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ХХІ сторіччя – це сторіччя розробки і впровадження новітніх, в першу чергу інформаційних 

технологій; це сторіччя перебудови світоглядних концепцій людського суспільства. В 
запропонованій читачеві книзі зроблена спроба надати інформацію про основні принципи, закони і 
структури будови Всесвіту, про фізико-технічні основи розробки технологій сучасності і 
майбутнього, окреслені напрямки їх пошуку і розробки. Автор сподівається, що запропонована книга 
стане важливим посібником не лише в продукуванні новітніх технологій, але й стане в нагоді всім, 
хто будує і будуватиме Україну третього тисячоліття, Україну, осяяну розумом і духовністю, Україну 
майбутнього. 

 
   
                      ББК 32.81(4 укр) + 87.3(4 укр) + 



 3 

З М І С Т 
 

Зміст 
Передмова 
Частина I. Всесвіт. Загальні уявлення. 

1.1 Математика 
1.1.1 Основи математики 
1.1.2 Архітектура математики 
1.1.3 Математика і фізика 
1.1.4 Математика катастроф 
1.1.5 Математика випадкового 

1.2. Філософія 
1.2.1 Простір 
1.2.2 Час 
1.2.3 Рух 
1.2.4 Безмежність 
1.2.5 Симетрія 
1.2.6 Когерентність 

1.3. Фізика 
1.3.1 Матерія 
1.3.2 Архітектура фізики 
1.3.3 Ентропія 
1.3.4 Принципи і закони фізики 
1.3.5 Хвилі 
1.3.6 Взаємодії у фізиці 

1.4 Системи 
1.4.1 Кібернетика 
1.4.2 Системи. Загальні уявлення.  
1.4.3 Інформація 
Частина ІІ. Будова Всесвіту 

2.1 Принципи і закони будови Всесвіту 
2.2 Структури у Всесвіті 
2.3 Принцип енергодинамічної пари (ЕДП) 
2.4 Енергоінформаційний привід Всесвіту 

Частина Ш. Фізико-технічні ефекти 
3.1 Фонд фізико-технічних ефектів 
3.2 Фізико-технічні ефекти без теоретичного обґрунтування 
3.3 Особливості проявів аномальних явищ в природі та некласифікованих літальних апаратів 

(НЛО) 
Частина ІV. Технології ХХІ сторіччя 

4.1 Перспективні технології 
4.1.1 Інформаційні технології 
4.1.2 Технології компенсації 
4.1.3 Технології структур 
4.1.4 Технології обертового руху 
4.1.5 Екстремальні технології. Принцип пристосування 
4.1.6 Торсіони, вихори, ротори 
4.1.7 Порошкові і молекулярні технології 
4.1.8 Технології колективних явищ 
4.1.9 Мікро і нанотехнології 
4.1.10 Технології n-фазних середовищ 
4.1.11 Критичні технології 
4.1.12 Екологічні технології 
4.1.13 Захисні технології 
4.1.14 Технології контролю 



 4 

4.1.15 Ресурсозберігаючі технології 
4.1.16 Технології прогнозування працездатності 
4.1.17 Технології побудовані на принципі Короленко-Кюрі 
4.1.18 Технології самовідновлення 
4.1.19 Фрактальні технології 
4.1.20 Технології самоліквідації 
4.1.21 Технології геометричних структур 
4.1.22 Технології розділення фізичних параметрів 
4.1.23 Імпульсні технології 
4.1.24 Енергетичні технології 
4.1.25 Огляд деяких інших технологій  ХХІ сторіччя 

4.2 Технології проектування 
4.3 Освітні технології 
4.4 Енергія прогресу, економіка і структура суспільства 

Література 



 5 

Передмова для українців 

 

На початку третього тисячоліття нової ери в історії планетарного суспільства народ України 
здобув державну незалежність. Яка ж доля і яке майбутнє чекає один із найдавніших на Землі 
етносів? 

