього (рівняння регресії), як у попередньому 

розділі і прикладі, то дослідження на цьому закінчуються. А 

якщо необхідно знайти умови процесу, що забезпечують його 

оптимальність, то дослідження продовжують. Принцип 

перебування оптимуму по двох варіантах покажемо на аналізі 

малюнка 2. На ньому представлені криві рівного значення 

функції відгуку при двухфакторном (х1, х2) експерименті.  

Нехай експериментатор знаходитися в крапці О и прийти 

до оптимуму, тобто в зону, що прилягає до 90 %-ний лінії, може 

по двох варіантах: 

1) Проводячи однофакторний експеримент 

(зафіксувавши один фактор, наприклад х2 і рухаючи по 

маршруті ОА, а коли параметр оптимізації почне зменшуватися 

(у зоні крапки А), те, зафіксувавши параметр х1 і змінюючи х2 

рухатися по маршруті АВ до початку зменшення параметра 

оптимізації, а потім знову зафіксувавши х2 – рухатися по ВЕ) до 
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приходу в крапку Е с максимальним виходом продукту. 

Аналогічним буде і рух по маршруті ОDFС. 

2) Рухом оп градієнту (крутим сходженням), тобто по 

лінії ОС, а потім, при необхідності, і по CG. Для забезпечення 

руху по градієнті необхідно зберігати співвідношення добутків 

коефіцієнтів регресії на відповідні інтервали варіювання 

факторів. Рух походить від крапки до крапки, причому 

координати наступної виходять алгебраїчним додаванням 

нульового рівня з пропорційним збільшенням по кожнім 

факторі. 

Перебування параметрів досвідів і приведення значень 

функції відгуку виконанням на трохи видозміненому (змінені 

верхній, основний і нижній рівні) і ускладненому (уведений 

третій фактор – х3) варіанті процесу, досліджуваного в 

попередньому прикладі. Умови нової серії досвідів і отриманих 

результатів приведені в таблиці 10. У даному процесі: х1 – 

температура кінця дистиляції; х2 – швидкість нагрівання; х3 – 

тривалість ізотермічної витримки. 

Таблиця 10 

Матриця ПФЭ 23 

Інтервал варіювання, рівні факторів 

і номера повного факторного 

експерименту типу 23 

х1 х2 х3 у 

Нульовий рівень хі = 0 400 6 3  

Інтервал варіювання і 15 1 1  

Нижній рівень хі = - 1 385 5 2  

Верхній рівень хі = +1 415 7 4  

Досвіди: 1 –  –  –  10,5 

2 + –  –  8,3 

3 –  + –  6,8 

4 + + –  4,6 

5 –  –  + 16,4 

6 + –  + 14,2 

7 –  + + 12,7 

8 + + + 10,5 
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За даними цієї таблиці знайдене рівняння (лінійне) 

регресії процесу дистиляції: 

                                 у = 10,5 –1,1х1 – 1,85х2 +2,95х3                                
(4.17) 

За допомогою цього рівняння зробимо рух по градієнті, 

зробивши маніпуляції, результати яких зведені в таблицю 11. 

Таблиця 11  

Інде

кс 

ряд

ка 

Інтервал варіювання і 

рівень факторів 
х1 х2 х3 у 

а Нульовий рівень 400 6 3  

б Інтервал варіювання і 15 0,5 1,0  

у Коефіцієнт регресії bі –1,1 –1,85 2,95  

г bіі –16,5 –0,925 2,25  

д kі –1 –0,056 0,1788  

е і –10 –0,56 1,788  

ж Округлення –10 –0,5 2,0  

з Досвіди:     

 

1 (уявний) 390 5,5 5 – 

2 (уявний) 380 5,0 7 – 

3 (уявний) 370 4,5 9 – 

4 (реалізований) 360 4,0 11 19 

5 (уявний) 350 3,5 13 – 

6 (реалізований) 340 3,0 15 22 

7 (уявний) 330 2,5 17 – 

8 (реалізований) 320 2,0 19 20 

 

У таблиці 11 рядок «м» здійснюється перехід до 

натурального масштабу інтервалів варіювання. Потім вибираємо 

фактор, для якого bіі виявилося найбільшим по абсолютній 

величині (це фактор х1) і знаходимо відношення  

                            kі  = 

maxi
δ

i
b

i
δ

i
b
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Для усіх факторів і привласнюємо цим коефіцієнтам 

знаки відповідних коефіцієнтів регресії і заносимо  в рядок «д» 

таблиці 11. Для фактора biiвибирається крок у нашому 

прикладі *
х1

 для руху по градієнті. Саме крок, а не інтервал 

варіювання, тому що вже немає коливань значень факторів 

навколо нульового рівня, тому, що напрямок необхідного руху 

до оптимуму вже показаний знаками при коефіцієнтах регресії 

(рівняння (17)). Крок (інтервал) фактора х1 з рядка «» 

прийнятий рівним –10, а не 15, як у таблиці 10, щоб «не 

проскочити» оптимум. 

Кроки інших факторів 
*
i

 одержуємо множенням 

абсолютної величини обраного інтервалу на коефіцієнт kі (рядок 

«д») і заносимо їх у рядок «е». Для зручності витримувати їхні 

значення округлені (рядок «ж»). 

Той факт, що вже в досвіді 4 був отриманий результат 

більше, ніж найбільший у ПФЕ (таблиця 10), свідчить про 

правильність вибору напрямку руху, що підтверджується 

досвідом 6 (22 % 19 %), а зниження результату (20 %) у 

восьмому досвіді, говорить про те, що досвід № 6 є 

оптимальним.   
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5. ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Людина усю свою історію відзначає розробкою і 

використанням винаходів, і безупинно темпи їхні створення 

збільшуються. Винаходи відбуваються навіть стосовно дуже 

древніх об'єктів, наприклад колесу, відомому за 2700 років до 

н.е. – колеса з декількома рівнобіжними камерами, з убудованим 

усередині шини твердим диском – обоє підвищують надійність у 

випадку проколу шини і камери; колесо для руху по піску – у 

виді секторів розташованих у два ряди з пропусками між ними, 

причому там, де на одному ряді розташований сектор, на 

іншому – пропуск (відсутність обода колеса). Навіть цвях 

піддається удосконаленню здобуваючи на 180 градусах бічної 

поверхні свого стрижня гвинтову нарізку, як у шурупа і його ж 

капелюшок; його порівняно легко забивають у дерево, а потім 

повертають на 180, чим забезпечують надійну фіксацію цвяха. 

Винахід – нове і технічне рішення, що володіє істотними 

відмінностями, (ТР) задачі в будь-якій галузі народного 

господарства, соціально-культурного чи будівництва оборони 

країни, що дає позитивний ефект. 

Винахідницька діяльність – сукупність внутрішніх 

(психічних) і зовнішніх (фізичних) дій людини спрямованих на 

генерування ідеї, пошук, розробку і здійснення нового 

технічного рішення (ТР) у будь-якій області народного 

господарства, що дає позитивний ефект. 

Для порівняння: Відкриття – установлення невідомих 

раніше об'єктивне існуючих закономірностей, властивостей, 

явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень 

пізнання. 

Між відкриттями і винаходами існує взаємовплив: 

звичайний відкриття спричиняє розробку великої кількості 

винаходів, наприклад відкриття закону Джоуля – Ленца 

забезпечило розробку різних електронагрівальних приладів 

являющихся винаходами. 

Розробка електронного мікроскопа уможливила 

відкриття в області мікросвіту. Однак відкриттів у принципі 

може бути в багато разів менше, ніж винаходів. 
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Розглянемо складові визначення винаходу: 

Технічне рішення – нове визнане технічне рішення 

(об'єкт винаходу), істотними відмінностями і позитивним 

ефектом, крім того, технічне рішення повинне бути відтвореним 

і працездатної. 

Новизна (не очевидність) – полягає в тому, що до дати 

пріоритету заявки сутність цього чи тотожного рішення не була 

розкрита в жодній країні світі для невизначеного кола облич у 

такому ступені, що стало можливим його здійснення. 

Істотні відмінності – відмітна ознака ТР, 

характеризуемый новою сукупністю істотних ознак, що 

однозначно реагують на відсутність одного з них в одержанні 

позитивного ефекту (тобто якщо один зникне, те зникне і 

винахід). 

Позитивний ефект – ознака ТР, що підтверджує 

можливість одержати новий більш високий результат, що 

одержить суспільство від використання винаходу в порівнянні з 

тим результатом, що є від попередника – прототипу. 

 

5.1. ПРЕДМЕТ ВИНАХОДУ. РІВНІ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ 

(ВИНАХОДІВ) 

У техніку предметом винаходи є: 

1. «Спосіб» – це виклад умов, у результаті реалізації 

яких досягається мета винаходу. Умовами є виконання 

визначених дій над визначеними об'єктами у визначеній 

послідовності з визначеними параметрами протягом визначених 

відрізків часу. Наприклад, пастеризацію молока можна назвати: 

«спосіб збільшення терміну збереження молока», він полягає в 

нагріванні молока до 70 С с безупинним його перемішуванням і 

витримкою в плині 15-30 хвилин. 

2. «Пристрій» – сукупність матеріальних частин 

машини, механізму, устаткування, взаємодіючих між собою 

певним чином, що в результаті забезпечує мету винаходу. 

Наприклад, пристрій: «тістомішалка», що складається з чаші, 

установленої на платформі, що змінює кут свого нахилу до 
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обрію, що має механізм перемішування у виді обертового вала з 

лопатами введеного в чашу.  

У приведених прикладах дані не формули винаходів, а 

тільки суть, що ілюструє відповідно «спосіб» і «пристрій». 

3. «Застосування» - це застосування якого або чи 

речовини предмета по новому призначенню, що раніше не було 

відоме.  

Надалі будемо розглядати тільки перших два, тому що 

третій у винахідницькій практиці случається дуже рідко. 

Рівні технічних задач (винаходів) характеризуються 

ознаками і стадіями творчості приведеними в таблиці . 

Таблиця 12 

уров

ні 

Стадії творчості 

Вибір задачі 

та пошукової 

концепції 

Збір і 

переробка 

інформації 

Пошук идеї 

рішення 

Разробка і 

впровадженн

я рішення 

1 

низь

кий 

Використано

готові задачі 

і концепцію 

 Використано 

наявні 

зведення 

Застосовано 

готове  

рішення 

Частково 

застосовано 

готова 

конструкція 

(технологія) 

2 

Обрана одна 

з декільких 

задач при 

одній  і тій 

же концепції 

Зібрано 

зведення з  

різнорідних 

джерел 

Обрано одне 

рішення з 

декількох 

Обран одну 

конструкцію 

з декількох і 

впроваджена 

3 

Змінено 

вихідні 

задачі і  

концепцію 

Зібрано 

информацію 

в зв΄язку з 

внесеними 

змінами 

Змінено 

відоме 

рішення 

Змінено 

відому 

конструкцію 

(вихідна) і 

впроваджена 

4 

Знайдено  

нові задачі і 

концепцію 

Отримано 

нові дані, що 

відносяться 

до задачі 

Знайдено 

нове рішення 

Створено і 

впроваджена 

нова 

конструкція 
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5 

висо

кий 

Поставлено 

нову 

проблему, 

знайдений  

новий метод 

Отримано 

нові дані, що 

відносяться  

до проблеми 

Знайдено 

новий 

принцип 

Створено і 

впроваджено 

принципово 

нова 

конструкція і 

змінена вся 

система, в 

яку вона 

входить 

 

Прикладом задачі 1-го рівня може служити заміна 

металевого захисного ковпачка вентиля газового балона на 

пластмасовий із внутрішніми упрочняющими ребрами. Навіть 

під сумнівом правомірність кваліфікації цього рішення як 

винахідницького (воно навіть ближче до рацпропозиції). 

Приклад другого рівня: у процесі центрифугирования 

молока доцільно змінювати частоту обертання барабана 

центрифуги. Цього можна досягти за допомогою механічної 

коробки передач, чи зміни шківів на клиноременной передачі, 

чи застосуванням клиноременного варіатора, чи застосуванням 

електродвигуна з плавно змінюється (керованою частотою) 

обертання вала. 

Проаналізувавши достоїнства і недоліки згаданих 

варіантів (з різних джерел) автора вибрали останній 

(електродвигун з варьируемой частотою обертання вала), як 

найбільш простий з механічної точки зору і найбільше що легко 

піддається автоматизації в змісті забезпечення  = f(t). 

Приклад третього рівня1 : Авторське посвідчення СРСР 

№ 256956 «Спосіб видалення нутрощів у риби, що відрізняється 

тим, що, з метою підвищення якості зачищення черевної 

порожнини, внутрішність намораживают на охолоджуваний 

елемент, що має температуру від – 5 до – 50 З». 

У цьому рішенні поставлена задача не просто видалити 

внутрішності, а зробити це так, щоб риба не забруднилася 

                                                 
1 - если в лекции нет ссылки на конкретный литературный источник, то 

задача (решение, изобретение) носит учебно-гипотетический характер 
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роздавленими нутрощами при їхньому видаленні, тобто змінена 

вихідна задача (витягти) до витягти «чисто». Змінено і 

традиційній концепції витягу у виді якого-небудь захоплення 

(рукою людини, чи механічного) – це робиться 

намораживанием. Для реалізації нової концепції зібрана 

інформація про холодильні процеси і пристрої. Змінено відоме 

рішення з використанням захоплення нутрощів і змінена вся 

конструкція вузла видалення нутрощів у риби. 

Приклад четвертого рівня: Авторське посвідчення СРСР 

№ 187135 «система випарного охолодження електричних 

машин, що відрізняється тим, що з метою виключення 

необхідності підведення охолодного агента до машини, активні 

частини й окремі конструктивні елементи її виконані з пористих 

порошкових сплавів, просочених рідким охолодним агентом, що 

при роботі машин випаровується  й у такий спосіб забезпечує 

короткочасне інтенсивне і рівномірне її охолодження». 

Крім задачі «прохолоджувати» знайдена і нова задача «не 

підводити охолоджений агент», знайдена і концепція «як не 

підводити» – виконати частини машини пористими з 

просоченням рідким охолодним агентом. Знайдено дані про 

властивості пористих порошкових сплавів і охолодних агентів і 

їхніх можливих взаємодій, на підставі знайденої нової концепції 

знайдене рішення (у даному випадку воно майже цілком 

повторює концепцію). Потім це рішення втілене в конструкцію з 

наступним її впровадженням. 

Приклад п'ятого рівня: Припустимо вірогідно 

встановлено, що в складі меду містяться визначені шкідливі 

речовини, що маються у вихлопних газах автомобілів, і 

встановлені шкідливі речовини, що є  залишками ядохимикатов, 

якими оброблялися рослини з метою боротьби з їх хворобами. 

По інших параметрах мед гарної якості. Звідси випливає 

(поставлена) 

 Нова проблема: є історично корисний (цілющий) 

продукт, а в ньому міститися дві (чи боле) групи шкідливих 

домішок. Звідси випливає задача: шкідливі домішки видалити, а 

корисні властивості меду зберегти. Вивчення літерних даних 
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показало, що перша група речовин є стійкими твердими 

мелкодисперсными частками  0,001…0,004мм, а друга група – 

також тверді частки ще більш дрібні  0,0005…0,0008мм, але 

вони розкладаються при температурі + 50 З на нешкідливі. 

