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ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема заняття: «Конструювання моделі «Охолоджувальний вітряк». Закріплення 

навичок управління мотором». 

 

Мета заняття: 

 

навчальна: 

 формувати навички роботи з конструктором Lego WeDo 2.0; 

 закріпити вміння вихованців працювати зі схематичними інструкціями; 

 виховання інтересу до конструювання моделей Lego WeDo 2.0; 

 розвиток логічного мислення, уваги, навичок конструювання; 

 знайомство зі способами програмування мотора Lego WeDo 2.0.  

розвивальна: 

 поповнення словникового запасу вихованців; 

 розвиток мілкої моторики рук та пальців. 

соціальна: 

 виховування взаєморозуміння, відповідальності, доброзичливості, 

ініціативності, роботи в команді. 

 

Завдання заняття: 

 

Методи: 

словесні – діалог, пояснення; 

наочні – презентація на проєкторі, інструкція на персональному комп’ютері; 

практичні – конструювання роботів за допомогою конструктора Lego WeDo 

2.0. 

Рівні повідомлення навчального матеріалу: розповідь, пояснення. 

Методи виховання: стимулювання, викладення теоретичного матеріалу, бесіда. 

Тип заняття: засвоєння отриманого раніше матеріалу, здобуття нових практичних 

навичок. 

Форма заняття: групова. 

Обладнання: 

матеріали: набір конструкторів Lego WeDo 2.0. 

демонстраційний ряд: презентація Microsoft PowerPoint або технологічна 

карта, зразок готової моделі для порівняння зі своїми моделями. 

Очікуваний результат: Сконструйована модель вентилятора, здобуття та 

закріплення навичок управління мотором. 
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Хід заняття: 

 

I. Організаційний момент 

Привітання з вихованцями. 

Зайняття своїх робочих місць, ввімкнення ноутбуків. 

Перевірка наявності у доступі вихованців усіх наборів Lego WeDo 2.0 

 

II. Актуалізація опорних знань 

Всім привіт! На цьому занятті ми з вами будемо розглядати такий 

електронний елемент набору Lego WeDo 2.0, як мотор. Ви дізнаєтесь, внаслідок 

чого відбувається обертання мотору, як правильно його застосовувати, а ще 

дізнаємося багато нового про історію створення млинів, вітряків, сучасних 

вентиляторів, що їх поєднує, в чому полягає їх різниця, і сконструюємо модель 

вітряка за допомогою Lego. 

 

III. Основна частина 

З якими електронними елементами Lego WeDo 2.0 ми вже знайомі? (бажана 

відповідь – СмартХаб). Чудово, а сьогодні ми будемо розглядати мотор і дізнаватися 

про його функції.  

Мотор із набору Lego WeDo 2.0 виглядає так (показати, при необхідності дати 

у руки дітям для запам’ятовування). Він має округлу форму, шлейф, чотири отвори 

для закріплення його на моделі робота та один отвір, що виділений червоним 

кольором, за допомогою якого і виконується обертання. (Зовнішній вигляд мотору 

показано на малюнку 1) 

 
Мал. 1 – Зовнішній вигляд мотору з Lego WeDo 2.0 

 

Що таке мотор?  

Мотор, або двигун -- енергосилова машина, що перетворює який-небудь вид 

енергії на механічну роботу. Перші двигуни, що використовувалися людством – 
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теплові (парові або газові), що потім трансформувалися у двигуни внутрішнього 

згоряння, що зараз використовуються в автомобілях. 

Історія створення двигунів тісно пов’язана з історією виникнення млинів, бо 

використання енергії води для полегшення процесу перетирання зерна було, певне, 

найпершим способом використання не енергії ручної праці, а енергії природної, яку 

потрібно лише направити у потрібне русло. 

Що таке млин? 

Млин - це пристрій (машина, апарат, механізм) для подрібнення різних 

матеріалів. 

Перші млини були призначені для подрібнення зерна. 

До появи млинів для подрібнення зерна використовували кам'яну ступку та 

товкач. Пізніше зерно стали перетирати, завдяки такому методу борошно стало 

кращим. Від руху тертки вперед-назад перейшли до обертання. 

Плоский камінь, перетираючи зерно, обертався плоским блюдцем з каменю. 

Змусивши один камінь у процесі обертання ковзати інакше, людина винайшла 

жорна. 