Із теорії складних систем відомо, що для стійкості і гармонійного розвитку системи необхідно 
щоб з самого початку в її основу було закладено не менше значення золотого перетину необхідних 
для будови і функціонування принципів, законів, структур. Як для Всесвіту в цілому, так і для кожної 
його складової є свій набір констант, законів, структур і функцій, своє призначене і своя цільова 
функція. Не існує жодного атому, істоти, людини і народу, що не мали б свого призначення у 
Всесвіті. Але, уже згідно з іншими принципами будови Всесвіту, тривалість існування системи не 
повинна перевищувати тривалості задачі, покладеної на неї. Кожен із народів має своє призначення в 
історії і еволюції планетарного суспільства, як і свій час існування. Аналізуючи сучасний стан 
України, можна дійти до невтішного висновку: зруйнована технологічно і духовно вимираюча 
країна, яку обставини історії скинули в прірву другорядності і безперспективності. За законами 
конкурентно-економічного розвитку ніхто на планеті, окрім нас самих, не зацікавлений у 
відродженні України, в зростанні її інтелектуально-духовного рівня. За тими же законами інші 
народи і держави зацікавлені в тому, щоб Україна, назавжди залишилась нижчою ланкою в будові і 
функціонуванні планетарного суспільства, була лише  додатком до економічних систем розвинутих 
держав. Звичайно, за умови, що в самій Україні ніколи не виростуть власні творці власної долі.   

Для того, щоб Україна зайняла гідне місце серед інших, торуючих шлях у майбутнє народів, в 
авангарді суспільного прогресу, планетарної еволюції, необхідно змінити пріоритети і цінності у 
вихованні і освіті. Необхідно зрозуміти, що не чорноземи визначають багатство народу, а розум, 
духовність, творчість. Третє тисячоліття – це тисячоліття інформаційних і духовних технологій. І той 
народ, який перший побудує свою свідомість на інваріантах творчості, буде і першим на шляху в 
майбутнє. Найважливіша задача всіх тих, у кого ще болить душа за свій народ і за його майбутнє, хто 
ще не зомбі в своїх думках і почуттях, це відродження інтелектуально-духовної еліти нації як ядра 
українського народу, відновлення її самосвідомості, розбудова нового світогляду в якості основи для 
сходження на осяйні вершини людського буття. 

Одному із надзвичайно важливих питань перебудови науково-технічного світогляду юного 
покоління, яке має побудувати нову Україну, присвячена книга ,що тримає читач у своїх руках. 

У першій частині книги мова йде про найбільш важливі поняття природознавства, що мають 
основу сучасного світогляду ,побудованого на останніх досягненнях природничих наук і, перш за 
все, математики, фізики, інформатики. Відомо, що в основі кожного розділу знань лежить один або 
кілька загальних принципів, що є інваріантами цього розділу. І якщо читач розуміє їх сутність, йому 
легко осягнути весь розділ в цілому. Звичайно, зібрати і узагальнити основні принципи всього 
природознавства задача надскладна, а тому в першій частині «Всесвіт. Загальні уявлення» подані 
найважливіші світоглядні поняття математики, філософії, фізики, складних систем. 

Друга частина книги присвячена загальним міркуванням про будову Всесвіту, огляду 
найважливіших законів і принципів, що складають основу його функціонування, і структур, на яких 
побудована природа. Особлива увага приділена принципу енергодинамічної пари, що є, з одного 
боку, основою функціонування Всесвіту, з іншого – базою для розробки і використання безлічі 
технологій сучасності і майбутнього. 

У третій частині в наглядній для сприйняття графічно-символічній формі поданий фонд 
фізико-технічних ефектів, що можуть бути використані в якості початкової бази при розробці 
новітніх технологій. Поряд з класичним фондом фізико-технічних ефектів подається фонд фізико-
технічних ефектів, що не мають теоретичного обґрунтування. Ці відомості зібрані з різних науково-
технічних джерел і можуть як відповідати дійсності, так і бути результатом помилкових висновків; 
але, в усякому випадку, будять фантазію і пошук і можуть бути стимулюючою основою в процесі 
розробки нових технологій. В якості стимулюючих засобів для пошуку думки і творчості в цій же 
частині приведені цікаві свідчення ( дійсні і фантастичні) про деякі природні феномени, віднесені до 
класу НЛО (некласифікованих літальних об’єктів) і АЯ (аномальних явищ). 

В останній, четвертій частині книги приведений огляд деяких перспективних напрямків в 
розробці технологій ХХI сторіччя. Окрім чисто фізичних технологій особлива увага приділена 
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технологіям проектування і конструювання та освітнім технологіям. Необхідно також звернути увагу 
читача на основи соціально-економічної структури суспільства, як базу для розробки соціальних 
технологій перебудови суспільства під запити третього тисячоліття. 