Виходячи з отриманих даних знайдений новий принцип 

очищення меду состоящий у тім, що його після витягу зі 

стільник нагрівають до температури + 50...52…52З (при більш 

високій температурі мед утрачає свої цілющі властивості) і 

центрифугують з одночасним пропущенням через пористий 

матеріал з відкритими порами имеющими розміри 

0,0007…0,0009мм. На підставі викладеного створена і 

впроваджена конструкція, що забезпечує витяг меду зі стільник 

(тобто центрифугирование), його нагрівши до + 50...52…52З з 

наступним центрифугированием і фільтрацією через фільтр із 

розмірами отворів 0,0007…0,0009мм. 

 

5.2. ФАКТОРИ І МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Суспільна необхідність є головним чинником у розробці 

нових технічних рішень, а, якщо вона ще і підсилюється 

надзвичайними обставинами, то розробка нових технічних 

рішень йде особливо інтенсивно і результативно. Томові 

підтвердженнями є винахід Архімедом метальних машин, 

запальних сумішей, що були необхідні для оборони Сіракуз. 

Радянська наука, у тому числі заводська наука (її результати 

дуже швидко впроваджувалися в масове виробництво) у роки 

ВОВ дали безліч розробок, що забезпечили перевагу 

радянського озброєння над Німецьким. Це танки Т-34 з 

корпусами сваренными «швами Патона» (автоматичне 

зварювання під шаром флюсуу, що німецькі вчені і 

промисловість освоїти не змогли), це реактивні міномети 

«Катюша», штурмовики МУЛ-2, розмагнічування суд 

И.В. Курчатовым, усього цього німці також не освоїли. А, 

наприклад, дефіцит стали, підштовхнув до створення малих 

авіабомб з оболонками з картону, що добре уражали з малих 

висот скупчення ворожих танків. Але краще такий 
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стимулюючий фактор, як війна, не застосовувати ні до себе, ні 

до інших. 

Одним з факторів стимулюючих (вірніше 

підштовхувальних) поява винаходів є спостережливість людини 

при його спілкуванні з природою, аналіз її явищ, розуміння 

поводження тварин і їхньої анатомії. Класичними є приклади з 

яблуком, що упало на голову Исаака Ньютона, і, що 

підштовхнули його до відкриття закону, що назвали його ім'ям 

(ці приклади стосуються відкриттів). 

Багато винаходів в авіації, конструкції кораблів, 

підвідних човнів від особливостей будівлі птахів, дельфінів, риб, 

особливостей будівлі ніг кузнечика підштовхнули до технічних 

рішень в області створення гідравлічного приводу стріл 

піднімальних кранів і екскаваторів. Висяча павутина підказала 

інженеру Брандту принцип конструкції висячих мостів. Нерідко 

винахідники одержують підказку і від явищ навколишньої 

життя. Наприклад, Павло Миколайович Яблочков (1847-1894) 

винаходячи дугову лампу (1875) зштовхнувся з проблемою 

автоматичної підтримки горіння дуги (необхідно плавно і 

постійно зближати електроди на величину їхнього згоряння), – 

автомат був би дуже складний, але, побачивши, випадково, два 

паралельно лежачі олівці, відразу знайшов рішення, також 

розмістивши електроди, лише розділивши їх спаленним 

электроизолятором (мал. 3). 

Рис. 3 

Винахідник авіаційних двигунів Олександр 

Олександрович Микулин, побачив людини, якому підбили око, і 

він від набряклості перестав бачити, але друге око було здорове 

і людина залишилася видючим. Це стало підказкою Микулину в 

питанні підвищення надійності авіаційних двигунів і він, не 

коливаючись, запропонував льотчику Сергію Ісайовичу 

Уточкину (1876 – 1916) літати з мотором, на якому було 
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встановлено два магнето, тому що надійність цих вузлів у ті 

роки була невисока і літаки часто розбивалися через 

відмовлення саме магнето. Т.е. у даному випадку винахідник 

Микулин підвищив надійність системи (літак – двигун) шляхом 

дублювання найменш надійного елемента – магнето. 

Інженер Мариле в 1870 році винайшов спосіб хімчистки 

тканин після того, як випадково упустивши робочий одяг у 

бочку зі скипидаром, він витяг її відтіля очистилася. Однак і 

підказки від природи і від людського суспільства зможуть 

підказати тільки тій людині, що напружено працює над 

проблемою, розумовий апарат якого, найчастіше без спонуки, 

працює над нею безупинно. Цей фактор Луи Пастер (1822 – 

1895) охарактеризував так: «Щасливий випадок допомагає лише 

розумам, підготовленим посидющими заняттями і завзятою 

працею». Чи висловлення Жозефа Луи Лагранжа (1736-1813): 

«На випадок наштовхуються ті, хто його заслуговує, випадкові 

рішення – лише мала частина розробленого в історії людства, а 

основна – результат добування знань у процесі тривалої творчої 

праці». 

З найдавніших часів людство вирішило свої проблеми (як 

загострити камінь, як добути вогонь) методом проб і помилок: 

«Спробуємо зробити так ... Ні, не виходить, тоді от так, теж не 

годить. Може так краще?». Перебравши безліч варіантів 

(можливих і неможливих, споконвічно неефективних чи 

малоефективних) винахідник нерідко знаходила зрештою 

прийнятне рішення проблеми (навіть якщо вона не складна). А 

скільки людей за історію людства залишилися невідомими саме 

тому, що ніякої нової проблеми не вирішували, хоча можливо, і 

намагалися. Століттями вважалося, що іншого методу рішення 

винахідницьких задач не існує. Однак у даний час для рішення 

складних задач цей метод узагалі неприйнятний, тому що 

перебір безлічі варіантів (до десятків і сотень тисяч) зажадав би 

занадто багато часу і прогрес був би неможливий. Вираження 

Г. Бабата з цього приводу: «За бестолковость пошуку 

приходиться розплачуватися величезною витратою сил і часу». 



 49 

Тому дослідники розробили кілька методик активізації 

(підвищення ефективності) творчої (винахідницької) діяльності. 

 

5.2.1 МЕТОД МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ (МЕТОД 

МОРФОЛОГІЧНОЇ ШУХЛЯДИ) 

Цей метод запропонував у 1942 р. американський 

астроном Ф. Цвикки. Суть методу в тім, що б прагнути скласти 

повний перелік усіх факторів влияющих на процес, а, 

відповідно, і всіх можливих варіантів рішення задачі, що б 

нічого не упустити. При цьому методі будують багатомірну 

таблицю (морфологічна шухляда) на одній осі якого 

відкладають групу напрямків рішення задачі, об'їдених 

найбільш важливими ознаками. Наприклад необхідно знайти 

оптимальну конструкцію пристрою печі для обсмажування 

тушок курей. На осі № 1 відкладемо варіанти джерел теплової 

енергії (електрична, від відкритого полум'я, від шматків 

деревного вугілля, спеціально розігрітого газу). По осі № 2 

відкладемо типи пристроїв, що реалізують варіанти джерел 

енергії першої осі, наприклад, по електричній енергії – від 

елемента опору (за законом Ома) чи від електромагнітного 

полючи; по відкритому полум'ю – від газу, дров; по розігрітому 

газі – нейтральному типу аргону, азоту, вуглекислого газу. 

По осі № 3 – конкретні варіанти пристроїв, що 

реалізують типи пристроїв приведених на осі № 2. Наприклад, 

елементи опору у виді відкритої спіралі, чи у виді селидовых 

стрижнів (Тэнов) чи у виді закритих нагрівальних панелей різної 

форми (плоскі, циліндричні, кульові); по полум'яним – із сопла, 

з розосереджених отворів; по газі – вихідному з одного чи сопла 

з декількох (з подвариантами).  

Морфологічна шухляда тим повніше, чим більше він має 

осей, і чим вони длиннее. Однак з цим багаторазово 

збільшується і число можливих варіантів рішення задачі, 

наприклад при прогнозуванні Цвикки одного тільки типу 

ракетних двигунів шухляда мала 11 осей з 36864 комбінаціями. 

Т.е. численність варіантів є одним з основних недоліків методу. 

Крім того, тут інтенсивний пошук варіантів (як при методі проб 
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і помилок) заміняється також інтуїтивним пошуком осей і 

класів, однак якщо ми упустимо хоча б одну вісь, то 

автоматично втратимо групу варіантів, серед яких можуть бути 

й ефективні. 

Найбільш ефективний цей метод при рішенні 

конструкторських задач загального плану, наприклад, при 

перебуванні загального компонування машин, чи комплексів 

їхніх вузлів, таких, наприклад, як агрегат пакетування м'ясного 

фаршу. 

 

5.2.2 МОЗКОВИЙ ШТУРМ 

Мозковий штурм запропонував у 1953 р. американський 

психолог А. Осборн. Суть цього методу в тім, що одній групі 

людей, схильних до генерування ідей пропонується дати шляху 

рішення конкретної задачі, а іншій групі – аналізувати ці 

рішення. Ідеї можуть висуватися без доказів, причому до самих 

фантастичних, усі вони фіксуються до протоколу чи на 

магнітофон. При висуванні ідеї заборонена будь-яка критика, 

навіть у виді скептичних посмішок, бажано, щоб ідея висунута 

одним підхоплювалася і розвивалася іншим учасником. На 

висування ідеї дається обмежений час – 1 хвилина, а експертизи 

– до 40 хвилин.  

При мозковому штурмі пошук рішення також безладний, 

як і при методі проб і помилок, але результативність усе-таки 

краще, завдяки тому, що задачу «саме штурмують» 

колективному. Штурм припускає переборювати інерцію 

мислення, але нерідкі випадки, коли плідну (як виявилося в 

наслідку) ідею вели убік чи узагалі відкидали інші учасники 

штурму. Тому мозковий штурм ефективний для рішення 

порівняно нескладних проблем, наприклад, для перебування 

нових спосіб реклами, а при рішенні винахідницьких задач його 

потовк – рішення другого рівня.. 

Американський дослідник У. Гордон у 1960 р. 

удосконалив мозковий штурм, назвавши метод синектикой (від 

гречок.: сполучення різнорідних елементів), він полягає в тім, 

що в штурмі беруть участь групи різних спеціальностей, 
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причому спеціально навчених і тренованих у рішенні проблем 

шляхом уяви й об'єднання несумісних елементів. Однак 

синектика залишилася механічним набором прийомів, що не 

використовують об'єктивні закономірності розвитку техніки. Її 

потовк – нижня частина третього рівня винахідницьких задач.  

 

5.2.3 ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ЛЮДИНИ 

Особливості мислення творчої людини є основним 

чинником при рішенні будь-яких задач незалежно від методу 

використовуваного для цього. От ці особливості: 

1. Здатність до нового погляду – це уміння побачити 

незвичне в звичному, і навпаки, відоме в новому, тобто 

«пильність погляду і розуму» у пошуках проблем і перебуванні 

шляхів їхнього рішення. Наприклад, нагрев і плавка металів 

давно здійснювалася в магнітному полі  (індукційні печі), і 

здійснювалися навіть міри захисту людини від нагрівання тіла в 

магнітному полі, але печі СВЧ для жаркі м'яса з'явилися 

набагато пізніше, хоча використовують той же принцип, що й 

індукційні металургійні печі. Т.е. на це рішення довго не 

наштовхувалася творча людина «з новим поглядом». 

2. Здатність до згортання інформації, тобто до заміни 

декількох понять одному узагальненим, згортанню ланцюга 

міркувань в одну уявну операцію. Уміння розпізнавати подібні 

образи в явищах, не звертаючи увагу на їхні індивідуальні 

відмінності. Наприклад, помічено, що швидкість сушіння 

фруктів збільшується зі збільшенням ступеня їхнього 

здрібнювання, сушіння пшениці зі зменшенням її шаруючи. Т.е. 

можна зробити висновок, що швидкість видалення вологи 

залежить від площі зіткнення продукту з навколишнім 

середовищем. 

3. Гнучкість мислення – здатність легко і швидко 

переходити думкою від одних явищ до іншим далеким по 

змісту. Саме гнучкість  мислення формує уміння вчасно 

відмовитися від невірної гіпотези. Численні пошуки літального 

апарата з машущими крилом минулого невдалими саме через те, 

що винахідники, що займаються цим не виявили достатньої 
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гнучкості мислення, щоб відмовитися від крила, що махає як у 

птаха, і почати пророблення ідеї нерухомого крила як у 

сучасних літаків.  

4. Бічне мислення – здатність до широкого розподілу 

уваги, у тому числі мисленню (баченню) «біля» (навколо) 

проблеми. Бічне мислення допомагає помітити такі елементи в 

навколишніх явищах, що забезпечують рішення проблемної 

задачі. 

У творчої людини пам'ять повинна бути готова 

зафіксувати, а потім вчасно видати потрібну інформацію, творча 

людина здатна до переносу досвіду, його аналізу і синтезу, до 

передбачення, він повинний уміти переборювати властивій 

людині бар'єри: силу звички, інерції мислення, вузька 

практицизм, придушення авторитетом, страх перед невдачею, 

неприйняття критики. 

Одним з найбільш важливих якостей творчої особистості 

є творча уява, що переборює інерцію мислення. Творці мають 

високий інтелект і повинні вміти зосередити його на одному 

(головному) питанні, готові до ризику, до усього нового, що 

навіть здається для інших смішним чи парадоксальної. 

Знаючи ці особливості творчої особистості людина, що 

займається інженерною діяльністю, повинний прагнути оцінити 

свої власні якості і розвивати найбільш корисні з них, і бороти зі 

шкідливими. Саме особливості мислення творчої особистості 

підвищують ефективність рішення будь-яких задач, а з 

використанням спеціальних методик рішення, ефективність ще 

зросте. 
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5.2.4 ЕВРИСТИЧНИЙ МЕТОД (ЕВРИСТИКА) 

Термін «евристика» походить від вигуку Архімеда 

«Эврика» (знайшов). 

Сократ (469 – 399 р. до н.е.) прагнув викладати своїм 

учням не готову систему знань, а метод за допомогою якого 

можна добувати знання, він прагнув до розвитку в них творчих 

здібностей, до висування ними продуктивних ідей. Однак 

евристичні підходи Архімеда і Сократа були надовго забуті і 

лише засновник академії наук Німеччини Готфрид Вільгельм 

Лейбниц (1646 – 1716) спробував описати логіку створення 

продукту інженерної творчості – винаходу. Метод досягнення 

мети він бачив у розчленовуванні всіх понять на елементарні 

осередки, що утворять як би абетку людських думок, а потім 

використовувалася комбінаторика, тобто створення з небагато – 

нескінченного. 

 В даний час евристикою називають науку про творче 

мислення, що досліджують правила і методи, що ведуть до 

відкриттів і винаходів. 

При рішенні творчої інженерної задачі (ТИЗ) початківець 

винахідник завжди одержує два результати: власне шукане 

рішення і методичний результат (тобто перебування способу, за 

допомогою якого він вирішив задачу). 

При рішенні попередніх задач, якщо знайдений спосіб не 

застосуємо, він знаходить новий і вирішує задачу з його 

допомогою, користаючись при цьому і методом проб і помилок. 

Поступово у винахідника накопичується свій набір способів 

рішення задач, він з новачка стає досвідченим. Ці способи, 

правила рішення ТИЗ називають евристичними прийомами 

(ЭП), що рекомендують «як перетворювати» наявний чи 

прототип «у якому напрямку шукати», щоб знайти шукане 

рішення. ЭП не містить однозначної вказівки, а є свого роду 

«підказкою» до рішення задачі. Узагальнення багате досвіду 

винахідників придбало форму «міжгалузевого фонду 

евристичних прийомів перетворення об'єкта», що приведений на 

стор. 300-307 книги А.И. Половинкин «Основи інженерної 

творчості». – М.: Машинознавство, 1988, 360 с. (див. додаток 1). 
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Евристичні прийоми до фонді класифіковані по спрямованості 

їхнього впливу на об'єкт ТИЗ, а саме: 

1. Перетворення форми, наприклад: 1.4. перейти від 

прямолінійних частин, плоских поверхонь, кубічних і 

багатогранних форм (особливо в місцях сполучення) до 

криволінійних, сферичних і обтічних форм (це часто дуже 

важливо в конструкціях літальних апаратів): 16 ЭП. 