У середині верхнього каменю був отвір, куди підсипалося зерно. Потрапляючи 

між верхнім та нижнім каменем, зерно при обертанні перетиралося на борошно. Так 

був винайдений ручний млин, широко поширений у Стародавній Греції та 

Стародавньому Римі. Млини були різних розмірів, великі млини оберталися за 

допомогою рабів чи ослів. 

З винаходом ручного млина процес розмелювання зерна полегшився, але, як і 

раніше, залишався трудомісткою і важкою справою. Не випадково, що саме в 

борошномельній справі почали з'являтися перші машини, які замінили ручну працю. 

Вже в давнину людина винайшла машину, за допомогою якої вона черпала 

воду з річки та поливала свої землі. Така водопідіймальна машина складалася з 

низки черпаків, закріплених на обід великого колеса, що мав горизонтальну вісь. 

При обертанні колеса нижні черпаки опускалися в річку і, наповнені водою, 

підіймалися вгору, де перекидалися в жолоб у верхній точці колеса. У місцях, де 

вода тече швидко, стали встановлювати колеса зі спеціальними лопатками, які під 

натиском води починали обертати колесо, а воно, своєю чергою, черпало воду вже 

без зусиль людини. 

Винахід водяного колеса мало велике значення для історії техніки. Вперше 

людина отримала у своє розпорядження надійний, універсальний та дуже простий у 

своєму виготовленні двигун. Незабаром стало очевидним, що рух, створюваний 

водяним колесом, можна використовувати не тільки для черпання води, але й для 

інших потреб, наприклад, для перемелювання зерна. У рівнинних місцевостях 

швидкість течії річок мала для того, щоб обертати колесо силою удару струменя. 
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Для створення потрібного натиску стали запружувати річку, штучно підіймати 

рівень води та спрямовувати струмінь по жолобу на лопатки колеса. 

Тепер, коли був винайдений водяний двигун, необхідний став передавальний 

механізм, який би не тільки передавав, але і перетворював обертальний рух. І тут 

було використано ідею колеса. Якщо взяти два колеса, що щільно стикаються між 

собою ободами, з паралельними осями обертання, і одне з них (ведуче) почати 

обертати, то через тертя між обідами почне обертатися і друге колесо (відоме). 

Відстань, яку пройде кожна з точок, що лежать на ободах цих коліс, буде 

однаковою. З двох пов'язаних між собою коліс велике колесо робитиме в стільки 

разів менше обертів, скільки його діаметр більше, ніж діаметр меншого колеса. Це 

означає, що при використанні системи з двох коліс різного діаметра ми не тільки 

передаємо, але й змінюємо швидкість руху. 

Використання гладких коліс було незручно, тому що зчеплення між ними було 

не дуже жорстким і колеса прослизали. Згодом гладкі колеса замінили на зубчасті. 

Перші колісні зубчасті передачі з'явилися близько двох тисяч років тому, 

проте широкого поширення вони набули значно пізніше. Річ у тому, що нарізка 

зубів потребує великої точності. Для того, щоб при рівномірному обертанні одного 

колеса друге оберталося теж рівномірно, без ривків і зупинок, зубцям необхідно 

надавати особливого обрису, при якому взаємний рух коліс відбувався б так, ніби 

вони переміщаються один по одному без ковзання, тоді зубці одного колеса 

потраплятимуть у западини іншого. Якщо зазор між зубами коліс буде занадто 

великий, вони ударятимуться одне до одного і швидко обламаються. Якщо ж 

проміжок занадто малий – зубці врізаються один в одного і кришаться. 

Винахід водяного двигуна, створення передавального механізму, що 

перетворює обертальний рух, сприяли появі водяного млина. Відомий механік та 

архітектор Стародавнього Риму Вітрувій першим детально описав пристрій 

водяного млина, що складається з трьох основних складових частин: рухового, 

передавального та виконавчого механізмів. 

Від водяного млина людина дуже скоро перейшла до млина вітрового. 

Вітряк - це пристрій, який виконує механічну роботу мелення зерна внаслідок 

енергії вітру, що уловлюється крилами млина. 

Імовірно, найдавніші вітряки були поширені вже у Вавилоні, про що, на думку 

дослідників, побічно свідчить кодекс царя Хаммурапі (близько 1750 року до н.е.). 

Перше однозначне документальне свідчення про використання енергії вітру 

для помелу зерна належить грецькому винахіднику Герону Олександрійському, I 

століття зв. е. 

