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МАЯТНИК

Довідник юного механіка
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Вступ
Як юнак розкачав світ

Пітер Хенлейн
Народився: 1479 р, Нюрнберг,
Німеччина.
Винахідник кишенькового
годинника

Життя сучасної людини неможливо уявити без годинника.
Напевно кожен із вас коли-небудь задумувався над тим, як
влаштований старий будильник або намагався відремонтувати чи розібрати ходики. Скільки ж усередині різних гвинтиків, зубчастих коліс та пружинок. Розбереш годинник — і ось
на столі безліч різноманітних дрібних деталей.
Яка ж із них найголовніша? На початку XVI сторіччя нюрнберзький слюсар Пітер Хенлейн створив годинник, який
складався лише з зубчастих коліс і пружини заводу. Прилад
був дуже простим, але точність такого годинника не перевищувала ½ години на добу. Крім того, він то поспішав, то відставав. Хід його залежав від багатьох причин, і в першу чергу
від натягу пружини та тертя в зубчастих колесах. Годиннику
тих часів не вистачало регулятора ходу, не вистачало «серця».
«Серце» в годинник вклали видатні вчені XVII сторіччя
Галілео Галілей і Христіан Гюйгенс

Галілео Галілей
Народився: 15 лютого 1564 р. В м. Піза, Італія
Італійський фізик, механік, астроном, математик, який
зробив неабиякий внесок у науку свого часу. Він першим
використав телескоп для споглядання за небесними тілами
та зробив низку видатних астрономічних винаходів. Галілей —
засновник експериментальної фізики. Своїми експериментами
він переконливо спростував умоглядну метафізику Арістотеля
та заклав фундамент класичної механіки.

Християн Гюйгенс ван Зьойліхем
Народився: 14 квітня 1629 р, ум. Гаага, Нідерланди.
Нідерландський механік, фізик, математик, астроном і винахідник. Перший іноземний член Лондонської королівської
спілки, член Французької академії наук з моменту її заснування
та її перший президент. Один із засновників теоретичної механіки та теорії ймовірностей.
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Arched windows in the building near Pisa tower (Italy)

§2

Все почалося з маятника.
Вважається, що його було
винайдено в місті Піза

Дев’ятнадцятирічний юнак Галілей у 1584
році навчався на медичному факультеті та був
зобов’язаний відвідувати богослужіння в Пізанському соборі.
Згідно з легендою, одного разу його зацікавило таке явище – величезні бронзові люстри,
підвішені на довгих ланцюгах до стелі будівлі,
коливалися від вітру з однаковою тривалістю
розмаху, хоча при цьому амплітуда* поступово зменшувалася.
Оскільки точних приладів для вимірювання
часу тоді ще не існувало, юнак знайшов інший
вихід: став вимірювати час розмаху люстри
ударами власного пульсу.
Рахуючи пульс протягом кожного розмаху
люстри, юний дослідник скоро запевнився:
коли коливання люстри згасали, тобто розмах зменшувався, їх тривалість не змінювалася.
Повернувшись додому, Галілей вирішив
якнайшвидше провести експеримент: почав
розгойдувати різні предмети, що траплялися
на його шляху, наприклад, ключ від дверей,
камінці, пусту чорнильницю та інші, намагаючись імітувати коливання люстри.
У результаті він змайстрував найпростіший
маятник – невеликий тягарець, підвішений
на тонкій нитці. Відведений в бік, а потім
відпущений тягарець довго здійснював коливальні рухи.
У дослідника одразу ж виникло питання: як впливають на період розмаху маятника довжина підвісу тягарця та його вага? Подовжуючи нитку маятника, він встановив, що коливання його затихають. Маятник, що
має довжину нитки 100 см, коливався з періодом близько 2 секунд. Якщо довжина підвісу збільшувалася
вчетверо та сягала 400 см, період гойдання дорівнював 4 секунди. Тобто, зі збільшенням довжини маятника
вчетверо, він коливався вдвічі повільніше. При збільшенні довжини маятника вдев’ятеро, його період, тобто
тривалість одного повного коливання, збільшувалася втричі. При цьому розмах коливань маятника не мав
жодного значення. Коли Галілей спробував визначити вплив ваги маятника на період коливань, результат
спостережень виявився несподіваним: тягарець і легкий корок на нитках рівної довжини коливалися так
дружно, як рухаються ноги солдат, які йдуть маршем. Вага маятника, як виявилося, зовсім не впливає на
період його коливань.
* Амплітуда- для механічного коливання тіла, максимальне значення відхилення від положення рівноваги.
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У ході досліджень учений встановив головний закон коливання маятника – незалежність періоду коливання з малою амплітудою.
У результаті Галілей дійшов висновку, що його винахід може стати в нагоді лікарям, щоб рахувати пульс.
Поєднавши маятник зі звичайним лічильником, молодий вчений винайшов прилад, який назвав «Пульсологій».