2. Перетворення структури, наприклад 2.1. Виключити 

найбільш напружений елемент; 2.5. Замінити зв'язку між 

елементами – тверду зробити гнучкої і навпаки (поїзди були б 

неможливі, якби складалися з одного величезного вагона, а не з 

багатьох); 19 ЭП. 

3. Перетворення в просторі, наприклад: 3.5. Замінити 

розміщення по площині розміщення по декількох чи площинах у 

тривимірному просторі; перейти від одноповерхової 

(одношарової) компонування до багатоповерхового 

(багатошарової). Інверсія (зміна, перестановка) прийому – тобто 

зробити навпаки – перейти від багатоповерхової до 

одноповерхового, як було, наприклад, при переході від літаків-

біпланів у монопланам; 16 ЭП. 

4. Перетворення в часі, наприклад: 4.8. Сполучити 

технологічні чи процеси операції. Об'єднати однорідні чи 

суміжні операції. Інверсія прийому. Наприклад, сполучити 

операцію наклейки етикетки з операцією транспортування 

пляшки з позиції заповнення до позиції закупорки; 8 ЭП. 

5. Перетворення руху і сили, наприклад 5.2. Замінити 

поступальний чи зворотно-поступальний рух прийому. 

Наприклад, перехід в авіації з поршневих двигунів на 

турбогвинтові; 14 ЭП. 

6. Перетворення матеріалу речовини, наприклад: 6.14. 

Дорогий довговічний елемент замінити дешевим недовговічної, 

чи навпаки, наприклад заміна дорогих пір'яних наливних 

авторучок із золотим пером на дешеві недовговічні, але не менш 

зручні кулькові. У кульковій ручці до того ж реалізований ЄП 

пункту 5. (перетворення руху і сили), а саме: 5.10. Замінити 

тертя ковзання тертям катання; 23 ЭП. 
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7. Прийоми диференціації, наприклад 7.1. розділити 

потік (речовини, енергії, інформації) на два чи трохи, наприклад, 

поділ потоку томатів на стрічковому конвеєрі на два: зрілих і 

незрілих для їх роздільної наступної переробки; 12 ЭП. 

8. Кількісні зміни, наприклад: 8.2. Збільшити в об'єкті 

число однакових чи подібних один одному елементів (чи 

навпаки), наприклад, для підвищення продуктивності сита 

збільшити кількість панелей, що просівають, у складальній 

полотнині сита. 8.4. Збільшити ступінь дроблення об'єкта, як 

при помелі зерен кава зі збільшенням ступеня дроблення 

поліпшуються деякі якісні показники кава; 12 ЭП. 

9. Використання профілактичних мір, наприклад: 9.2. 

Увести запобіжні чи пристрої блокування, що наприклад 

зрізуються шпонки. 9.6. Захистити елемент від повітряного чи 

іншого агресивного середовища; так робиться в харчовій 

промисловості – конструктивні елементи з металів і їхніх 

сплавів захищаються всілякими полімерними матеріалами. 

10. Використання ресурсів, наприклад: 10.5. чи 

Використовувати акумулювати гальмову й іншу попутно 

одержувану енергію, наприклад, використовувати тепло від 

охолодження компресора для опалення сусіднього цеху; 13 ЭП. 

11. Перетворення за аналогією, наприклад: 11.3. 

Використовувати як прототип шуканого технічного рішення 

об'єкт неживої чи живої природи, близькі чи віддалені області 

техніки, наприклад, баластова система підвідного човна нагадує 

пристрій повітряних міхурів наявних у риб; 9 ЭП. 

12. Підвищення технологічності, наприклад: 

Спростити форму і конструкцію деталей шляхом скорочення 

числа оброблюваних поверхонь, неплоских і некругових 

поверхонь, робочих ходів при обробці; 16 ЭП. 

Всего 180 евристичних прийомів (ЭП). Фонд 

евристичних прийомів корисний навіть досвідченим 

винахідникам, тому що навіть їм без фонду необхідно більше 

часу, щоб згадати, чи додуматися до потрібного прийому. У 

фонду ЭП є сильна властивість, називана евристичною 

надмірністю, тобто  це тоді, коли ту саму задачу можна 
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вирішити різними евристичними прийомами, наприклад у 

випадку з Микулиным (два магнето в авіаційному двигуні) 

могли використовуватися ЭП 8.2 і ЭП 9.15, що складаються, 

відповідно в наступному: «Збільшити в об'єкті число однакових 

чи подібних один одному елементів» і «розділити об'єкт на 

частині так, щоб при виході з ладу одного елемента об'єкт у 

цілому зберігав працездатність». 

 

5.2.5 ФОНД ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ЕФЕКТІВ (ФТЭ) 

Перебування найбільш ефективного принципу дії (ФПД) 

втіленого у винахід – один з найвищих рівнів винахідницької 

творчості, дає принципово нові рішення, аж до піонерних 

(винаходи не мають аналогів, наприклад при винаході першого 

двигуна внутрішнього згоряння (Э. Ленуар, 1860 р.) – аналогів 

не було). 

У науковій літературі описано більш 3000 фізико-

технічних ефектів, але погано, що інженера-практики 

використовують не більш 100 ФТЭ. У книзі А.И. Половинкина 

«Основи інженерної творчості» приведений фонд ФТЭ 

складається з 120 ефектів (додаток 2). 

Наприклад, використовуючи закон Ампера (у фонді це № 

16) можливо створити насос для перекачування, наприклад, 

томатного соку без твердих частин, що рухаються. Суть насоса 

полягає в тому, що в томатному соку (є провідником 

електричного струму) за допомогою перемінного магнітного 

полючи индуцируется струм, при взаємодії якого з постійним 

магнітним у провіднику (у соку) виникає сила перемещающая 

його в потрібному напрямку. Ніж більш вільно і широко інженер 

(винахідник) володіє фондом фізико-технічних ефектів, тим 

ефективніше буде його розробки (винаходу) і тем менше сил, 

засобів і часу буде на це витрачено. 
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5.2.6. ПРИКЛАД РІШЕННЯ ЗАДАЧІ 

Рис. 4  

1 – електричне підведення; 2 – захисний екран; 3 – 

електронагрівальна спіраль; 4 – вогнетривка підстава; 5 – корпус 

печі. 

 

1. Опис проблемної ситуації: 

1.1. Існуючі електричні варильні печі (мал. 4) 

мають низький КПД (30...40…40 %) і в 

порівнянні з газовою плитою дуже великий 

час tk нагрівання води до кипіння від 

початкової температури 20 С. 

1.2. Необхідно створити пекти з КПД 60...80…80 

% і часу tk не більшим, ніж у газової плити. 

1.3. Низький КПД обумовлений великими 

втратами тепла на нагрівання елементів печі й 

у навколишнє простір. Велике tk обумовлено 

первісним нагріванням елементів плитки 

(особливо елемента 4) і низьким КПД. 

1.4. Усунення згаданих недоліків дозволить 

одержати економію електроенергії і часу на 

варіння блюд, а також замінити менш 

гігієнічні газові плити на електричні. 

2. Опис потреби (функції) в електричній варильній печі. 

Узагальнений опис: нагрівають воду в ємності до 

кипіння. Кількісний опис: ємність обсягом 30...60…60 
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л, початкова температура 20 З, кінцева - 100 З, час tk 

= 15...30…30 мін. 

3. Вибір прототипу і його опис (прототип мал. 4). 

4. Виявлення недоліків прототипу. Утрати тепла великі, 

тому низок КПД потрібно знизити ці втрати і підняти 

КПД до 60...80…80 % Час tk складає 30-60 хв, 

необхідно зменшити його до 15...30…30 мін. 

5. Вибір критеріїв якості. Критерієм якості приймемо 

КПД печі. 

КПД =  = Qполез./Qзатрач. 

де: Qполез. – витрати енергії на нагрівання води від 20 до 

100 З; Qзатрач. – витрачена (спожита) за цей час 

електроенергія. 

6. Поділ прототипу на елементи 

6.1. Електричний привід здійснює підведення 

електроенергії до спіралі. 

6.2. Захисний екран: 

6.2.1. Охороняє спіраль від забруднення і є 

опорою для каструлі. 

6.2.2. Погіршує передачу тепла від спіралі до 

каструлі. 

6.3. Спіраль: 

6.3.1. Нагріває ємність з рідиною. 

6.3.2. Нагріває вогнетривка підстава. 

6.3.3. Нагріває захисний екран. 

6.4. Вогнетривкий пристрій: 

6.4.1. Підтримує спіраль і ізолює її. 

6.4.2. Зменшує тепловий вплив від спіралі на 

підставу (і в навколишнє середовище) 

6.5. Корпус печі. Передає вплив маси каструлі з 

водою на підставу. 

Проаналізувавши пункти 6.1. – 6.5. бачимо, що 

необхідними і корисними є: 6.3.1., 6.4.1., 6.4.2., 6.5, пункти 6.2. і 

6.3.3. бажано взагалі усунути, а пункти 6.3.2. -  зменшити, 6.4.2. 

– збільшити, а пункт 6.4.1. – перетворити. 
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Користаючись міжгалузевим фондом евристичних 

прийомів, а саме: п. 2.1. виключити зайвий елемент (це захисний 

екран). Крім того з фонду фізико-технічних ефектів екран є 

тепловим опором. П. 1.4. перейти від плоских поверхонь до 

сферичних – застосуємо це до вогнетривкої підстави. А саме до 

його поверхні зверненої до каструлі, що відповідно до ФТЕ є 

свого роду рефлектором, що повертає теплове випромінювання 

від спіралі до каструлі, до того ж цю сферичну поверхню 

необхідно виконати глазурованої, щоб підсилити ефект, що 

відбиває, (це п. 6.5. ФЭП – змінити поверхневі властивості 

речовини). 

Підтримка спирали можна забезпечити її підвіскою на 

спеціальних гачках умурованих у вогнетривку підставу, що 

випливає з п. 2.5. ФЭП – замінити вид зв'язку між елементами 

(спіраль не спирається на підставу безпосередньо, а через 

гачки). Щоб зменшити первісна витрата тепла на нагрівання 

підстави зменшимо його товщину (скориставшись пунктом 8.1 – 

змінити чи параметри показники об'єкта), а щоб зменшити 

проходження тепла через підставу ще і виконаємо його 

двошаровим, із зовнішнім шаром з матеріалу з високим 

тепловим опором, наприклад, з пінобетону (згідно п. 6.7. ФЭП – 

змінити фізичні властивості матеріалу). З метою зменшення 

втрат тепла від стінок каструлі і від її кришки виконати їх з 

подвійними стінками з газовим наповненням (що випливає з п. 

6.12. ФЭП – замінити традиційне навколишнє середовище, 

розглянути можливість використання вакууму, інертного 

газового чи іншого середовища). Крім того з фонду ФЭП 

відомо, що вакуум має найбільший тепловий опір, а наступне 

місце – гази.  

Перетворений варіант печі представлений на малюнку 5. 
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Позиції 1...5…5 – ті ж, що і на мал. 4 

Рис. 5 

 

6 – глазурована сферична поверхня вогнетривкої 

підстави; 7 – каструля; 8 – кришка; 9 – гачки; 10 – 

теплоизолирующий шар з пінобетону; (стінки каструлі і кришки 

виконані в одну лінію). 
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5.2.7. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОНЯТТЯ «ІДЕАЛЬНА 

МАШИНА» І АЛГОРИТМУ ВИНАХОДУ 

Кожен винахідник повинний прагне при створенні 

машини, щоб вона наближалася до ідеального. «Ідеальна 

машина» - це умовний еталон, що володіє наступними 

особливостями: вага, обсяг і площа об'єкта з який працює 

машина (тобто транспортує, обробляє, переробляє) збігається з 

вагою, обсягом і площею самої машини, тобто для ідеального 

автомобіля вага перевезеного вантажу і його габаритів повинні 

збігатися з цими ж параметрами автомобіля. Ідеальна 

технологічна машина повинна безупинно робити корисну 

роботу, тобто не мати неодружених ходів. Найбільш удалим є 

технічне рішення, коли немає ніякого спеціального пристрою, а 

забезпечується необхідний результат. Наприклад, якщо 

необхідно змінити частоту обертання повітряного гвинта літака і 

прийняти як пристрій, що забезпечує ця зміна, клиноременной 

варіатор, чи коробці зміни передач, те обоє ці пристрої складні і 

важкі, мають свій механічний КПД, у той час, як можливо їхній 

узагалі виключити, лише змінюючи витрату подаваної в двигун 

паливно-повітряної суміші. 

Створення винаходу завжди зводиться до подолання 

(повному чи частковий) технічних протиріч, що виникають при 

спробі поліпшити яка-небудь властивість машини, це вступає в 

конфлікт з іншими властивостями машини. Наприклад, 

збільшення невразливості танка за рахунок збільшення товщини 

броні веде до збільшення маси танка, а, виходить, і зменшенню 

його маневреності, тобто уразливості по цьому факторі 

збільшується. 

Типові принципи усунення протиріч багато в чому 

перегукуються з міжгалузевим фондом ЭП. Ці принципи 

приведені в книзі Г.С. Альтшуллера «Алгоритм винаходу», М.: 

Московський робітник, 1973, 296 с. на стор. 141…176... 

Приведемо деякі з цих принципів, що не збігаються з 

евристичними прийомами: 
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8. Принцип антиваги, наприклад, компенсувати вага 

об'єкта з'єднанням з іншими об'єктами, що володіють 

піднімальною силою. Наприклад, збільшення 

вантажопідйомності плавучого крана, приєднанням до нього 

понтонів. 

10. Принцип попереднього використання, наприклад, 

заздалегідь розставити об'єкти так, щоб вони могли вступити в 

дію з найбільш зручного місця і без витрат часу на їхню 

доставку. Наприклад, магнітне виявлення неоплачених (не 

розмагнічених) покупок магнітними датчиками, розташованими 

за касою. 

15. Принцип динамічності, тобто характеристика об'єкта 

змінюється в часі, щоб бути завжди оптимальної. Наприклад, 

при варінні повидла швидкість обертання мішалки повинна 

збільшуватися в міру збільшення в'язкості повидла. 

18. Використання механічних коливань, наприклад, при 

наповненні банок овочами при консервації. 

23. Принцип зворотного зв'язку, наприклад, збільшувати 

подачу тепла на сушіння зерна, якщо датчик повідомляє про 

підвищення його вологості. 

29. Використання пневмо- і гідроконструкцій, наприклад, 

повітряні подушки, надувні ангари. 

30. Використання гнучких оболонок і тонких плівок – як 

у повітряних кулях. 

32. Принцип зміни чи фарбування ступені прозорості 

об'єкта, наприклад, верхню частину остекления пілотських кабін 

роблять непроникними для яскравих сонячних променів, чи 

окуляри «хамелеони». 

33. Принцип однорідності, тобто взаємодіючі об'єкти 

повинні бути з того самого матеріалу, як у плунжерній парі, щоб 

не заклинилися. 

36. Застосування фазових переходів, наприклад, роздача 

зсередини (збільшення обсягу) алюмінієвих фляг при замерзанні 

води в них. 