Перські млини, що описуються в повідомленнях мусульманських географів у 

IX столітті, відрізняються від західних конструкцій з вертикальною віссю обертання 

та перпендикулярно розташованими крилами, лопатками або вітрилами. Перський 
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млин має лопаті на роторі, розташування яких аналогічно лопаткам гребного колеса 

на пароплаві та повинен бути укладений в оболонку, що закриває частину лопаток, 

інакше тиск вітру на лопаті буде однаковим з усіх боків, і млин не буде обертатися. 

Ще один вид млинів з вертикальною віссю обертання відомий як китайський 

млин або китайський вітряк. Конструкція китайського млина значно відрізняється 

від перського і шарового млина використанням вільного повороту, незалежного 

вітрила. 

Вітряки з горизонтальною орієнтацією ротора відомі з 1180 року у Фландрії, 

Південно-Східній Англії та Нормандії. 

У XIII столітті у Священній Римській імперії з'явилися конструкції млинів, у 

яких вся будівля поверталася назустріч вітру. 

Наприкінці XVI століття у Нідерландах з'явилися млини, у яких назустріч 

вітру поверталася лише вежа. 

До кінця XVIII століття вітряки були у величезній кількості поширені по всій 

Європі - там, де вітер був досить сильний. В основному вони були поширені у 

вітряних північних областях Європи, значної частини Франції, Нижніх Землях, де в 

прибережних районах колись було 10 000 вітряків, Великобританії, на території 

Польщі та Прибалтики, Північної Росії та Скандинавії. В інших європейських 

регіонах було лише кілька вітряків. 

У країнах Південної Європи (Іспанія, Португалія, Франція, Італія, Балкани, 

Греція), будувалися типові млини-вежі, з рівним конічним дахом і, як правило, 

фіксованою орієнтацією. 

Водяні млини були поширені в основному в гірських районах зі швидкими 

річками, а вітряні — у рівнинних вітряках. 

Вітряні та водяні млини протягом багатьох століть використовувалися для 

помелу зерна, і лише починаючи з 19-го століття, з появою теплових та електричних 

машин, використання вітряних і водяних млинів стало поступово скорочуватися. 

Сучасний млин для зерна використовує загальні принципи валкових млинів, 

але має важливу відмінність. Сучасний промисловий млин спочатку дбайливо 

руйнує зерно для відділення зовнішньої частини (висівки) - цей процес називається 

обваленням оболонки, потім розмелює в борошно або крупку серцевину зерна (мука 

вищого ґатунку). 

Сучасні млинові лінії для борошна складаються з бункерів (завалювальних), 

де борошно відлежується і набирає потрібні якості, пристроїв, що безпосередньо 

подрібнюють, пристроїв, що розділяють отримане борошно або крупку на фракції. 

При цьому борошно може кілька разів проходити через подрібнювальні та 

фракційні механізми, поки не вдасться домогтися борошна потрібної фракції. Часто 

млинові лінії забезпечуються механізмами тонкого очищення зерна. 
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Але зараз багато хто з вас бачив вітрові електростанції. Вітряки дуже схожі на 

млини, але виконують зовсім іншу функцію. Розберімося, яку саме. 

Вітроенергетика - галузь енергетики, що спеціалізується на перетворенні 

кінетичної енергії повітряних мас в атмосфері в електричну, механічну, теплову або 

будь-яку іншу форму енергії, зручну для використання в народному господарстві. 

Таке перетворення може здійснюватися такими агрегатами, як вітрогенератор (для 

отримання електричної енергії), вітряк (для перетворення на механічну енергію), 

вітрило (для використання в транспорті) та іншими. 

Енергію вітру відносять до відновлюваних видів енергії, оскільки є наслідком 

активності Сонця. Вітроенергетика є галуззю, що бурхливо розвивається. 2020 став 

найкращим роком в історії для світової вітроенергетики, коли було встановлено 93 

ГВт нових потужностей, що на 53% більше у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. У 2020 році рекордне зростання було зумовлене сплеском установок 

у Китаї та США – двох найбільших світових ринках вітроенергетики – які разом 

встановили майже 75 % нових установок у 2020 році, що становить понад половину 

усієї світової вітроенергетики. У 2020 році загальна встановлена потужність всіх 

вітрогенераторів склала 743 ГВт, що еквівалентно річним викидам вуглецю у всій 

Південній Америці або більш як 1,1 мільярда тонн C02 на рік. У 2019 році загальна 

встановлена потужність всіх вітрогенераторів склала 651 гігават[2] і, таким чином, 