Як і раніше, він вимірював час
за власним пульсом
Можна припустити, що Галілей неодноразово
розмірковував над тим, як застосувати маятник для
створення точного годинника, але почав розробку
механізму аж після 70 років, уже після того, як став
сліпим.
За вказівками Галілея, розробку годинника продовжили його син Вінченцо та учень Вівіані, але невідомо, чи вдалося їм виготовити годинник – залишилися лише креслення, на основі яких потім було
виготовлено модель годинника.
Спусковий механізм годинника Галілея складався з двох скоб, закріплених на осі маятника, храпового колеса зі штифтами та пружини зі штифтом,
яка в розігнутому стані не давала колесу обертатися.

Малюнок маятникового годинника Галілея,
що містить спусковий механізм
(Приблизно 1637 р.)
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Старий годинник
зі шпиндельним механізмом

Його величність
Механічний Годинник!
У 1657 році Христіа́ н Гю́ йгенс описав винайдений ним годинник із маятником. Годинник Гюйгенса мав хорошу точність, і вчений
неодноразово протягом 40 років повертався
до цього винаходу, вдосконалюючи та вивчаючи властивості маятника.
У своєму годиннику Гюйгенс використав
шпиндельний механізм, який був не таким
досконалим, як механізм Галілея. Зокрема, він
міг працювати лише у випадку використання
маятника з великою амплітудою коливань.
Домогтися стабільного ходу годинника з великою амплітудою коливань маятника, яка
необхідна для роботи шпиндельного механізму, було неможливо. Це змусило майстрів
шукати способи використання коливань із малою амплітудою. Таким засобом став анкерний
механізм.
Шпиндельний механізм (вид збоку)
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Анкерний механізм
Колесо з косими зубцями (його ще називають
ходовим колесом) жорстко зчеплено з зубчастим
барабаном, через який перекинуто ланцюг із гирею.
До маятника приєднана перекладина (анкер), на кінцях якої закріплені пластинки, що вигинаються по
колу з центром на осі маятника. Винахід у 1670 році
анкерного спускового механізму, приписують Роберту
Гуку.

Анкер

Ходове
колесо

В

А
Анкер дає можливість ходовому колесу провернутися тільки на один зуб за кожен ½ періоду маятника. А – вилка маятника до повороту на один зуб, B –
вилка маятника після повороту на один зуб.
Перший годинник із анкерним механізмом був
виготовлений англійським годинникарем Вільямом
Клементом у 1671 році. Він апелював щодо пріоритету винаходу анкерного механізму Робертом Гуком.
Шпиндельний механізм (вид спереду)
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А вдосконалив анкерний механізм у 1715 році англієць Джордж Грехем, який винайшов анкерний механізм, що мав значно менші втрати енергії, ніж механізм Клемента. Використання механізму дозволило
Грехему створити годинник, точність ходу якого сягала 0,1 секунди. Механізм Грехема застосовувався майже
двісті років, аж до 1890 року.

Звісно, історія розвитку годинника не зупинилася на Джорджі Грехемі – інші майстри також удосконалювали механізми (тільки анкерних було винайдено більше двохсот!).
У XIX сторіччі з’явився електричний годинник, в якому коливаннями маятника керувала електрична
схема, в середині ХХ сторіччя з’явився електронний годинник, в основі якого був підрахунок кількості коливань кварцевого резонатора в електронній схемі.