37. Застосування термічного розширення, як у ртутних 

термометрах. 
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38. Застосування сильних окислювачів, наприклад 

озонування води замість її хлорування. 

 

    

 



 64 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Адлер Ю.П. Планування експерименту при пошуку 

оптимальних умов. – М.: Наука, 1976 280 с. 

2. Альтшуллер Г.С. Алгоритм винаходу. – М.: Московський 

робітник, 1973. – 296 с. 

3. Винарский М.С., Лур'є М.В. Планування експерименту в 

технологічних дослідженнях. – К.: Техніка, 1975. – 168 с. 

4. Горохів В.Г. Знати щоб робити. – М.: Знання, 1987 – 175 с. 

5. Пирогов Г.С. Інтенсифікація інженерної творчості. – М.: 

Профиздат, 1989. – 489 с. 

6. Половинкин А.И. Основи інженерної творчості. Навчальний 

посібник для вузів. – М.: Машинобудування, 1988. – 360 с. 

7. Рафалес Л.Э. Методологія науково-технічного дослідження. 

Розширений конспект лекцій. – Ворошиловград, 1987. – 418 

с. 

8. Сидоренко В.С. Довідник раціоналізатора і винахідника-

машинобудівника. – М.: Машинобудування, 1992. – 316с. 

9. Чус А.В., Данченко В.Н. Основи технічної творчості. 

Навчальний посібник для технічних вузів. – Київ-Донецьк: 

Вища школа, 1983. – 183 с. 

 



 65 

 Додаток 1 

 

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ФОНД ЕВРИСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТА 

 

1. Перетворення форми 

1.1. Використовувати кругову, спіральну, деревоподібну, 

сферичну чи іншу компактну форму. 

1.2. Зробити в об'єкті (елементі) чи отвору порожнини. 

Інверсія прийому. 

1.3. Перевірити відповідність форми об'єкта законам симетрії. 

Перейти від симетричної форми і структури до асиметричного. 

Інверсія прийому. 

1.4. Перейти від прямолінійних частин, плоских поверхонь, 

кубічних і багатогранних форм (особливо в місцях сполученні) 

до криволінійних, сферичних і обтічних форм. Інверсія 

прийому. 

1.5. Об'єкту (елементу), що працює під навантаженням, 

додати опуклу (більш опуклу) форму. 

1.6. Компенсувати небажану форму додаванням зі зворотної 

по обрисі формою. 

1.7. Виконати об'єкт у формі: 

іншого технічного об'єкта, що має аналогічну чи назву 

призначення; 

тварини, чи рослини їхнього органа; 

чи людини його органів. 

1.8. Зробити об'єкт (елемент) пристосованим до форми чи 

людини його органів. 

1.9. Використовувати в аналогічних умовах роботи 

природний принцип формування в живій чи неживій природі. 

1.10. Зробити раціональний (оптимальний) розкрій листового 

чи об'ємного матеріалу; внести зміни у форму деталей для більш 

повного використання матеріалу. 

1.11. Вибрати конструкцію деталей, у найбільшій мері 

приближающуюся по формі і розмірам прокату, що 

випускається, і інших профільних заготівель. 
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1.12. Знайти глобально-оптимальну форму об'єкта. 

1.13. Знайти найбільшу цільну форму об'єкта (зорове 

виділення головного функціонального елемента, чи усунення 

прикриття багатьох непотрібних деталей і т.д.). 

1.14. Використовувати різні види симетрії й асиметрії, 

динамічні і статичні властивості форми, ритму (чергування 

однакових чи схожих елементів), нюансів і контрасту. 

1.15. Здійснити гармонійне ув'язування форм різних 

елементів (вибір масштабів і співвідношень між об'єктами і 

навколишньою предметним середовищем, використання 

эстетически кращих пропорцій). 

1.16. Вибрати (придумати) найбільш красиву форму об'єкта і 

його елементів. 

2. Перетворення структури. 

2.1. Виключити найбільш напружений (навантажений) 

елемент. 

2.2. Виключити елемент при збереженні об'єктом усіх 

колишніх функцій. Один елемент виконує кілька функцій, 

завдяки чому відпадає необхідність в інших елементах. Забрати 

«зайві деталі» навіть при втраті «одного відсотка ефекту». 

2.3. Приєднати до об'єкта новий елемент у виді чи жорстко 

шарнірно з'єднаної пластини (стрижня, чи оболонки труби), що 

знаходиться в робітничому чи середовищі в контакті з нею. 

2.4. Приєднати до базового об'єкта додаткове спеціалізоване 

знаряддя праці, інструмент і т.п. 

2.5. Замінити зв'язку ( чиспосіб засоби з'єднання) між 

елементами; твердий зв'язок зробити гнучкої чи навпаки. 

2.6. Замінити джерело енергії, тип приводу, колір і т.д. 

2.7. Замінити механічну схему електричної, тепловий, 

оптичної чи електронний. 

2.8. Істотно змінити компонування елементів; зменшити 

компоновочные витрати. 

2.9. Зосередити органи керування і контролю в одному місці. 

2.10. Об'єднати елементи єдиним корпусом, чи станиною 

виготовити об'єкт цільним. 
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2.11. Увести єдиний привід, єдину систему чи керування 

енергопостачання. 

2.12. З'єднати однорідні чи призначені для суміжних операцій 

об'єкти. 

2.13. Об'єднати в одне ціле об'єкти, що мають самостійне 

призначення, що зберігається після об'єднання в новому 

комплексі. 

2.14. Використовувати принцип агрегатування. Створити 

базову конструкцію (єдину раму, станину), на яку можна 

«навішати» різні (у різних комбінаціях) робочі органи, агрегати, 

інструменти. 

2.15.  чи Сполучити об'єднати чи явно традиційно несумісні 

об'єкти, усунувши виникаючі протиріччя. 

2.16. Вибрати матеріал, що забезпечує мінімальну 

трудомісткість виготовлення деталей і обробки заготівель. 

2.17. Використовувати розсувні розкладні збірні надувні й 

інші конструкції, що забезпечують значне зменшення 

габаритних розмірів при перекладі ТЕ з робочого стану в 

неробоче. 

2.18. Знайти глобально-оптимальну структуру. 

2.19. Вибрати (придумати) найбільш красиву структуру.  

3. Перетворення в просторі. 

3.1. Змінити традиційну орієнтацію об'єкта в просторі: 

горизонтальне положення на вертикальне чи похиле; 

покласти на бік; 

повернути низом нагору; 

повернути шляхом обертання. 

3.2. Використовувати «порожній простір» між елементами 

об'єкта. Один елемент проходить крізь порожнину в іншому 

елементі. 

3.3. Об'єднати відомі порізно об'єкти (елементи) з 

розміщенням одного усередині іншого за принципом 

«мотрійки». 

3.4. Розміщення по одній лінії замінити розміщенням по 

декількох чи лініях по площинах. Інверсія прийому. 
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3.5. Замінити розміщення по площині розміщенням по 

декількох чи площинах у тривимірному просторі; перейти від 

одноповерхової (одношарової) компонування до 

багатоповерхового (багатошарової). Інверсія прийому. 

3.6. Змінити напрямок дії робочої чи сили середовища. 

3.7. Перейти від контакту в крапці до контакту по лінії; від 

контакті по лінії до контакту по поверхні; від контакту по 

поверхні до об'ємного (просторовому). Інверсія прийому. 

3.8. Здійснити сполучення по декількох поверхнях. 

3.9. Наблизити робочі органи об'єкта до місця виконання ім'я 

своїх функцій без пересування самого об'єкта. 

3.10. Заздалегідь розставити об'єкти так, щоб вони могли 

вступити в дію з найбільш зручного місця і без витрат часу на 

їхню доставку. 

3.11. Перейти від послідовного з'єднання елементів до 

рівнобіжного чи змішаний. Інверсія прийому. 

3.12. Розділити об'єкт на частині так, щоб наблизити кожну з 

них до того місця, де вона працює. 

3.13. Розділити об'єкт на двох частин – «об'ємну» і 

«необ'ємну»; винести «об'ємну» частину за межі, що обмежують 

обсяг. 

3.14. Винести елементи, піддані дії шкідливих факторів, за 

межі їхньої дії. 

3.15. Перенести (помістити) чи об'єкт його елемент в інше 

середовище, що виключає дію шкідливих факторів. 

3.16. Вийти за традиційні просторові чи обмеження габаритні 

розміри. 

 

4. Перетворення в часі 

4.1. Перенести виконання дії на інший час. Виконати 

необхідна дія до чи початку після закінчення роботи. 

4.2. Перейти від безупинної подачі енергії (речовини) чи 

безупинної дії (процесу) до періодичного чи імпульсний. 

Інверсія прийому. 

4.3. Перейти від стаціонарного в часі режиму до що 

змінюється. 
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4.4. Виключити марні («шкідливі») інтервали часу. 

Використовувати паузу між імпульсами (періодичними діями) 

для здійснення іншої дії. 

4.5. За принципом безупинної корисної дії здійснювати 

роботу об'єкта безупинно, без неодружених ходів. Всі елементи 

об'єкта повинні увесь час працювати з повним навантаженням. 

4.6. Змінити послідовність виконання операцій. 

4.7. Перейти від послідовного здійснення операцій до 

рівнобіжного (одночасному). Інверсія прийому. 

4.8. Сполучити технологічні чи процеси операції. Об'єднати 

однорідні чи суміжні операції. Інверсія прийому.  

5. Перетворення руху і сили 

5.1. Змінити напрямок обертання. 

5.2. Замінити поступальне (прямолінійне) чи зворотно-

поступальний рух обертальним. Інверсія прийому. 

5.3.  чи Усунути скоротити неодружені, зворотні і проміжні 

ходи і рухи. 

5.4. Істотно змінити напрямок руху, у тому числі на 

протилежне. 

5.5. Замінити традиційну складну траєкторію руху чи прямою 

окружністю. Інверсія прийому. 

5.6. Замінити вигин чи розтяганням стиском. Замінити стиск 

розтяганням. 

5.7. Розділити об'єкт на двох частин – «важку» і «легку», 

пересувати тільки «легку» частину. 

5.8. Змінити умови роботи так, щоб не приходилося чи 

піднімати опускати оброблюваний об'єкт. 

5.9. Замінити тертя ковзання тертям катання. Інверсія 

прийому. 

5.10. Перейти від нерухомого фізичного полючи до що 

рухається. Інверсія прийому. 

5.11. Розділити об'єкт на частині, здатні переміщатися 

відносно один одного. Зробити елементи, що рухаються, 

нерухомими, а нерухомі що рухаються. 
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5.12. Змінити умови роботи так, щоб небезпечні чи 

«шкідливі» моменти здійснювалися на великій швидкості. 

Інверсія прийому. 

5.13. Використовувати магнітні сили 

5.14. Компенсувати дія маси об'єкта з'єднанням його з 

об'єктом, що володіє піднімальною силою.    

6. Перетворення матеріалу і речовини 

6.1. Розглянутий елемент і взаємодіючі з ним елементи 

зробити з того самого чи матеріалу близького йому по 

властивостях. Інверсія прийому. 

6.2. Виконати чи елемент його поверхня з пористого 

матеріалу. Заповнити пори якою-небудь речовиною. 

6.3. Розділити об'єкт (елемент) на частині так, щоб кожна з 

них могла бути виготовлена з найбільш придатного матеріалу. 

6.4. Забрати зайвий матеріал, що не несе функціонального 

навантаження. 

6.5. Змінити поверхневі властивості об'єкта (елемента); 

усталити поверхня об'єкта; нейтралізувати властивості 

матеріалу на поверхні об'єкта. 

6.6. Замінити тверду частину елементами з матеріалу, що 

допускає зміну форми при експлуатації; замість твердих 

об'ємних конструкцій використовувати гнучкі оболонки і 

плівки. Інверсія прийому. 

6.7. Змінити фізичні властивості матеріалу, наприклад, 

змінити агрегатний стан, 

6.8. Замінити деякі об'єкти середовища на об'єкти з іншими 

фізико-механічними і хімічними властивостями. 

6.9. Використовувати інший матеріал (більш дешевий, 

новітній і т.д.). 

6.10. Використовувати деталі з матеріалу з наступним 

отвердінням. 

6.11. Відокремити шкідливі чи небажані домішки від 

речовини. 

6.12. Замінити традиційне навколишнє середовище. 

Розглянути можливість використовувати вакууму, інертного, 

водяного, космічного чи якого-небудь іншого середовища. 
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6.13. Замінити об'єкти їхніми оптичними копіями 

(зображеннями); використовувати зміна масштабу зображення. 

Перейти від видимих оптичних копій до інфрачервоних, 

ультрафіолетових і інших зображень. 

6.14. Дорогий довговічний елемент замінити дешевим, 

недовговічним. 

6.15. Замінити різнорідні по матеріалі і формі елементи 

одним уніфікованим чи стандартним елементом. 

6.16. Виконати елементи з матеріалів з характеристиками, що 

розрізняються, що дають потрібний ефект (наприклад, з різним 

термічним розширенням). 

6.17. Замість твердих частин використовувати рідкі чи 

газоподібні (надувні, гідронаповнювані, повітряні подушки, 

гідростатичні, гідрореактивні). Інверсія прийому. 

6.18. Вибрати матеріали, що забезпечують зниження відходів 

при виготовленні деталей. Наприклад, перейти від застосування 

деталей, виготовлених обробкою різанням, до деталей із 

пластмаси (виготовлених формуванням) чи металокераміки. 

6.19. Перейти до безвідхідних технологій, наприклад, 

одержати відходи матеріалів у більш коштовному виді; що 

дозволяє використовувати їх для виготовлення інших деталей. 

6.20. Здійснити зміцнення матеріалів механічної термічної, 

термохімічної, электрофизической, електрохімічним, лазерним і 

іншим видами обробки. 

6.21. Використовувати матеріали з більш високими питомими 

прочностными, електричними, теплофизическими й іншими 

характеристиками. 

6.22. Використовувати армовані, композиційні, пористі й інші 

нові перспективні матеріали. 

6.23. Використовувати матеріал зі змінюваними в часі 

характеристиками (твердістю, прозорістю і т.д.).  

7. Прийоми диференціації 

7.1. Розділити потік, що рухається, (речовини, енергії, 

інформації) на два чи трохи. 

7.2. Розділити сипучий, рідкий чи газоподібний об'єкт на 

частині. 



 72 

7.3. Зробити елемент знімним, легко відокремлюваним. 

7.4. Диференціювати привід і інші джерела енергії; наблизити 

їх до виконавчих органів і робочих зон. 

7.5. Зробити автономним керування і привід кожному 

елементу. 

7.6. Провести дроблення традиційного цілого об'єкта на 

дрібні однорідні елементи з аналогічною функцією. Інверсія 

прийому. 

7.7. Розділити об'єкт на частині, після чого виготовляти, 

обробляти, вантажити і т.п. кожну частину окремо, а потім 

виконувати зборку. 

7.8. Розділити об'єкт на частині так, щоб їх можна було 

заміняти при зміні режиму роботи. 

7.9. Розділити об'єкт на частині: «гарячу» і «холодну»; 

ізолювати одну від іншої. 

7.10. Представити об'єкт у виді складеної конструкції; 

виготовити його з окремих елементів і частин. 

7.11. Додати блокову структуру об'єкту; при який кожен блок 

виконує самостійну функцію. 

7.12. Виділити в об'єкті самий потрібний елемент (потрібна 

властивість) і підсилити його чи поліпшити умови його роботи.  