ХХІ сторіччя є сторіччям інформаційно-духовних технологій, а тому головна задача цієї книги 
вчити думати, вчити фантазії, пошуку, творчості. 

Не торкаючись питань розробки духовних технологій і зупиняючись лише на природничих 
аспектах розробки нових технологій, автор сподівається, що ця книга стане в нагоді творцям не лише 
технологій майбутнього, а й України майбутнього. 

Наприкінці автор хоче висловити вдячність своїм добровільним помічникам І. Поповій та Ю. 
Долинець за співпрацю в оформленні і підготовці книги до друку, а також В. Хуторному та І. 
Навоєнку які зробили все можливе для того, щоб книга дійшла до читача. 
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Частина І. ВСЕСВІТ. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ 

 
1.1 МАТЕМАТИКА 

1.1.1 Основи математики 

Однією з перших особливостей природних процесів, помічених людиною, була та обставина, 
що вони виступали з однієї сторони, як безперервні, з іншої – як дискретні. Давньогрецький філософ 
Зенон першим сформулював цю особливість у вигляді парадоксів – апорій. 

1. Швидконогий Ахіллес хоче наздогнати повільно повзучу черепаху. Але поки він пробіжить 
поділяючу їх відстань – черепаха проповзе трохи вперед. Ахіллес повинен пробігти тепер цю 
відстань, а черепаха знову подолає якусь відстань, і так до нескінченності (безмежна ділимість 
простору приводить до парадоксу). Більше того, навіть якщо черепаха не зрушить з місця, то і тоді 
Ахіллес повинен пробігти спочатку 1/2 шляху, потім 1/4, 1/8, ... і т.д. Інакше кажучи – Ахіллес взагалі 
не зрушить з місця, тому що ділити шлях, що залишається, на 2 можна до нескінченості (у природі не 
існує руху). 

2. Стріла випущена з лука. Якщо стріла летить - це значить, що вона проходить свій шлях 
послідовно точку за точкою, тобто знаходиться в кожній точці, а, отже, покоїться в ній. Рух стріли є 
сукупністю станів спокою, рух є спокій. 

Як у цих, так і в інших апоріях Зенона зачіпається фізичний зміст логічної недосяжності 
функцією своєї межі через нескінченно малі величини. Так виникає перша криза в математиці, що 
пов'язана з поняттями дискретного і безперервного, спокою і руху, кінцевого і нескінченного. 
„Прірва” між дискретним і безперервним в природознавстві є одним із самих слабких місць, вічною 
точкою спотикання, але винятково важливою в математиці, фізиці і філософії. 

Усі нескінченості можна умовно розбити на: 
I) фізичну, 
2) натурального ряду, 
3) теоретико-множинну, 
4) пов'язану з границею числової послідовності, 
5) пов'язану з нескінченою подільністю,  
6) з невичерпністю реального світу. 

Нескінченість можна розділити на потенційну (нескінченість натурального ряду чисел, що не 
має границі) і актуальну, що припускає завершеність безмежного процесу, його границю. 

Для рішення практичних задач більш важливим є поняття актуальної нескінченності. У 
математичному аналізі поняття границі є центральним і пов'язано воно з аналізом актуальної 
нескінченності. 

Поняття границі було сформульовано в сучасному вигляді Коші, як відношення приросту 
функції до приросту аргументу в точці. Але крапка не має розмірів. Тому ми маємо справу з 
безмежно малим, але інтервалом, а значить ми маємо справу не з похідною, а з диференціалом, що 
наближається до похідної, ніколи не досягаючи її. Філософ Берклі, виходячи з принципу „існувати - 
значить бути сприйманим”, "безсоромно втішався” над безмежно малими величинами, називаючи їх 
"тінями величин, що упокоїлись". 

Протягом сторіч вчені і філософи намагалися зрозуміти фізичну сутність операції 

диференціювання і зрештою багато з них приходили до висновку, що 
dx

d
 є всього навсього 

оператором, який варто сприймати так само, як і інші оператори, без доказу через границю. В даний 
час більшість математиків схильні вважати поняття диференціала незаконним у математиці. Так 
вибухнула друга криза в математиці, що неподолана і донині. 

Третя криза, що потрясла споруду математики, виникла у самому фундаменті, в основах 
математики. Фундамент математики покоїться на теорії множин і математичній логіці. Теорія 
множин була розроблена наприкінці дев’ятнадцятого сторіччя Кантором, який показав, що 
множинам можна приписати визначені характеристики і виконувати над ними ті ж дії, що і над 
алгебраїчними числами. 