Сьогодні механічні маятникові годинники за точністю не можуть конкурувати з електронними як пристрої
для вимірювання часу. Але вони зберігають естетичну цінність, а їхня історія, як частина історії людської
цивілізації, завжди буде залишатися джерелом прикладів, що надихають.
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Що це за механізм
і де використовується
Метроно́ м (від грец. μέτρον «міра» + νόμος «закон») — прилад, що фіксує
короткі проміжки часу рівномірними ударами. В основному використовується музикантами як точний орієнтир темпу під час виконання музичного
твору на репетиції. Останні десятиріччя також іноді використовується на
концертах – наприклад, для синхронізації із записом, що звучить одночасно, або електронними інструментами.
«Музичні хронометри» з’явилися наприкінці XVII сторіччя. Найбільш
вдалим став метроном, створений у 1810-ті роки віденським музичним
майстром І.-Н.Мельцелем. Стук цього метронома обіграв Людвиг ван
Бетховен у другій частині Восьмої симфонії (1812 р.).
Зазвичай метроном складається з дерев’яного корпусу пірамідальної форми, одна з граней якого зрізана, на цьому зрізі знаходиться маятник з тягарцем. Позиція тягарця впливає на частоту
ударів метронома: чим вище тягарець, тим рідше удари, і відповідно, чим тягарець нижче, тим удари частіше. За маятником
розташована шкала, за якою вираховується частота ударів.
Крім механічних, існують і електронні метрономи. Для
зручності вони часто поєднуються в одному корпусі тюнерами.
Також метроном може бути використаний під час
фізичних вправ, лабораторних досліджень, як музичний інструмент («Симфонічна поема для 100 метрономів» Дьйордя Лігеті, сюїта до фільму «Мертві душі»
Альфреда Шнітке).

Механічний метроном

Колиска Ньютона (маятник Ньютона) —
названа на честь Ісаака Ньютона механічна
система, що призначена для демонстрації
перетворення енергії різних видів одна на
одну: кінетичної на потенціальну і навпаки.
За відсутності протидіючих сил (тертя) система могла би діяти вічно, але в реальності
це недосяжно.
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Секундний маятник — маятник, період коливань якого дорівнює рівно
2 секунди; одна секунда для відхилення від однієї крайньої позиції до іншої
та одна секунда для повернення назад. Частота коливань 1/2 Гц*.
Вантаж маятника підвішений на осі так, що не може вільно гойдатися. Коливання маятника здійснюються під дією сили тяжіння, сили пружності та сили тертя.

1 ме т р

У багатьох випадках силою тертя можна знехтувати, а від сили пружності (або
сил тяжіння) абстрагуватися, замінивши їх зв’язками. Після того, як маятник зміщується в бік від позиції рівноваги, завдяки силі земного тяжіння він повертається
назад до позиції рівноваги.
Час одного повного циклу коливання маятника, тобто час, який витрачається
маятником на рух від однієї крайньої точки до повернення в ту ж позицію, називається періодом коливань.
Тривалість періода гойдання маятника залежить від його довжини, а також, у незначній мірі, від розподілу вантажу (позиція моменту інерції щодо власного центру
мас) та амплітуди (розмаху) гойдання маятника.

1 секунда

Механічний годинник — годинник, що використовує маятник, який періодом коливань вимірює час
протягом доби, місяця, року та який приводять в рух гірьовим, пружинним або електричним джерелом
енергії з елекромеханічним перетворювачем. Як міру часу використовують інерційні властивості коливальної системи у вигляді класичного і пружинного маятника, при регулюванні довгого маятника або
спіральної пружини у вигляді балансового регулятора (+/-).

* частота 1 Гц означає одне коливання в секунду .
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Фізика і механіка на прикладі
STEM-моделі «Маятник»

Основні терміни та поняття
Коливання — одні з видів руху, які точно або приблизно повторюються через однакові проміжки часу.
Коливання бувають механічні, електромагнітні, хімічні, термодинамічні та багато інших. Незважаючи на таке різноманіття, всі вони
мають між собою багато спільного і тому описуються однаковими
рівняннями.
Щоб тіло здійснило вільні коливання, потрібно вивести його зі
стану рівноваги.

Розглянемо основні типи коливань:
Вимушеними коливаннями називаються коливання, що відбуваються під дією зовнішньої періодичної сили. При сталих вимушених коливаннях частота коливань завжди дорівнює частоті
зовнішньої періодично діючої сили.

Обважнювач

Траекторія
обважнювача

Точка
рівноваги

Сила
тяжіння

A(амплітуда)
Кіт примушує маятник «коливатися»
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Вільними коливаннями називають коливання, що відбуваються завдяки початковому запасу енергії,
яка надається тілу, що коливається.