8. Кількісні зміни 

8.1. Різко змінити (у кілька разів, у десятки і сотні разів) чи 

параметри показники об'єкта (його елементів, навколишнього 

середовища). 

8.2. Збільшити в об'єкті число однакових чи подібних один 

одному елементів (чи зробити навпаки). Змінити число 

одночасне діючих чи оброблюваних об'єктів (елементів), 

наприклад, робочих машин, їхніх робітників органів, двигунів і 

т.д. 

8.3. Змінити габаритні розміри, чи обсяг довжину об'єкта при 

перекладі його в робочий чи неробочий стан. 

8.4. Збільшити ступінь дроблення об'єкта (чи зробити 

навпаки). 

8.5. Допустити незначне зниження необхідного ефекту. 
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8.6. Використовувати ідею надлишкового рішення (якщо 

важко одержати 100 % необхідного ефекту, задатися одержати 

трохи більше). 

8.7. Змінити (підсилити) шкідливі фактори так, щоб вони 

перестали бути шкідливими. 

8.8. Зменшити число функцій об'єкта і зробити його більш 

спеціалізованим, відповідним тільки залишилися функціям і 

вимогам. 

8.9. Гіперболізувати, значно збільшити розміри об'єкта і 

знайти йому застосування. Інверсія прийому. 

8.10. Підвищити інтенсивність технологічних процесів з 

робочою зоною у виді чи площадки замкнутого об'єкта. 

8.11. Створити місцева локальна якість; здійснити локальну 

концентрацію сил, напруги і т.п. 

8.12. Знайти глобально-оптимальні параметри ТЕ за різними 

критеріями розвитку. 

9. Використання профілактичних мір 

9.1. Передбачити прикриття і захист легко ушкоджуються 

елементів. Екранувати об'єкт. 

9.2. Увести запобіжні чи пристрої блокування. 

9.3. Розділити тендітний і часто ушкоджується об'єкт на 

частині, 

9.4. Виконати об'єкт (елемент) розбірним так, щоб можна 

було замінити окремі ушкоджені частини. 

9.5. Для зменшення простоїв і підвищення надійності 

створити легко використовуваний запас робочих чи органів 

елементів. Передбачити у відповідальних частинах об'єкта 

дублюючі елементи. 

9.6. Захистити елемент від повітряного чи іншого агресивного 

середовища. 

9.7. Заздалегідь додати об'єкту напруги, протилежні 

неприпустимим чи небажаним робітником напругам. 

9.8. Заздалегідь додати об'єкту зміни, протилежні 

неприпустимій чи небажаній змінам, що виникає в процесі 

роботи. 
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9.9. Заздалегідь виконати необхідна зміна об'єкта ( чицілком 

хоча б частково). 

9.10. Забезпечити автоматичну подачу мастильних матеріалів 

до тертьового частинам. 

9.11. Ізолювати об'єкт від зовнішнього середовища за 

допомогою гнучких оболонок і тонких плівок (помістити об'єкт 

в оболонку, капсулу, гільзу). Інверсія прийому. 

9.12. Додати об'єкту нова властивість, наприклад, забезпечити 

його плавучість, герметизацію, самовідновлення, зробити його 

прозорим, електропровідним і т.д. 

9.13. Зробити об'єкт (елементи) взаємозамінним. 

9.14. Передбачити компенсацію   неточностей   виготовлення 

об'єкта. 

9.15. Розділити об'єкт на частині так, щоб при виході з ладу 

одного елемента об'єкт у цілому зберігав працездатність. 

9.16. Для підвищення надійності заздалегідь підготувати 

аварійні засоби. 

9.17. Забезпечити чи зниження усунення вібраційних, 

ударних навантажень і інерційних перевантажень. 

9.18. Використовувати об'єкти живої і неживої природи у 

формуванні зони эстетического впливу. 

9.19. Виключити з навколишньої предметного середовища 

об'єкти, що викликають негативні емоції (створення зеленої 

огорожі з дерев і чагарників, маскування, мімікрія під предмети, 

що викликають позитивні емоції і т.д.). 

9.20. Виключити Шуми і запахи, що викликають негативні 

емоції; трансформувати їх у більш эстетические звуки й 

аромати. 

9.21. Створити замкнуті безвідхідні технології з утилізацією і 

поверненням у виробництво забруднюючих речовин у виді 

сировини і матеріалів. 

9.22. Здійснити розробку нових пристроїв і технологій, що 

забезпечують різке зниження забруднення і зміни середовища 

(геотехнология, приливні гідроелектростанції і т.д.). 
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10. Використання резервів 

10.1. Використовувати масу об'єкта (елемента) чи періодично 

виникаючі зусилля для одержання додаткового ефекту. 

10.2. Компенсувати надмірна витрата енергії одержанням 

якого-небудь додаткового позитивного ефекту. 

10.3. Виключити підбор і припасування (регулювання і 

вивірку) деталей і вузлів при зборі об'єкта. 

10.4. Усунути шкідливий фактор (наприклад, за рахунок 

компенсації його іншим шкідливим фактором). 

10.5. чи Використовувати акумулювати гальмову й іншу 

попутно одержувану енергію. 

10.6. Замість дії, диктуемого умовами задачі, здійснити 

зворотна дія (наприклад, не прохолоджувати об'єкт, а нагрівати). 

10.7. Выполнивший своє чи призначення непотрібним 

елемент, що став, відходи (енергія, речовина) використовувати 

для інших цілей. 

10.8. Використовувати шкідливі фактори (зокрема, шкідливі 

впливи середовища) для одержання позитивного ефекту. 

10.9. Вибрати і забезпечити оптимальні параметри 

(температуру, вологість, висвітлення й ін.). 

10.10. Уточнити розрахункові напруги в елементах на основі 

використання більш точних математичних моделей і ЕОМ. 

10.11. Перейти на інші фізичні принципи дії з більш 

дешевими чи доступними джерелами чи енергії більш високим 

КПД. 

10.12. Після конструктивного поліпшення якого-небудь 

елемента визначити, як повинні бути змінені інші елементи, щоб 

ефективність об'єкта в цілому ще більш підвищилася. 

11. Перетворення за аналогією 

11.1. Застосувати об'єкт, призначений для виконання 

аналогічної функції в іншій галузі техніки, користаючись 

класифікаторами патентів. 

11.2. Використовувати природний принцип повторюваності 

однотипних елементів (бджолині стільники, клітки, листи, 

кристали і т.п.). 
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11.3. Використовувати як прототип шуканого технічного 

рішення об'єкт неживої чи живої природи, близькі чи віддалені 

області техніки. 

11.4. Застосувати рішення, аналогічне наявному: 

у ведучій галузі чи техніки в древньому і минулому 

технічному об'єктах; 

у неживій природі (фізика, хімія, біохімія й ін.); 

у сучасних чи вимерлих живих організмах; 

у чи економіці громадському житті людей; 

у науково-фантастичній літературі. 

Відповісти на запитання, як зважуються подібні задачі в 

зазначених областях? 

11.5. Використовувати аналоги властивостей інших об'єктів; 

використовувати властивості без самого об'єкта. 

11.6. Застосувати принцип імітації, що полягає в створенні 

таких об'єктів, що за формою, кольору, зовнішньому вигляду й 

іншим необхідним властивостям аналогічні іншому об'єкту, 

11.7. Використовувати эмпатию: думкою перетворити себе в 

об'єкт (елемент), за допомогою своїх відчуттів знайти найбільш 

доцільне рішення. 

11.8. Використовувати як прототип дитячі іграшки. 

11.9. Замість недоступного, складного, дорогого чи 

тендітного об'єкта використовувати його спрощені і дешеві 

копії, моделі, макети. 

12. Підвищення технологічності 

12.1. Спростити форму і конструкцію деталей шляхом 

скорочення числа оброблюваних поверхонь, неплоских і 

некругових поверхонь, робочих ходів при обробці. 

12.2. Вибрати форму і конструкцію елементів, що 

забезпечують застосування найбільш продуктивного 

технологічного устаткування, пристосувань і інструмента. 

12.3. Вибрати конструкцію деталей вузлів, що забезпечує 

максимальне сполучення й одночасне виконання операцій 

обробки і зборки. 

12.4.  чи Знизити виключити приганяльні роботи при зборці. 

Використовувати засобу компенсації неточності виготовлення. 



 77 

12.5. Здійснити технологічну уніфікацію конструкцій, форми 

і розмірів деталей. 

12.6. Замінити механічну обробку способом обробки без 

зняття стружки. 

12.7. Використовувати саморег-щиеся, що відновлюються, 

самозагострювальні елементи й інструменти, що скорочують 

трудомісткість профілактичного відходу і ремонту. 

12.8. Максимально застосовувати стандартні елементи, що 

мають дуже широку область застосування. 

12.9. Використовувати модульний принцип конструювання, 

коли з невеликого числа стандартних елементів (універсального 

набору) можна зібрати будь-як виріб у заданому класі 

(наприклад, універсально-збірні пристосування, універсальна 

система елементів промислової пневмоавтоматики). 

12.10. Максимально використовувати в проектованому об'єкті 

освоєні у виробництві вузли і деталі. 

12.11. Максимально використовувати заготівлі з розмірами, 

близькими до розмірів готової деталі. Використовувати точне 

лиття, штампування, зварювання. 

12.12. Вибрати найбільш доцільне розчленовування об'єкта на 

блоки, вузли і деталі. 

12.13. Вибрати матеріал, що забезпечує мінімальну 

трудомісткість виготовлення деталей. 
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Додаток 2 

 

Фонд фізико-технічних ефектів (ФТЭ)  

№ 

 

Найменуван

ня ФТЕ 

Вхід А 

 

Об'єкт У 

 

Вихід З 

 

Коротка сутність ФТЕ 

 
1 

 

 

Закон Ома 

  

 

Електричне поле 

Напруженість 

електричного 

полючи 

Провідни

ки 

 

Електричний 

струм 

Щільність 

струму 

Виникнення в провіднику 

електричного струму, щільність 

якого пропорційна напруженості 

полючи 

2 

 

 

 

 

 

Закон 

Джоуля-

Ленца  

 

 

 

 

Електричний струм 

Сила струму 

 

 

 

 

Провідни

ки 

 

 

 

 

Кількість 

теплоти 

 

 

 

 

Виділення в провіднику при 

протіканні через нього 

електричного струму визначеної 

кількості теплоти, пропорційного 

квадрату сили струму, опору 

провідника і часу протікання 

струму 

3 

 

 

 

 

Ефект 

Зеєбека  

 

 

 

Температура  

Градієнт 

 

 

 

Контакт 

різнорідн

их 

провідник

ів 

Електричне 

поле 

ЕДС 

 

 

Виникнення ЕДС в 

електричному ланцюзі, що 

складається з послідовно 

з'єднаних різнорідних 

провідників, контакти між який 

мають різні температури 

4 

 

 

 

 

Ефект 

Томсона   

 

 

 

1. Температура 

    Градієнт 

2. Електричний  

струм  

    Постійний 

    Сила струму 

Провідни

ки 

 

 

 

Тепловий 

потік 

 

 

 

 Чи виділення поглинання 

теплоти (крім виділення 

джоулевої теплоти) у провіднику 

зі струмом, уздовж якого мається 

градієнт температури 

5 

 

 

 

Ефект 

Пельтьє   

 

Електричний струм  

Сила струму 

 

 

Контакт 

по-

різному 

рідних 

провідник

Тепловий 

потік 

 

 

 Чи виділення поглинання 

теплоти при протіканні 

електричного струму через 

контакт різнорідних провідників 
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ів 

6 

 

 

 

Закон Био-

Савара-

Лапласа 

  

Електричний струм 

Сила струму 

 

Провідни

ки 

 

 

Магнітне 

поле 

Магнітна 

індукція 

Створення в навколишнім 

просторі магнітного полючи при 

протіканні по провіднику 

електричного струму 

7 

 

 

 

 

 

 

Надпровідні

сть  

  

 

 

 

 

Температура  

Зменшення 

Нижче критичної 

 

 

 

 

Метали  

Напівпро

відники 

 

 

 

 

Питомий 

електричний 

опір 

Стрибкоподіб

не зменшення 

 

Стрибкоподібне зменшення 

практично до нуля електричного 

опору ряду металевих 

провідників і сильнолегірованих 

напівпровідників при 

охолодженні нижче критичної 

температури, характерної для 

даного матеріалу 

8 

 

 

 

Тензорезист

ивний ефект 

  

 

Деформація 

Відносна деформація 

 

Тверді 

провідник

и 

 

 

Питомий 

електричний 

опір 

Зміна 

Зміна електричного опору у 

твердих провідниках під дією що 

розтягують чи стискають напруг 

9 

 

 

 

 

 

Вторинна 

електронна  

емісія 

  

 

 

Потік елементарних 

часток (електронів) 

Первинний 

Щільність потоку 

Тверді 

тіла 

Рідини 

 

 

Потік 

елементарних 

часток 

(електронів) 

Вторинний 

Щільність 

потоку 

Випущення електронів 

(вторинних) твердими і рідкими 

тілами при їхньому 

бомбардуванні електронами 

(первинними) 

 

 

10 

 

 

 

 

Ефект Ганна 

  

 

 

 

Електричне поле 

Постійне 

Напруженість 

електричного 

полючи 

Напівпро

відники 

GaAs, In, 

ZnSe, 

CdTe, 

Електричний 

струм 

Високочастот

ний 

Частота 

Генерація високочастотних 

коливань електричного струму в 

напівпровідниках з N-образної 

вольтамперної характеристикою 
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 InSb, InAs 

і ін. 

 

11 

 

 

 

 

 

Другий 

закон 

Ньютона  

  

 

 

 

Сила 

 

 

 

 

 

Матеріаль

на крапка 

 

 

 

Прискорення 

 

 

 

 

 

Виникнення під дією сили (чи 

рівнодіючої сил), прикладеної до 

тіла (матеріальній крапці), 

прискорення, пропорційного силі 

і спрямованого по прямій, по 

якій ця сила діє. 

12 

 

 

 

Магніторези

стивний 

ефект   

 

Магнітне поле 

Магнітна індукція 

 

Тверді 

провідник

и 

 

 

Питомий 

електричний 

опір 

Зміна 

Зміна електричного опору 

твердих провідників під дією 

магнітного полючи 

 

13 

 

 

 

 

 

Ефект 

Гопкінсона   

 

 

 

 

1. Температура 

Збільшення. 

Поблизу крапки 

Кюрі 

2. Магнітне поле 

Магнітна індукція 

Ферромаг

нетики 

 

 

 

 

Магнітна 

проникність 

Стрибкоподіб

на зміна 

 

 

Різке зростання магнітної 

проникності ферромагнетика в 

слабкому магнітному полі 

поблизу крапки Кюрі. У 

безпосередній близькості до 

крапки Кюрі проникність падає 

(ферромагнетик стає 

парамагнетиком) 

14 

 

 

 

Катодолюмі

несценція   

 

Потік елементарних 

часток (електронів) 

Щільність потоку 

Люміноф

ори 

 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння 

Видиме 

Випромінювання світла, що 

виникає при порушенні 

люмінофора електронним 

пучком 
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15 

 

 

 

 

 

Піроелектри

чний ефект   

 

Температура 

Зміна 

 

 

 

Нецентро

сіметричн

і 

кристаліч

ні 

діелектри

ки 

Поверхнева 

щільність 

електричного 

заряду 

Зміна 

Виникнення електричних зарядів 

на поверхні деяких кристалічних 

діелектриків (піроелектриків) 

при їхньому чи нагріванні 

охолодженні 

16 

 

 

 

 

 

Закон 

Ампера   

 

 

 

 

1. Магнітне 

поле 

Однорідне. 