перевершила сумарну встановлену потужність атомної енергетики (проте на 

практиці використана в середньому за рік потужність вітрогенераторів (КІУМ) у 

кілька разів нижче встановленої потужності, у той час, як АЕС майже завжди працює 

у режимі встановленої потужності). У 2019 році кількість електричної енергії, 

виробленої всіма вітрогенераторами світу, склала 1430 терават-годин (5,3 % усієї 

виробленої людством електричної енергії). Деякі країни особливо інтенсивно 

розвивають вітроенергетику. Згідно з даними WindEurope, у 2019 році в Данії за 

допомогою вітрогенераторів було вироблено 48 % усієї електрики, в Ірландії — 33 

%, у Португалії — 27 %, у Німеччині — 26 %, у Великій Британії — 22 %, в Іспанії 

— 21 %, ЄС загалом – 15 %. У 2014 році 85 країн світу використали вітроенергетику 

на комерційній основі. За підсумками 2015 року у вітроенергетиці зайнято понад 1 

000 000 осіб у всьому світі (зокрема 500 000 у Китаї та 138 000 у Німеччині). 

Великі вітряні електростанції включаються в загальну мережу, дрібніші 

використовуються для постачання електроенергії віддалених районів. На відміну від 

викопного палива, енергія вітру практично невичерпна, повсюдно доступна та 

екологічніша. Однак спорудження вітряних електростанцій пов'язане з деякими 

труднощами технічного та економічного характеру, що уповільнюють поширення 

вітроенергетики. Зокрема, мінливість вітрових потоків не створює проблем при 

невеликій частці вітроенергетики в загальному виробництві електроенергії, проте 

при зростанні цієї частки зростають також і проблеми надійності виробництва 
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електроенергії. Для розв'язання таких проблем використовується інтелектуальне 

керування розподілом електроенергії. 

Який ще пристрій ви можете назвати, що дуже схожий на млини або вітряки, 

та є майже у кожному домі? (бажана відповідь – вентилятор). 

Що ви знаєте про цей пристрій? 

Промисловий вентилятор є важливою частиною кондиціонування приміщень. 

Зараз визначити точний час винаходу вентилятора неможливо, але відомо, що перші 

спроби створити ефективну систему вентиляції в житлових будинках були ще в 

Стародавньому Єгипті. 

Для початку єгиптяни почали будувати стіни приміщень так, щоб вони 

природно допомагали циркулювати повітрі та розганяли задуху. Вже у 

Середньовіччі правильна вентиляція стала невід'ємною частиною планування 

майбутнього будинку. До цього гаряче повітря від печей переміщалося всіма 

трубами та щілинами кімнати – люди просто задихалися. Крім того, повітря 

відчутно нагрівало підлогу та стіни, що ще сильніше підвищувало температуру в 

приміщенні. В Англії, наприклад, до кінця 1600 року припинили будувати будинки з 

низькими стелями. Їхня висота не повинна була бути нижче 10 футів. Це повинно 

було вберегти від отруєння чадним газом, а також розрідити застояне повітря в 

закритих приміщеннях. Перший механічний прилад, здатний створювати подих 

повітря, був винайдений у XVI столітті на Сході. Звичайно, його використовували у 

палацах місцевих владик. Це була дерев'яна рама, обтягнута полотном і підвішена 

до стелі. 

А ось перший осьовий вентилятор був виготовлений в Англії у 1734 році. Він 

працював від мотора на гасі чи спирті. Цей вентилятор прослужив близько 80-ти 

років. Осучаснилися осьові вентилятори 1906 року після створення «вихрової теорії 

крила» Жуковського. Механічне опахало було запатентовано 1830 року Джеймсом 

Бароном. Воно рухалося за рахунок гирі, яка опускалася до підлоги, приводячи у 

рух пластину над головою людини. У 1882 році Філіп Дюлем створив стельовий 

вентилятор, який отримав ім'я – люстра Діля. 

Наприкінці ХІХ століття американський вчений Томас Едісон створив перший 

у світі електричний побутовий вентилятор. А ось перший канальний вентилятор 

винайшов швед Ганс Остберг у 1970 році. У результаті фірма Ostberg стала 

найбільшим постачальником цього вентиляційного устаткування світі. Сьогодні 

системи вентиляції справа повсякденна і на виробництвах, і в побуті. 

Тож ми знаємо, що вентилятори використовують для охолодження приміщень.             

Спробуймо сконструювати подібний пристрій. Для цього будемо використовувати 

наступну інструкцію: 

1. Візьмемо СмартХаб. 