Е*

Відхиляючись, кулька накопичує енергію

Намотуючи тросик,
диск маятника накопичує енергію.

Згасаючими називаються коливання, енергія та амплітуда яких зменшується з плином часу. Згасання
вільних коливань пов’язано зі зменшенням механічної енергії за рахунок дії сил опору і тертя.

Де:
А - амплітуда коливань.
T - період коливань
t - шкала часу
х0 - значення амплітуди
*E – енергія, що накопичується
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Автоколивання – коливання, які виникають не за
рахунок зовнішньої дії, а завдяки здібності системи самій регулювати надходження енергії від
постійного джерела.
В автоколивальній системі можна виокремити
три характерні елементи – коливальна система,
джерело енергії та пристрій зворотнього зв’язку
між коливальною системою і джерелом. Як коливальна система може бути використана будь-яка
механічна система, що здатна здійснювати власні
коливання, що згасають (наприклад, маятник настінного годинника).
Складена Вами модель належить до класу автоколивальних систем.
Джерелом енергії може бути енергія деформації
пружини або потенціальна енергія вантажу в полі
тяжіння.
У нашому випадку – це енергія натягнутої
гумки.

Величини,
які характеризують коливання:

Одне повне коливання відбулося, якщо тіло повернулося в початкову позицію і почало новий коливальний цикл у початковому напрямку. Коливальний рух періодичний,
його характеризують:
1.  період коливань;
2. частота.
Період коливань — час, за який тіло робить одне повне коливання.
Період коливань позначається літерою T і вимірюється в секундах.
Період коливань обчислюється за формулою:
t
T=
N
Де:
t — час руху;
N — кількість коливань.
Частота коливань — кількість повних коливань тіла за одну секунду.
Частота вимірюється в герцах (Гц) та позначається грецькою літерою ν (читається «ню»).
Частота обчислюється за формулою
N
ν=
t
Де:
N — кількість коливань;
t — час руху.
Гц – це одне коливання в секунуд. Приблизно з такою частотою б’ється серце людини. Слово «герц» німецькою означає «серце».
Період і частота коливань пов’язані між собою зворотньо пропорційною залежністю:
1
T=
ν
Одиниця вимірювання названа так на честь відомого німецького фізика Генріха Герца (1857...1894).
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§4 Фізика і механіка на прикладі STEM-моделі «Маятник»

Основні типи енергії, які зустрічаються в коливальних рухах:
Амплітуда – A – розмах коливань, найбільше відхилення тіла, що коливається, від позиції рівноваги.
Дивись іллюстрацію нижче – «Перетворення енергії у маятнику»
Енергія – E – одне з основних властивостей матерії – міра її руху, а також здатість здійснювати роботу.
Кожне тіло в будь-якому його стані може мати одночасно різні види енергії, у тому числі теплову, механічну, електричну, хімічну, внутрішньоядерну, а також потенціальну енергію різних полів (гравітаційного,
магнітного, електричного). Сума всіх видів енергії, які має тіло, являє собою його повну енергію.
Кінетична енергія – Е(k) – енергія, яку мають лише тіла, що рухаються, називають кінетичною енергією.
Якщо тіло знаходиться в стані спокою, його кінетична енергія дорівнює нулю.
Кінетична енергія тіла (Eкін) залежить від маси тіла (m) та від швидкості його руху (υ).
Потенціальною енергією – Е(p) – називають енергію, яка визначається взаємним розташуванням тіл
або частин одного й того ж тіла, які взаємодіють між собою. Тобто, якщо тіло піднято над землею, то
воно має можливість, падаючи, здійснити певну роботу.
Потенціальна енергія залежить від висоти, на яку піднято тіло по відношенню до площини, над якою
воно піднято.
Повна механічна енергія – це сума потенціальної та кінетичної енергій.
Е=Е(k)+ Е(р)

Перетворення енергії під час коливальному руху
Коливання маятника можливі завдяки початковому запасу механічної енергії, яка передається йому під
час виведення з рівноваги.
Під час коливань маятника:
• в позиції рівноваги (А) швидкість і, відповідно, кінетична енергія тіла максимальні,
• потенційна енергія маятника максимальна, коли кінетична енергія (швидкість) дорівнює нулю.
Під час руху маятника з позиції рівноваги в позицію з максимальним зміщенням (точки С і B) кінетична
енергія перетворюється на потенціальну енергію. Переміщуючись з позиції максимального зміщення у позицію рівноваги, потенціальна енергія переходить у кінетичну.