Магнітна індукція 

2. Електричний 

струм 

Сила струму 

Тверді 

провідник

и 

 

 

 

 

Сила 

 

 

 

 

Виникнення механічної сили, що 

діє на провідник, по якому 

протікає електричний струм, при 

приміщенні його в зовнішнє 

магнітне поле 

17 

 

 

 

 

Електрокало

річний 

ефект   

 

 

Електричне поле 

Постійне 

Напруженість 

електричного 

полючи 

Кристаліч

ні тверді 

тіла 

(піроелек

трики) 

Температура 

Зміна 

 

 

 

Зміна температури 

піроелектричного кристала під 

впливом електричного полючи 

 

 

18 

 

 

 

 

Термоелектр

онна емісія   

 

 

Температура 

 

 

 

 

Тверді 

тіла, 

рідини 

 

 

Потік 

елементарних 

часток 

(електронів) 

Щільність 

потоку 

Випущення електронів нагрітими 

тілами в чи вакуум інше 

середовище 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

Ефект Холу 

  

 

 

 

 

1. Магнітне поле 

Постійне 

Магнітна індукція 

2. Електричний 

струм 

Постійний. 

Сила струму 

Металеві 

провідник

и, 

напівпров

ідники 

 

Електричне 

поле 

Постійне 

Різниця 

потенціалів 

 

Виникнення різниці потенціалів 

між бічними гранями пластинки 

з металевого чи провідника 

напівпровідника, уздовж якого 

протікає електричний струм, при 

дії перпендикулярного до неї 

магнітного полючи 
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20 

 

 

 

Магнітостри

кція   

 

Магнітне поле 

Магнітна індукція 

Ферромаг

нетики, 

антиферр

омагнети

ки 

Деформація 

Відносна 

деформація 

Зміна форми і розмірів тіла при 

його намагнічуванні 

 

21 

 

 

Ефект 

Ейнштейна-

де-Хааза   

Магнітне поле 

Магнітна індукція 

Ферромаг

нетики 

 

Кутова 

швидкість 

 

Поворот вільно підвішеного 

феромагнітного зразка в 

зовнішнім магнітному полі 

22 

 

 

 

 

Автоелектро

нна емісія   

 

 

Електричне поле 

Постійне 

Напруженість 

електричного 

полючи 

Тверді і 

рідкі 

провідник

и 

 

 

Потік 

елементарних 

часток 

(електронів) 

Щільність 

потоку 

Випущення електронів 

провідними твердими і рідкими 

тілами під дією зовнішнього 

електричного полючи високої 

напруженості в їхньої поверхні 

23 

 

 

 

Ефект 

Вілларі 

(магнітоупр

угий ефект)   

Деформація 

Відносна 

деформація 

 

Ферромаг

нетики 

 

 

Намагніченіст

ь 

Зміна 

 

Вплив механічних деформацій 

(розтягання, крутіння, вигину і 

т.д.) на намагніченість 

ферромагнетика 

24 

 

 

 

 

Електролюм

інесценція  

 

 

 

Електричне 

поле 

Різниця потенціалів 

 

 

Люміноф

ори 

(тверді 

тіла, гази) 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння 

Ультрафіолет

ове видиме, 

інфрачервоне 

Люмінесценція, порушувана 

електричним полем.  

 

 

 

25 

 

 

 

Ефект 

Магнуса   

 

 

1. Кутова швидкість 

2. Потік рідини 

(газу) 

Швидкість потоку 

Тверді 

тіла 

 

 

Сила 

 

 

 

Виникнення поперечної сили, що 

діє на тіло, що обертається в 

потоці рідини, що набігає на 

його, (газу) 
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26 

 

 

 

 

 

Природна 

оптична 

активність  

  

 

 

Електромагнітне 

випромінювання 

Лінійно 

поляризоване 

 

 

 

Оптично 

активні 

речовини 

(тверді 

тіла, 

рідини) 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння 

Лінійно 

поляризоване 

Обертання 

площини 

поляризації 

Обертання площини поляризації 

оптичного злучення при 

проходженні через деякі 

речовини 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

Ефект 

Баркгаузена 

  

 

 

 

Магнітне поле 

Магнітна індукція 

Близька до 

коерцітивної сили 

ферромагнетика 

Безупинна зміна 

Ферромаг

нетики 

 

 

 

Намагніченіст

ь 

Стрибкоподіб

на зміна 

 

Стрибкоподібна зміна 

намагніченості феромагнітного 

зразка при безупинній зміні 

зовнішнього магнітного полючи 

 

28 

 

 

Ефект 

Барнетта  

  

 

Кутова швидкість 

 

 

Ферромаг

нетики 

 

Намагніченіст

ь 

Зміна 

Зміна намагніченості 

ферромагнетика при його 

обертанні у відсутності 

зовнішнього магнітного полючи 

29 

 

 

 

Закон 

Брюстера   

 

 

Електромагнітне 

випромінювання 

Неполяризоване 

Границя 

двох 

діелектри

ків 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння 

Лінійно 

поляризоване 

Повна поляризація природного 

(неполяризованого) світла при 

падінні на границю двох 

діелектриків під кутом Брюстера 

30 

 

 

 

Закон 

всесвітнього 

тяжіння   

 

Гравітаційне поле  

Напруженість 

гравітаційного 

полючи 

 

 

Матеріаль

на 

крапка 

 

 

Сила 

Сила тяжіння 

 

 

 

Дія на тіло, що знаходиться в 

довільній крапці гравітаційного 

полючи, утвореного масою т, 

сили гравітації, що залежить від 

маси цього тіла і від 

напруженості гравітаційного 

полючи 
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31 

 

 

 

 

П'єзоелектр

ичний ефект 

  

 

Деформація  

Відносна деформація 

 

 

Кристаліч

ні 

діелектри

ки 

(пьєзоеле

ктрики) 

Поляризовані

сть  

Зміна 

 

 

Зміна поляризації деяких 

кристалічних діелектриків 

(пьєзоелектриків) при механічній 

деформації 

32 

 

 

 

Зворотний  

п'єзоелектри

чний ефект  

  

Електричне поле  

Напруженість 

електричного 

полючи 

Те ж 

 

 

 

Деформація 

Відносна 

деформація 

 

Поява механічної деформації в 

анізотропних кристалічних 

діелектриках під дією 

електричного полючи 

33 

 

 

Пьєзомагніт

ный ефект  

  

Тиск 

 

 

Антиферр

омагнети

ки 

Намагніченіст

ь 

Виникнення в речовині 

намагніченості під дією 

зовнішнього тиску 

34 

 

 

 

 

Закон 

Кулона   

 

 

 

Електричне поле 

Поле крапкового 

заряду 

Напруженість 

електричного 

полючи 

Крапкови

й заряд 

 

 

 

Сила 

 

 

 

 

Два крапкових заряди 

взаємодіють один з одним із 

силою, пропорційної добутку 

їхніх зарядів і назад 

пропорційної квадрату відстані 

між ними 

35 

 

 

 

Сила 

Лоренца   

 

 

 

1. Магнітне поле 

Магнітна індукція 

2. Швидкість 

Заряджені 

частки 

 

 

Сила 

 

 

 

 

Дія на заряджену частку сили, 

що рухається в магнітному полі, 

перпендикулярної вектору 

магнітної індукції цього полючи 

і вектору її швидкості 
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36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електромагн

ітна індукція 

  

 

 

 

 

 

 

Магнітне поле 

Постійне чи 

перемінне 

Магнітний потік 

Перемінний 

Провідни

й контур 

Що 

рухається 

(маг. поле 

пост-но) 

чи 

нерухоми

й (маг. 

поле пер-

но) 

Електричне 

поле 

Перемінне 

ЕДС 

 

 

 

 

 

Виникнення ЕДС індукції в 

провідному контурі при зміні в 

часі магнітного потоку через 

обмежену контуром поверхня 

 

 

 

 

37 

 

 

 

Електростат

ична 

індукція   

 

 

Електричне поле 

Постійне 

Напруженість 

електричного 

полючи 

Провідни

ки, 

діелектри

ки 

 

 

Поверхнева 

щільність 

електричного 

заряду 

Збільшення 

Утворення під дією зовнішнього 

електричного полючи на 

поверхні чи провідника 

діелектрика рівних і 

протилежних за знаком зарядів 

38 

 

 

Самоіндукці

я   

 

Електричний струм 

Сила струму 

 Чи збільшення 

зменшення 

Замкнути

й 

провідни

й контур 

 

Електричне 

поле 

ЕДС 

Виникнення ЕДС індукції в 

провідному контурі при зміні в 

ньому сили струму 

 

39 

 

 

 

 

 

Фотоелектро

нна емісія 

(зовнішній 

фотоефект)  

  

 

Електромагнітне 

випромінювання 

Монохроматичне 

Частота 

Вище червоної 

границі фотоефекта 

Тверді 

тіла, 

рідини 

 

 

 

Потік 

елементарних 

часток 

(електронів) 

Кінетична 

енергія 

 

Випущення електронів твердими 

тілами і рідинами під дією 

електромагнітного 

випромінювання в чи вакуум 

інше середовище 
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40 

 

 

 

 

 

Терморезист

ивний ефект  

 

 

Температура 

Зміна 

 

 

 

 

Провідни

ки, 

напівпров

ідники 

 

 

 

Питомий 

електричний 

опір 

Зміна 

 

 

Зміна електричного опору 

провідних тіл при зміні їхньої 

температури. У металевих 

провідників опір зростає з 

ростом температури, у рідких 

електролітів і напівпровідників – 

падає 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефект 

Мейснера   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Магнітне поле 

Постійне 

Магнітна індукція 

Нижче критичного 

значення 

2. Температура 

Зменшення 

Нижче критичного 

оніміння 

зверхпроводящого 

переходу 

Надпрові

дники 

 

 

 

 

 

 

 

Намагніченіст

ь 

Зміна 

 

 

 

 

 

 

 

Витиснення магнітного полючи з 

товщі провідника при його 

переході з нормального стану у 

зверхпроводящому 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

Ефект 

Поккельса   

 

Електричне поле 

Напруженість 

електричного 

полючи 

Пьєзоелек

трики 

 

Показник 

переломлення 

Зміна 

Зміна показника переломлення 

світла в кристалах, поміщених в 

електричне поле 

43 

 

 

 

 

Вихрові 

струми 

(струми 

Фуко)   

 

Магнітне поле 

Магнітний потік 

Перемінний 

Масивні 

провідник

и 

 

 

 

Електричний 

струм 

Замкнутий 

(вихровий), 

Сила струму 

Виникнення замкнутих 

електричних струмів у 

масивному провіднику при зміні 

пронизуючого його магнітного 

потоку 

44 

 

 

 

 

Гальваноупр

угий 

магнітний 

ефект   

 

1. Деформація 

Відносна деформація 

2. Магнітне поле 

Магнітна індукція 

Ферромаг

нетики 

 

 

 

Питомий 

електричний 

опір 

Зміна 

 

Зміна електричного опору 

ферромагнетика, поміщеного в 

магнітне поле і підданого 

однобічним пружним 

напруженням чи розтягання 
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стиски 

45 

 

 

 

 

 

 

Діелектричн

ий 

гістерезис   

 

 

 

Електричне поле 

Напруженість 

електричного 

полючи 

Циклічна зміна 

 

 

Сегнетоел

ектрики 

 

 

 

 

Поляризовані

сть 

Циклічна 

зміна 

 

 

 

Неоднозначна залежність 

електричної поляризації 

сегнетоелектрика від 

електричного полючи. При 

циклічній зміні полючи крива, 

що характеризує зміну 

поляризації зразка, утворить 

петлю діелектричного 

гістерезису 

46 

 

 

 

 

 

Магнітоелек

тричний 

ефект в 

антиферомаг

нетиках (I) 

(Відкриття 

№123)   

Електричне поле 

Перемінне  

Напруженість 

електричного 

полючи 

 

 

Антиферр

омагнети

ки: окис 

хрому й 

ін. 

 

Намагніченіст

ь 

 

 

 

 

Намагнічування 

антиферомагнітного 

діелектричного кристала 

зовнішнім електричним полем 

при визначених типах симетрії, 

розташування магнітних іонів в 

елементарному осередку 

кристала 

47 

 

 

 

 

 

 

Магнітоелек

тричний 

ефект в 

антиферром

агнетиках 

(II) 

(Відкриття 

№ 123)   

Магнітне поле 

Магнітна індукція 

 

 

 

 

Антиферр

омагнети

ки: окис 

хрому й 

ін. 

 

 

Поляризовані

сть 

 

 

 

 

 

Електрична поляризація 

антиферомагнітного 

діелектричного кристала 

зовнішнім магнітним полем при 

визначених типах симетрії 

розташування магнітних іонів в 

елементарному осередку 

кристала 
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48 

 

 

 

 

 

 

Акустомагне

тоелектричн

ий ефект 

(Відкриття 

№ 133)   

 

 

1. Акустична хвиля 

Ультразвук 

Частота 

2. Магнітне поле 

Магнітна індукція 

Напівпро

відники 

 

 

 

 

 

Електричне 

поле 

Різниця 

потенціалів 

 

 

 

Виникнення різниці потенціалів 

у напівпровіднику, поміщеному в 

поперечне магнітне поле, у 

напрямку, перпендикулярному 

магнітному полю і напрямку 

поширення звукової хвилі при 

пропущенні через нього 

ультразвуку 

49 

 

 

 

 

 

Дія 

магнітного 

полючи на 

контур зі 

струмом   

 

 

1. Магнітне поле 

Однорідне 

Магнітна індукція 

2. Електричний 

струм 

Постійний 

Сила струму 

Замкнути

й 

провідни

й контур 

 

 

Момент сили 

 

 

 

 

 

Поворот рамки зі струмом під 

дією обертаючого моменту, що 

виникає при приміщенні рамки в 

однорідне магнітне поле 

 

50 

 

 

 

 

 

Акустичний 

парамагнітн

ий резонанс 

(Відкриття 

№ 153)   

 

Акустична хвиля  

Ультразвук 

Частота 

2. Магнітне поле 

Постійне 

Магнітна індукція 

Парамагн

етики 

 

 

 

 

Акустична 

хвиля  

Ультразвук 

Потужність 

Зменшення 

 

Резонансне поглинання енергії 

ультразвукової хвилі визначеної 

частоти при проходженні через 

парамагнітний кристал, що 

знаходиться в постійному 

магнітному полі 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

Магнітний 

гістерезис   

 

 

 

 

 

Магнітне поле 

Магнітна індукція 

Циклічна зміна 

 

 

 

 

Ферромаг

нетики 

 

 

 

 

 

 

Намагніченіст

ь 

Циклічна 

зміна 

 

 

 

Неоднозначна залежність 

намагніченості феромагнітного 

зразка від напруженості 

зовнішнього магнітного полючи. 