2. Візьмемо цеглинку 4*2 блакитного кольору. 
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3. Візьмемо ще дві цеглинки 4*2 блакитного та жовтого кольору. 

4. Підготуємо мотор. 

5. Візьмемо дві пластинки 8*2 зеленого кольору з отворами посередині. 

6. Візьмемо з'єднувальну деталь чорного кольору, з одного боку яка 

вставляється в отвір Lego, а з іншого хрестовина для використання як вісі. 

У подальших кроках ми будемо поєднувати підготовані нами деталі згідно з 

технологічною картою, яку можна знайти нижче. 

Далі переходимо до етапу програмування вентилятору. Очевидно, що для його 

роботи потрібно програмувати саме мотор. Для цього існує 3 програмних блоки: 

потужність мотора, напрямок його руху та кількість секунд роботи мотору. 

Програма зчитує ці блоки зліва направо, і дуже важливо розставляти ці блоки у 

правильному порядку: спочатку задавати потужність, потім напрямок руху, а вже 

потім, за необхідності, визначати кількість часу роботи мотору. Саме за такою 

послідовністю програма буде працювати коректно і правильно. 

Для прикладу, можна написати програму, що включає мотор на потужність 

«2» на 10 секунд, напрям руху мотору – за бажанням. Така програма буде виглядати 

так, як показано на малюнку 2. 

 
Мал. 2 – приклад програми для вентилятора 

 

Для вихованців, що справляються швидше за інших, можна попросити додати 

зміну кольорів СмартХабу, та зміну напряму руху мотору так, щоб, наприклад, 

мотор обертався по годинниковій стрілці 5 секунд, потім зупинявся, і обертався 

проти годинникової стрілки ще 5 секунд.  

 

IV. Підсумкова частина 

 про які пристрої ви дізналися на цьому занятті? 

 для чого використовують млин? 

 у чому різниця між млином та вітряком? 

 коли люди почали використовувати вентилятори у побуті та для чого? 

 

V. Хвилинка рефлексії  

Провести фізкультхвилинку для вихованців, попросити їх імітувати руками 

рух вітряків.  
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Конструювання моделі «Вентилятор» за допомогою набору Lego WeDo 2.0 

 

 

Підготувати елемент «СмартХаб». 

 

Підготувати цеглинку блакитного 

кольору розміром 4*2. 

 

Встановити її зверху на СмартХаб, 

відступаючи ззаду СмартХабу два 

ряди отворів. 

 

Підготувати ще дві цеглинки розміром 

4*2 жовтого та блакитного кольорів. 

 

Встановити спочатку жовту, а потім 

блакитну цеглинку на попередньо 

встановлену цеглинку блакитного 

кольору. 
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На встановлену «вежу» поставити 

елемент «мотор» так, щоб передні 

ряди отворів у мотору та цеглинки 

збігалися. 

 

Підготувати дві пластинки 8*2 

зеленого кольору з отворами 

посередині. 

 

Зчепити їх між собою центральними 

рядами отворів у перевернутому 

вигляді. 

 

Підготувати з’єднувальну деталь 

чорного кольору. 

 

Встановити її тією стороною, де 

знаходиться з’єднання для 

стандартного Lego з попередньою 

конструкцією. 
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Встановити отриману конструкцію за 

допомогою з'єднувальної деталі у 

червоний отвір мотору. 

 

Наш вентилятор готовий! 

 

Використані картинки з сайту:  

 

https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-

2/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%

B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%

B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-

%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 
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Використані джерела: 

 

1. https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-2/%D0%B7%D0% F-wedo-

2.0 

2. https://vektorlux.com/ru/information/ventyliator-ystoryia-

sozdanyia#:~:text=%D0%92%201882%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0

%BF%D0%BF%20%D0%94%D. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80 

4. https://www.ferra.ru/news/techlife/day-in-tech-history-july-2-02-07-2018.htm 

https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-2/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-wedo-2.0
https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-2/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-wedo-2.0
https://vektorlux.com/ru/information/ventyliator-ystoryia-sozdanyia#:~:text=%D0%92%201882%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%20%D0%94%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB,%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%201970%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://vektorlux.com/ru/information/ventyliator-ystoryia-sozdanyia#:~:text=%D0%92%201882%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%20%D0%94%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB,%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%201970%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://vektorlux.com/ru/information/ventyliator-ystoryia-sozdanyia#:~:text=%D0%92%201882%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%20%D0%94%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB,%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%B2%201970%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83