Точка підвісу

Точка максимального відхилення
Максимальна потенційна енергія
(кінетична енергія відсутня)
Крайнє
положення

Точка максимального відхилення
Максимальна
кінетична енергія

х

Максимальна потенційна енергія
(кінетична енергія відсутня)

х

Крайнє
положення

Центральне положення
(рівноважний стан)
«Перетворення енергії у маятнику».

Зміщення (x) – відхилення точки, що коливається, від позиції рівноваги в даний момент часу [м].
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§5

Як влаштований
і працює механізм

ПРИНЦИП РОБОТИ
Прикладом механічної автоколивальної системи може служити годинниковий
механізм з анкерним ходом (мал. «Маятник з анкерним механізмом»)
Ходове колесо з косими зубами (А) жорстко зечеплене з зубчастим барабаном
(В), зусилля на який передається від гумки
(С). Верхівка маятника являє собою «анкер» - якір (D).
У настінних, підлогових і баштових ручних годинниках застосовується гиря в якості джерела енергії. У наручних годинниках (а раніше у кишенькових годинниках)
джерелом енергії є пружина, а маятником
- балансир (Е) – маховик зі спіральною
пружиною (F).
Балансир здійснює крутильні коливання навколо своєї осі.
Коливальної системою в годиннику є маятник або балансир. Джерелом енергії піднята вгору гиря або заведена пружина.
Пристроєм, за допомогою якого здійснюється зворотний зв’язок, є анкер, що
дозволяє ходовому колесу повернутися
на один зубець за один напівперіод.
Зворотній зв’язок здійснюється взаємодією анкера з ходовим колесом. При
кожному коливанні маятника зубець ходового колеса штовхає анкерну вилку в напрямку руху маятника, передаючи йому
деяку порцію енергії, яка компенсує
втрати енергії на тертя. Таким чином,
потенційна енергія гирі (або закрученої
пружини) поступово, окремими порціями
передається маятнику.
Механічні автоколивальні системи широко поширені у повсякденному житті і в
техніці. Автоколивання здійснюють парові машини, двигуни внутрішнього згоряння, електричні дзвінки, струни смичкових музичних інструментів, повітряні
стовпи в трубах духових інструментів,
голосові зв’язки під час розмови або
співу і т. д.
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Маятник з анкерним механізмом

F

E

Малюнок 4. Годинниковий механізм з маятником

§5 Як влаштований і працює механізм

ЦІКАВІ ФАКТИ

Коливання – один із найрозповсюдженіших процесів у природі та техніці.
Коливаються крила комах та птахів у польоті, висотні будівлі та високовольтні дроти під дією вітру,
маятник заведеного годинника та автомобіль на
ресорах під час руху, рівень річки протягом року
та температура тіла людини під час хвороби.

Землетрус – коливання грунту,
приливи та відливи – зміни
рівня морів та океанів, що
викликані тяжінням Місяця
та сягають в деяких місцевостях 18 метрів, пульс – періодичні скорочення серцевого м’яза людини тощо.

Звук – це коливання щільності та тиску повітря, радіохвилі – періодичні зміни напруг електричного та магнітого полів, видиме світло – теж електромагнітні
коливання, тільки з дещо іншими довжиною хвилі
та частотою.

Зміна сну та неспання, праці та відпочинку, зими
та літа… Навіть наша щоденна дорога на роботу
та повернення додому потрапляють під визначення коливань, які трактуються як процеси, що
точно чи приблизно повторюються через певні
проміжки часу.
Спеціальний розділ фізики – теорія коливань – займається вивченням закономірностей цих явищ.
Знати їх необхідно будівельникам суден і літаків,
спеціалістам із промисловості й транспорту, творцям радіотехнічної та акустичної апаратури.
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§6