При циклічній зміні 

напруженості магнітного полючи 

крива, що характеризує зміну 

намагніченості зразка, утворить 

петлю магнітного гістерезису 
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52 

 

 

 

 

 

Поляризація 

діелектриків  

 

 

 

Електричне поле  

Напруженість 

електричного 

полючи 

Менше значення 

відповідного пробою 

діелектрика 

Діелектри

ки: 

тверді, 

рідкі, 

газоподіб

ні 

 

Поляризовані

сть 

 

 

 

 

Утворення об'ємного дипольного 

моменту діелектрика під дією 

електричного полючи. На 

поверхні діелектрика з'являються 

зв'язані (поляризовані) заряди 

 

53 

 

 

 

 

 

Іонізація газу 

під дією 

електричного 

полючи   

 

Електричне поле  

Напруженість 

електричного 

полючи  

Збільшення вище 

критичного значення 

Гази 

 

 

 

 

 

Потік 

елементарних 

часток 

(електронів і 

іонів)  

Щільність 

потоку 

Утворення позитивних і 

негативних іонів і вільних 

електронів з електрично 

нейтральних атомів і молекул 

газу під дією сильного 

електричного полючи 

54 

 

 

 

 

 

Пробій 

діелектриків  

  

 

 

 

Електричне поле  

Напруженість 

електричного 

полючи  

Збільшення 

Поблизу від 

електричної міцності 

діелектрика 

Діелектри

ки: 

тверді, 

рідкі 

газоподіб

ні 

 

Питомий 

електричний 

опір  

Різке 

зменшення 

 

Різке зменшення електричного 

опору діелектрика при деякім 

критичному значенні 

напруженості прикладеного 

електричного полючи 

 

55 

 

 

 

 

 

Вибухова 

електронна 

емісія 

(Відкриття № 

176)   

 

Електричне 

поле 

Напруженість 

електричного 

полючи. 

Збільшення вище 

критичного 

Катод у 

виді 

металевог

о вістря 

 

 

Потік 

елементарних 

часток 

(електронів) 

Щільність 

потоку 

 

Випущення інтенсивного 

електронного потоку, 

обумовлене переходом речовини 

катода з конденсованої фази в 

щільну плазму в результаті 

розігріву локальних областей 

катода найсильнішим 

електричним полем 
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56 

 

 

Триболюміне

сценція   

 

 

Механічна напруга 

 

Кристаліч

ні 

люмінофо

ри 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння 

Видиме 

Інтенсивність 

Виникнення люмінесценції при 

розтиранні, чи роздавлюванні 

розколюванні деяких кристалів 

 

57 

 

 

 

 

 

Дуговий 

розряд   

 

 

 

 

1. Електричне поле 

Різниця потенціалів 

2. Тиск 

Вище 0,01 – 1 Па  

 

Гази 

 

 

 

 

 

Електричний 

струм 

Електроноіон

ний 

Сила струму 

 

Самостійний квазістаціонарний 

розряд у газі, що горить 

практично при будь-яких тисках 

газу і при постійній чи мінливій з 

низькою частотою (до 103 Гц) 

різниці потенціалу між 

електродами 

58 

 

 

 

 

 

 

Тліючий 

розряд   

 

 

 

 

1. Електричне поле 

Постійне. 

Різниця потенціалів 

2. Тиск 

Не вище 1-10 Па 

 

 

Гази 

 

 

 

 

 

Електричний 

струм 

Електроноіон

ний 

Сила струму 

 

 

Один з видів стаціонарного 

самостійного електричного 

розряду в газах.. Відбувається 

при низьких тисках і 

характеризується порівняно 

малою щільністю струму на 

катоді і великим (порядку сотень 

вольт) катодним падінням 

потенціалу 

59 

 

 

 

 

 

Іскровий 

розряд   

 

 

 

 

 

Електричне поле 

Напруженість 

електричного 

полючи 

 

 

 

 

Гази 

(атмосфер

ний газ, 

аргон, 

неон і 

т.д.) 

 

 

Електричний 

струм 

Електроноіон

ний 

Сила струму 

 

 

Хитливий електричний розряд у 

газах, що виникає при іонізації 

газу по всій довжині 

міжелектродного простору. 

Характеризується проходженням 

електричного струму по 

зиґзаґоподібним розгалуженим 

вузьким яскраво освітленим 

каналам 

60 

 

Ефект 

Кікоїна-

1. Електромагнітне 

випромінювання 

Напівпро

відники 

Електричне 

поле 

Виникнення електричного 

полючи в напівпровіднику, що 
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Носкова 

(фотомагніто

електричний 

ефект)   

 

 

Видиме 

Частота 

2. Магнітне поле 

Постійне 

Магнітна індукція 

 

 

 

 

Постійне 

Напруженість 

електричного 

полючи 

знаходиться в магнітному полі, 

при висвітленні світлом, що 

сильно поглинається. Електричне 

поле перпендикулярне 

магнітному полю і напрямку 

поширення світла 

61 

 

 

 

 

 

 

 

Термоелектр

етний ефект   

 

 

 

 

 

1. Електричне поле  

Постійне 

Напруженість 

електричного 

полючи 

2. Температура 

Зменшення 

Тверді 

діелектри

ки 

(поліамід

и, 

поліметил

метакрил

ат, ебоніт 

і ін.) 

Поляризовані

сть 

 

 

 

 

 

Утворення стійкої поляризації в 

діелектрику при його 

охолодженні в присутності 

постійного електричного полючи 

 

 

62 

 

 

 

 

 

Термолюміне

сценція   

 

 

 

1. Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме, 

рентгенівське 

2. Температура 

Збільшення 

Тверді 

люмінофо

ри 

(кристалі

чні й 

аморфні) 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння  

Видиме  

Інтенсивність 

Виникнення люмінесценції при 

нагріванні деяких речовин, 

попередньо збуджених чи 

світлом рентгенівським 

випромінюванні 

63 

 

 

 

 

 

Намагнічува

ння тіл  

  

 

 

 

 

Магнітне поле  

Магнітна індукція 

 

 

 

Магнетик

и  

(діамагне

тики, 

парамагне

тики, 

ферромаг

нетики) 

Намагніченіст

ь  

Зміна 

 

 

 

 Чи виникнення зміна 

намагніченості речовини при дії 

на нього зовнішнього магнітного 

полючи. Діамагнетики 

намагнічуються проти полючи, 

пари- і ферромагнетики – у 

напрямку полючи 
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64 

 

 

 

 

Безелектродн

ий кільцевий 

розряд   

 

 

Магнітне поле 

Високочастотне 

Магнітна індукція 

Виряджен

і гази 

 

 

 

Електричний 

струм  

Замкнутий  

Високочастот

ний 

Сила струму 

Розряд у вирядженому газі, 

викликаний високочастотним 

магнітним полем 

 

 

 

65 

 

 

 

Звуковий 

радіаційний 

тиск  

Акустична хвиля 

Ультразвук, звук  

Інтенсивність 

 

Речовинн

а 

перешкод

а 

 

Тиск 

 

 

 

Постійне за значенням і 

напрямком тиск, що випробує 

поверхня перешкоди, що 

знаходиться на шляху 

поширення 

66 

 

 

 

Електростри

кція  

  

 

Електричне поле  

Напруженість  

Електричного 

полючи 

Діелектри

ки (тверді 

тіла, 

рідини, 

гази) 

Деформація 

 Відносна 

деформація 

 

Деформація діелектрика під дією 

зовнішнього електричного 

полючи, пропорційна квадрату 

напруженості полючи 

67 

 

 

 

 

 

 

 

Ефект 

Фарадея   

 

 

 

 

 

 

1. Магнітне поле 

Постійне 

Магнітна індукція 

2. Електромагнітне 

випромінювання 

Видиме 

Лінійно 

поляризоване 

Тверді 

тіла, 

рідини, 

гази 

 

 

 

 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння 

Видиме 

Лінійно 

поляризоване 

Обертання 

площини 

поляризації 

Обертання площини поляризації 

лінійно поляризованого світла, 

що поширюється в ізотропній 

речовині уздовж постійного 

магнітного, полючи, у якому 

знаходиться ця речовина 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

Ефект 

Коттона-

Мутона   

 

 

 

1. Магнітне поле 

Однорідне 

Магнітна індукція 

2. Електромагнітне 

випромінювання 

Видиме 

Лінійно 

Ізотропні 

рідини, 

тверді 

тіла 

 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння 

Видиме 

Еліптично 

поляризоване 

Подвійна 

променезаломлюваність світла в 

ізотропній речовині, поміщеній у 

сильне магнітне поле 

(перпендикулярне світловому 

променю) 
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поляризоване  

 

 

 

69 

 

 

 

 

Ефект 

Доплера в 

оптику   

 

1. Електромагнітне 

випромінювання 

Частота 

2. Швидкість 

 

 Тіло, що 

рухається 

 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння 

Частота 

Зміна 

 

Зміна частоти коливань, 

сприйманої спостерігачем, при 

русі джерела електромагнітного 

випромінювання і спостерігача 

відносно один одного  

70 

 

 

 

 

 

 

 

Ефект Керра 

  

 

 

 

 

 

1. Електричне поле 

Однорідне  

Напруженість 

електричного 

полючи 

2. Електромагнітне 

випромінювання 

Видиме 

Лінійно 

поляризоване 

Ізотропні 

рідини, 

тверді 

тіла 

 

 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння  

Видиме  

Еліптично 

поляризоване 

 

 

Виникнення подвійної 

променезаломлюваності в 

оптично ізотропних речовинах 

під дією однорідного 

електричного полючи 

 

 

71 

 

 

 

 

Теплопровід

ність 

ізотропних 

тіл   

 

 

Температура 

Градієнт 

 

 

 

 

Гази, 

рідини, 

тверді 

тіла 

 

 

Тепловий 

потік 

 

 

 

 

Виникнення теплового потоку в 

ізотропному гелі під дією 

градієнта температури. 

Щільність теплового потоку 

пропорційна градієнту 

температури 

72 

 

 

 

 

 

 

Фотопластич

ний ефект 

(Відкриття 

№93)   

 

 

 

1. Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме 

Частота 

2. Деформація 

Відносна 

деформація 

Кристаліч

ні 

напівпров

ідники: 

Cd, CdSe і 

ін. 

 

 

Міцність  

Збільшення 

Кутове 

прискорення 

 

 

 

Збільшення міцності пластично 

деформованого зразка під 

впливом світла 
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73 Основне 

рівняння 

динаміки 

обертального 

руху твердого 

тіла   

Момент сили Тверді 

тіла 

 Результуючий момент зовнішніх 

сил, що діють на тіло, що має 

вісь обертання, створює кутове 

прискорення, пропорційне 

моменту сил 

74 

 

 

 

 

 

Гальмове 

рентгенівське 

випромінюва

ння   

 

 

 

1. Потік 

елементарних 

часток (електронів)  

Кінетична енергія  

2. Електричне поле 

Постійне 

Різниця потенціалів 

Метали 

 

 

 

 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння  

Рентгенівське  

Гальмове 

(суцільний 

спектр 

частот) 

Виникнення електромагнітного 

випромінювання суцільного 

спектра в результаті гальмування 

швидких заряджених часток при 

взаємодії з атомами металевої 

мішені 

 

75 

 

 

 

Ефект 

Доплера в 

акустику   

 

 1. Акустична 

хвиля  

Частота  

2. Швидкість 

 

 Тіло, що 

рухається 

 

 

Акустична 

хвиля  

Частота  

Зміна 

Зміна частоти коливань звукової 

хвилі, сприйманої спостерігачем, 

при русі джерела коливань і 

спостерігача відносно один 

одного 

76 

 

 

 

 

Акустоелектр

ичний ефект   

 

 

Акустична хвиля  

Ультразвук  

Частота 

 

Метали, 

напівпров

ідники 

 

Електричне 

поле 

Постійне ЕДС 

 

 

Виникнення за певних умов 

різниці потенціалів у провідній 

середовищі в напрямку 

поширення ультразвукової хвилі 

при проходженні хвилі через 

середовище 

77 

 

 

 

 

 

Подвійна 

променезалом

люваність   

 

 

 

Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме  

Лінійно 

поляризоване 

 

Оптично 

анізотроп

ні тіла 

 

 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння  

Видиме  

Еліптично 

Роздвоєння світлових променів 

при проходженні через 

анізотропне середовище. При 

падінні світлової лінійно 

поляризованої хвилі на 

анізотропне середовище в ній 
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 поляризоване 

 

виникає дві хвилі з взаємно 

перпендикулярними площинами 

поляризації 

78 

 

 

 

Ефект 

Нернста 

 

 

1. Магнітне поле 

Магнітна індукція 

2. Електричний 

струм  

Сила струму 

Напівпро

відники 

 

 

Температура 

Градієнт 

 

Виникнення подовжнього 

градієнта температури в 

провіднику зі струмом, що 

знаходиться в магнітному полі 

79 

 

 

 

 

Теплове 

розширення 

тіл   

 

 

Температура  

Збільшення 

 

 

 

Тверді 

тіла, 

рідини, 

гази 

 

Деформація  

Відносна 

деформація 

 

Зміна розмірів тіла при його 

нагріванні. Характеризується 

коефіцієнтом лінійного (для 

твердих тіл) чи об'ємного (для 

рідких і газоподібних тіл) 

теплового розширення.  

80 

 

 

 

 

Фотопружніс

ть 

(пьєзооптичн

ий ефект)   

 

 

1. Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме  

Лінійно 

поляризоване 

2. Механічна 

напруга  

Ізотропні 

тверді 

тіла 

 

 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння Видиме  

Еліптично 

поляризоване 

 

Виникнення оптичної анізотропії 

в спочатку ізотропних твердих 

тілах під дією механічних 

напруг, що приводить до 

подвійної 

променезаломлюваності 

світлової хвилі 

 

81  Фотопровідні

сть 

(фоторезіотив

ний ефект) 

Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме, 

ультрафіолетове  

Напівпро

відники 

Електропрові

дність  

Збільшення 

Збільшення електропровідності 

напівпровідника під дією 

електромагнітного 

випромінювання  
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82 

 

 

 

 

Поглинання 

звуку   

 

 

 

Акустична хвиля  

Інтенсивність 

 

 

 

Тверді 

тіла, 

рідини, 

гази 

 

 

Акустична 

хвиля  

Інтенсивність 

Зменшення 

Зменшення інтенсивності 

акустичної хвилі, що проходить 

через речовину, у результаті 

необоротного переходу енергії 

хвилі в інші види енергії, 

зокрема в теплоту 

83 Поглинання 

світла   

Електромагнітне 

випромінювання  

Інтенсивність 

Тверді 

тіла, 

рідини, 

гази  

Механічн

і суміші 

фаз  

Електромагні

тне 

випромінюва

ння  

Інтенсивність 

Зменшення  

Зменшення інтенсивності 

електромагнітного 

випромінювання при 

проходженні через речовину  

84 

 

 

 

 

 

 

Повне 

внутрішнє 

відображення 

  

 

 

 

Електромагнітне 

випромінювання  

Кут падіння більше 

критичного і менше 

90° 

Границя 

роздягнул

а двох 

діелектри

ків з 

різними 

показника

ми 

переломл

ення 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння  

Кут 

відображення 

 

 

Повне відображення енергії 

електромагнітної хвилі, що падає 

на границю роздягнула двох 

прозорих середовищ із 

середовища з великим 

показником переломлення  

 

85 

 

 

 

 

Фотолюмінес

ценція   

 

 

 

 Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме 

Частота 

 

Фотолюмі

нофори 

(тверді 

тіла, 

рідини, 

гази) 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння  

Ультрафіолет

ове, видиме, 

інфрачервоне 

Виникнення люмінесценції, 

порушуваної при дії на речовину 

оптичного випромінювання 

 

 

86 

 

Закон Кюрі   

 

Температура  

Збільшення 

 

Парамагн

етики 

(рідкі, 

тверді, 

газоподіб

ні)  

 

Магнітна 

сприйнятливі

сть  

Зменшення 

 

Зворотна пропорційність 

температурі питомої магнітної 

сприйнятливості деяких 

парамагнетиків  
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87 

 

 

 

 

 

 

Вентильний 

фотоефект  

  

 

 

Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме 

 

 

Контакт 

двох 

різних 

напівпров

ідників 

(р-п 

перехід) 

чи 

контакт 

напівпров

ідника і 

металу  

Електричне 

поле ЕДС 

 

 

Виникнення ЕДС у системі, що 

містить контакт двох різних чи 

напівпровідників 

напівпровідника і металу, при 

поглинанні 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

Довгохвильов

ий 

фотовольтаїч

ний ефект 

  

 

 

 

Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме 

Довжина хвилі  

Більше довжини 

хвилі, що 

відповідає краю 

поглинання 

напівпровідника 

Напівпро

відники в 

контакті з 

металами 

Cu-Cd і 

ін. 

 

 

Електричне 

поле ЕДС 

 

 

 

 

 

оптичного випромінювання 

Виникнення фото-ЕДС у 

контакті напівпровідника з 

металевим електродом при 

поглинанні фотонів світла, 

енергія яких менше ширини 

забороненої зони 

напівпровідника. 

 

89 

 

 

 

Випромінюва

ння 

Черенкова-

Вавілова   

 

Потік 

елементарних 

часток (електронів, 

протонів, мезонів і 

ін.) 

Швидкість 

Тверді 

тіла, 

рідини, 

гази 

 

Електромагні

тне 

випромінюва

ння  

Видиме 

 

Випромінювання світла 

електрично зарядженою часткою 

при її русі в середовищі з 

постійною швидкістю, що 

перевищує фазову швидкість 

світла в цьому середовищі 

90 

 

 

 

 

 

Гідростатичн

ий тиск   

 

 

Гравітаційне поле  

Різниця потенціалів 

гравітаційного 

полючи 

 

Рідини 

 

 

 

 

Тиск 

 

 

 

. 

Тиск, що робиться в поле сил 

ваги  шарами рідини на 

нижчележачі шари. Сума цього 

тиску на вільну поверхню рідини 

складає гідростатичний тиск 
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91 

 

 

 

 

 

 

Закон 

Архімеда   

 

 

 

 

Гравітаційне поле  

Напруженість 

гравітаційного 

полючи 

 

 

 

 

Тіло, 

занурене 

в чи 

рідину газ 

 

 

 

Сила  

Що 

виштовхує 

 

 

 

 

Утворення сили, що виштовхує. 

діючої на тіло, занурене в чи 

рідину газ.  Сила, що виштовхує, 

дорівнює ваги витиснутої тілом 

рідини (газу), спрямована по 

вертикалі нагору і прикладена до 

центра ваги витиснутого обсягу 

92 

 

 

 

 

Ефект 

Еттінгсхаузен

а  

  

 

 

1. Магнітне поле  

Магнітна індукція 

2. Електричний 

струм 

(перпендикулярно 

магнітному полю) 

Сила струму 

Тверді 

провідник

и 

 

 

 

Температура 

Градієнт 

 

 

 

Виникнення градієнта 

температури у твердому 

провіднику зі струмом під дією 

магнітного полючи в напрямку, 

перпендикулярному току і полю 

 

 

93 

 

 

 

 

Акустоелектр

онна емісія 

(ефект 

Лучнікова-

Сігова)  

Акустична хвиля  

Ультразвук  

Інтенсивність 

 

 

Радіоелек

трети 

(тверді 

діелектри

ки) 

Потік 

елементарних 

часток 

(електронів)  

Кінетична  

енергія 

Аномальне збільшення виходу 

потоку електронів з поверхні 

радіоелектрета (отриманого 

опроміненням діелектриків 

електронами) при порушенні 

ультразвуком 

94 

 

 

 

 

Пластична 

деформація 

при впливі 

ультразвуку  

1. Акустична хвиля 

Ультразвук Частота 

2. Механічна 

напруга 

Пластичн

о 

деформов

ані тверді 

тіла 

Границя 

текучості  

Зменшення 

 

 

Посилення пластичних 

властивостей твердого тіла, що 

знаходиться під механічною 

напругою, при впливі 

ультразвукових коливань 
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95 

 

 

 

 

 

 

Вплив 

упорядкуванн

я сплавів на їх 

електроопір 

 

 

Концентрація 

одного з 

компонентів сплаву  

Зміна 

 

 

 

 

Двокомпо

нентні 

сплави 

типу 

твердого 

розчину 

 

Питомий 

електричний 

опір  

Стрибкоподіб

ні зміни 

 

Наявність різка виражених 

мінімумів на кривих 

концентраційної залежності 

електричного опору подвійних 

сплавів типу заміщення з 

необмеженою розчинністю 

компонентів у крапках, що 

відповідають стехіометричному 

складу 

96 

 

 

 

 

Ефект 

переключення 

  

 

 

 

Електричне поле  

Імпульсне 

 

 

 

Напівпро

відники з 

S-

образної 

вольтамп

ерної 

характери

стикою 

Питомий 

електричний 

опір  

Стрибкоподіб

не зменшення 

Оборотний перехід 

напівпровідника з високоомного 

стану в низькоомне під дією 

електричного полючи, що 

перевищує граничне значення 

 

97 

 

 

 

 

Розряд 

Пеннінга   

 

 

 

1. Магнітне  

поле  

Магнітна індукція 

2. Електричне поле 

Різниця потенціалів 

Гази 

 

 

 

 

Електричний 

струм 

Електроноіон

ний 

Сила струму 

Стаціонарний самостійний 

електричний розряд у газах у 

подовжнім магнітному полі 

 

 

98 

 

 

 

 

 

Коронний 

розряд   

 

 

 

 

Електричне 

поле  

Неоднорідне 

Напруженість 

електричного 

полючи. 

До значення 102 

В/м 

Гази 

 

 

 

 

 

Електричний 

струм 

Електронно-

іонний  

Сила струму 

 

Високовольтний самостійний 

електричний розряд у газах при 

тиску, більшому 105 Па, що 

виникає в різко неоднорідному 

електричному полі поблизу 

електродів з великою кривизною 

поверхні 
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99 

 

 

 

Тихий розряд 

  

 

 

 

Електричне поле 

 Різниця 

потенціалів 

 

 

 

Гази 

 

 

 

 

Електричний 

струм  

Електроноіон

ний 

Сила струму 

Несамостійний електричний 

розряд у газі, що виникає при 

малій різниці потенціалів між 

електродами при тиску газу 

порядку 105 Па 

100 

 

 

 

 

 

Іонізація газу 

рентгенівськи

ми 

променями   

 

 

Електромагнітне 

випромінювання  

Рентгенівське  

Інтенсивність 

 

 

Гази 

 

 

 

 

Потік іонів і 

електронів 

Щільність 

потоку 

 

 

Утворення позитивних і 

негативних іонів і вільних 

електронів з електрично 

нейтральних атомів і молекул 

газу під дією електромагнітного 

випромінювання рентгенівського 

діапазону 

101 

 

 

 

 

Залежність 

модуля 

пружності 

металів від 

температури  

Температура 

Збільшення 

Нижче 

температури 

плавлення 

 

Метали 

 

 

 

 

Модуль 

пружності 

Зменшення 

 

 

Плавне зменшення модуля 

пружності металів зі 

збільшенням температури 

 

 

102 

 

 

 

 

Вплив 

легування на 

модуль 

пружності 

металів  

 

Концентрація 

легуючого 

елемента  

Збільшення 

 

 

Металу 

 

 

 

 

Модуль 

пружності 

 Чи 

зменшення 

збільшення 

 

Лінійна залежність модуля 

пружності металів від 

концентрації легуючого 

елемента. Легування може як 

зменшувати, так і збільшувати 

модуль пружності 

 

103 

 

 

 

Деформаційне 

зміцнення 

металів 

(наклеп)  

Деформація  

Відносна 

деформація 

 

 

Метали 

 

 

 

Межа міцності 

Збільшення 

 

Зміцнення металів при пластичній 

деформації. Межа міцності 

зростає зі збільшенням ступеня 

пластичної деформації 
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104 Вплив 

пластичної 

деформації на 

електричний 

опір металів  

Деформація 

 Відносна 

деформація.  

Збільшення 

Металу Питомий 

електричний 

опір  

Збільшення 

Зростання питомого 

електричного опору металів при 

збільшенні ступеня їхньої 

пластичної деформації 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив 

нагрівання на 

механічні 

властивості 

деформованог

о металу (ре-

кристалізаційн

і процеси)  

Температура  

Збільшення 

 

 

 

 

 

 

Пластичн

о 

деформов

ані 

метали 

 

 

 

 

Межа 

міцності 

Зменшення 

 

 

 

 

Зменшення межі міцності, 

поліпшення пластичності і 

зниження твердості при 

нагріванні попередньо пластично 

деформованого чи металу сплаву 

 

 

 

106 

 

 

 

 

Залежність 

границі 

текучості 

металів і 

сплавів від 

температури  

Температура  

Збільшення 

 

 

 

 

Метали і 

їхні 

сплави 

 

 

 

 

Границя 

текучості  

Зменшення 

 

 

 

Зменшення границі текучості 

металів і їхніх сплавів зі 

зростанням температури. 

Залежність границі текучості від 

температури близька до 

експонентного закону 

107 

 

 

 

 

 

Залежність 

границі 

текучості 

металів і 

сплавів від 

швидкості 

деформації 

Деформація 

Швидкість зміни 

Збільшення 

 

 

 

Те ж 

 

 

 

 

 

Границя 

текучості  

Збільшення 

 

 

 

Зростання границі текучості 

металів і сплавів по статечному 

законі зі збільшенням швидкості 

деформації (зі зменшенням 

тривалості нагружения) 
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Залежність 

щільності 

металів від 

температури 

при переході 

через крапку 

плавлення  

Температура  

Збільшення. 

Поблизу 

температури 

плавлення металу 

 

 

 

Метали 

 

 

 

 

 

 

Щільність 

 

Стрибкоподіб

не зменшення 

 

 

 

 

Стрибкоподібне зменшення 

щільності металу зі збільшенням 

температури поблизу 

температури плавлення 

 

 

 

109 

 

 

 

 

 

Термічна 

іонізація   

 

 

 

 

Температура 

 

 

 

 

Гази 

 

 

 

 

 

Потік 

елементарних 

часток (іонів і 

електронів) 

Щільність 

потоку 

Розпад атомів і молекул 

нейтрального газу на заряджені 

частки в результаті зіткнень 

унаслідок теплового руху при 

досить високій температурі 

110 

 

 

 

 

Ефект 

Нернста-

Эттінгсхаузен

а   

 

1. Магнітне поле  

Магнітна індукція 

2. Температура 

Градієнт 

Тверді 

провідни

ки 

 

 

 

Електричне 

поле  

Напруженість 

електричного 

полючи 

Виникнення електричного 

полючи у твердому провіднику 

при наявності градієнта 

температури і 

перпендикулярного до нього 

магнітного полючи 

111 

 

 

 

Звуколюмінес

ценція  

  

 

Акустична хвиля  

Ультразвук 

 Інтенсивність 

 

Рідини 

 

 

 

Електромагніт

не 

випромінюван

ня Видиме, 

ультрафіолето

ве 

Інтенсивність 

Світіння в рідині під дією 

інтенсивної акустичної хвилі 

(при акустичній кавітації). 

Світлове випромінювання дуже 

слабке і стає видимим тільки при 

значному чи посиленні в повній 

темряві 

112 Закон Блоха   Температура 

 Збільшення 

Ферромаг

нетики 

Намагніченіст

ь 

(мимовільна) 

Зменшення 

Зменшення мимовільної   

намагніченості ферромагнетиків 

з ростом температури (для 

області температур значно нижче 

крапки Кюрі) 

113 Звукокапіл- Акустична хвиля  Рідина в Деформація Підйом рідини в капілярі на 
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лярний  ефект 

(Відкриття № 

109) 

  

Ультразвук  

Частота 

капілярі (висота   

підняття 

рідини) 

аномально велику висоту (у 

десятки і сотні разів 

перевищуючу очікувану) під 

дією у визначених умовах 

ультразвукової хвилі 

114 Залежність 

температури 

плавлення  

твердого тіла 

від 

зовнішнього 

тиску   

Тиск  

Збільшення 

Тверді 

тіла 

Температура 

плавлення  

Зміна 

Зміна температури плавлення 

кристалічних речовин при 

збільшенні зовнішнього тиску. 

Якщо питомий обсяг рідкої фази 

більше, ніж твердої, то 

температура плавлення зростає 

115 

 

 

 

 

 

Залежність 

електричного 

опору 

твердого тіла 

від тиску   

Тиск 

Збільшення 

 

 

 

 

Тверді 

тіла 

 

 

 

 

Питомий 

електричний 

опір 

Зміна 

 

Зміна електричного опору 

твердого тіла при зміні 

зовнішнього тиску в області 

високих тисків. У більшості 

речовин електричний опір з 

ростом тиску знижується 

116 

 

 

 

 

 

 

Ефект 

Дембера   

 

 

 

 

 

Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме.  

Довжина хвилі 

Не перевищує 

довжини хвилі 

краю поглинання 

 

Високоом

ні 

напівпров

ідники 

(Zn, Cd, 

CdSe, 

ZnSe і ін.) 

 

Електричне 

поле ЕДС 

 

 

 

 

 

Виникнення ЕДС електричного 

полючи в однорідному 

напівпровіднику при його 

нерівномірному висвітленні. 

Зокрема, ЕДС виникає між 

освітлюваною і неосвітлюваною 

поверхнями напівпровідника при 

сильному поглинанні світла в 

ньому. 

117 

 

 

 

 

 

Закон Бугера-

Ламберта-Бера 

  

 

 

 

Електромагнітне 

випромінювання  

Видиме  

Монохроматичне  

Інтенсивність 

 

Поглина

юче 

речовина 

 

 

 

Електромагніт

не 

випромінюван

ня  

Інтенсивність 

Зменшення 

Ослаблення пучка 

монохроматичного світла при 

його проходженні через 

поглинаюче речовину. 

Інтенсивність пучка на виході з 

поглинаючого шару зменшується 
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   по експонентному законі, у 

порівнянні з первісною 

інтенсивністю 

 

11

8 

 

 

 

 

 

 

 

Ефект Риги-

Ледюка  

  

 

 

 

 

 

1. Температура  

Градієнт 

(первинний) 

2. Магнітне поле 

Постійне 

Магнітна індукція 

 

 

 

Метали, 

напівпров

ідники 

 

 

 

 

Температура 

 Градієнт 

(вторинний) 

 

 

 

 

Виникнення вторинної різниці 

температур у провіднику з перепадом 

температури, поміщеному в магнітне 

поле, перпендикулярне тепловому 

потоку. Напрямок вторинної різниці 

температур перпендикулярно 

первинному тепловому потоку і 

магнітному полю 

11

9 

 

 

 

 

Залежність 

показника 

переломленн

я газів від 

щільності   

Щільність 

Збільшення 

 

 

 

Гази 

 

 

 

 

Показник 

переломлення 

Збільшення 

 

 

Збільшення показника 

переломлення газу зі 

збільшенням його щільності. 

Залежність носить складний 

квадратичний характер 

 

12

0 

 

 

 

 

 

Залежність 

показника 

переломленн

я газів від 

тиску   

 

Тиск 

Збільшення 

 

 

 

Гази 

 

 

 

Показник 

переломлення 

Збільшення 

 

 

Зростання показника 

переломлення газу при 

збільшенні його тиску. 

Залежність показника 

переломлення від тиску в 

широкому діапазоні зміни тиски 

може бути виражена поліномом 

деякого ступеня 

Н а в ч а л ь н е  в и д а н н я  
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