Лабораторні заняття

Проведіть цікаве дослідження та з’ясуйте, як залежать період та частота
коливань маятника від позиції тягарця. Дослідіть, що таке амплітуда.
Визначення амплітуди, частоти та періоду коливань. Залежність періоду
коливань від позиції тягарця.
Мета: Дослідити, як залежить період коливань від позиції тягарця. Навчитися визначати амплітуду коливань і період за різними формулами. Розвивати
логічне мислення.  
Обладнання: маятник, секундомір, записник із ручкою.
Теоретичне обґрунтування експерименту:
Для початку збираємо маятник, встановлюємо його на поверхні. Маятник
виводять зі стану рівноваги. Вимірюють час і кількість коливань. Для точності
експеримент проводять кілька разів. За методом середнього арифметичного
визначають середній час tc. Період коливань обчислюють за формулою:
t
Tc = c (1)
N

Складений маятник

Підготовка до експерименту:
Встановлюємо маятник.
Фіксуємо позицію тягарця.
ВИКОНАННЯ РОБОТИ:
Завдання 1. Визначення коливань маятника.
1. Виведіть маятник зі стану рівноваги, відхиливши його на 2-3 см. Визначте,
за який час маятник виконає 10 повних коливань.  
2. Не змінюючи умови, повторіть експеримент 2-3 рази.  
3. Визначте середній інтервал часу, за який відбуваються 10 повних коливань.
Tc =

t1 + t2 + t3
3

4. Визначте період коливань за формулою (1)
Завдання 2. Дослідити, як позиція обважнювача впливає на частоту
ударів.
1. Фіксуючи обважнювач в одній із позицій, визначте кількість коливань за 10 с.
2. Розрахуйте частоту ударів за формулою:
ν=

N
t

3. Повторіть експеримент декілька разів, змінюючи позицію обважнювача на шкалі маятника.  
4. Порівняйте, як частота залежить від позиції обважнювача.
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Завдання 3. Також можна повторити експеримент, змінюючи масу обважнювача.

Модель «Маятник» – це спусковий анкерний механізм годинника. Амплітуда руху маятника
постійна і не залежить від натягу гумки та позиції тягарця. Змінюються лише частота та період
коливань.

Завдання 4. Визначте амплітуду та період коливань,
графік якого зображено на малюнку.
Варіанти відповідей:
10 см;
20 см;
40 см;
2 с;
4 с;
6 с;
8 с;
10 с;

Завдання 5. Як зміниться період коливань
пружинного маятника, якщо масу тіла збільшити вчетверо?
Варіанти відповідей:
збільшиться вдвічі;
зменшиться вдвічі
збільшиться вчетверо
зменшиться в 4 рази
збільшиться в 16 разів
Зменшиться в 16 разів

Завдання 6. У яких точках потенційна енергія
маятника найбільша?
Варіанти відповідей:
1. AC
2. AB
3. ABC
4. BC

B
A

C

ВИСНОВКИ:
У ході проведення експериментів навчилися вимірювати амплітуду, період та частоту коливань.
Було встановлено, що:
- період і частота коливань практично не залежать від амплітуди;
- період і частота коливань не залежать від маси обважнювача;
- період і частота коливань залежать від позиції обважнювача.
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Тест

1.Коливання маятника відбуваються під дією сил...
а) тяжіння та пружності;
б) тертя та опору;
в) тяжіння і тертя.

2. Щоб коливання не зупинялися, мінімальним має бути…
а) тертя;
б) тяжіння;
в) пружність
3. У точці рівноваги максимальною є…
а) швидкість;
б) амплітуда;
в) маса.
4. Причиною згасання коливань є...
а) сила тертя;
б) сила тяжіння;
в) сила струму.
5. Максимальне відхилення від позиції рівноваги…
а) амплітуда;
б) період;
в) частота коливань.
6. У якій точці потенційна енергія маятника є максимальною?
а) у точці максимального відхилення;
б) у точці рівноваги;
в) у всіх точках однакова.  
7. Час, за який маятник робить одне повне коливання…
а) період;
б) частота;
в) амплітуда.
8. Механічні хвилі – це...
а) коливання, що розповсюджується в пружному середовищі;
б) коливання маятника;
в) процес, що періодично повторюється.
9. Період коливань маятника залежить від…
а) довжини маятника;
б) маси тягарця;
в) частоти коливань.
10. Хто першим провів експерименти з маятником?  
а) Галілео Галілей;
б) Христіан Гюйгенс;
в) Ісаак Ньютон.
Вітаємо, Ви зробили це!
Дякуємо, що Ви пройшли цей шлях з нами і сподіваємося, що ця подорож у часі була цікавою
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