Кантор привласнив множинам числа: для кінцевих множин – трансфінітні, для безмежних – 
кардинальні. Для цих чисел утратило сенс твердження: ціле більше своєї частини, а операція 
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додавання виявилася залежною від порядку додавання. Більше того, деякі множини містять самі себе 
в якості одного з елементів, що призводить до парадоксу Рассела: одному солдату - брадобрею 
наказали голити тих солдат, які не голяться самі. До якої множини віднести самого брадобрея? Бо 
якщо він буде себе голити, то за наказом він не повинен цього робити. До аналогічних висновків 
призводить парадокс Епімініда Крітського, який сказав: „Всі крітяни брехуни”. 

У теорії множин містяться й інші парадокси, наприклад, парадокс Сколема, який показав 
відносність кінцевого і безмежного взагалі на прикладі: 

i
x1

1
i

Y
−

= , за яким незлічену множину 

натуральних чисел можна відбити в кінцевий інтервал Y[0,1]. 
Криза, що викликана парадоксом Рассела - Цермелло, не обмежується рамками математики. У 

своїй сутності це глибока проблема природознавства в цілому. Донині йдуть суперечки про аксіому 
вибору: трансфінітні числа у світі кінцевих множин характеризують порядок. Але, чи справедливо це 
для безмежних множин? Чи не суперечить аксіома вибору іншим аксіомам теорії множин? 

На початку нашого сторіччя Гільберт сформулював програму аксіоматизації математики і 
фізики, для чого було необхідно показати, що: 

а) за кінцеве число кроків не вийде 422 ≠× ; 
б) існує процедура, що дозволяє заздалегідь довести: вирішувана ця задача чи ні. 
Математики усього світу з завзяттям взялися за рішення даної проблеми, але парадокс Рассела 

розділив їх на два табори: інтуіціоністів (на чолі з Бауером) і конструктивістів (на чолі з Гільбертом). 
Теорія множин казалась настільки інтуїтивно очевидною і простою, що на її підставі 

конструктивісти взялися побудувати всю споруду математики, намагаючись подолати парадокс 
Рассела. Але в тридцятих роках нашого сторіччя нікому невідомий австрійський інженер Курт 
Гьодель, вирішуючи проблему Гельберта, довів свою знамениту теорему: 

1) якщо аксіоматична теорія множин несуперечлива, то існують теореми, які не можна ні 
довести, ні спростувати (не всяка задача вирішувана, навіть у принципі); 

2) не існує ніякої конструктивної процедури, за допомогою якої можна було б довести 
несуперечність аксіоматичної теорії множин (Фон-Нейман «погодився», а Гільберт дуже 
“розсердився”). Програма Гільберта зазнала невдачі. Виявилося, що яку б багату систему аксіом не 
вибрали, знайдеться висловлювання, що не зробить систему суперечливою. 

У теорії множин виявилися й інші вади. Можна довести, що рахункова множина скрізь 
щільна, а незлічена – безмежно розріджена. Перше поняття зобов'язане своїм походженням 
просторовим уявленням, друге - узагальненню поняття рахунку в математиці. 

Кантор довів, що потужність множини натуральних чисел дорівнює потужності алгебраїчних 
чисел і таку множину назвав рахунковою. Він же довів (діагональним методом), що потужність усіх 
дійсних чисел на відрізку від 0 до 1 на порядок вище рахункової, а саму множину дійсних чисел 
назвав незліченою. Тоді ж Кантор сформулював свою відому континуум-гіпотезу: чи існують 
множини, більші за множини цілих чисел, але менші множини дійсних чисел? 

У 1963 році Поль Коен показав, що в звичайних формальних системах теорії множин аксіому 
вибору і гіпотезу континууму можна, не впадаючи в протиріччя, вважати такою, що не виконується 
(тобто вони не є доказово помилковими) (Природа № 4, 1969р., Неканторівська теорія множин). 
Теорема Гьоделя і доведення Коена мають далеко ідучі наслідки і стосуються самих первинних 
понять математики. У цілому, як сказав Фейнман: "Математика не є природничою наукою". 
Математика - це мова, на якій ми розмовляємо з оточуючою нас Природою. Людство в процесі свого 
розвитку виробило безліч мов, що служать для кодування і передачі найрізноманітнішої інформації: 
різні коди, креслення, літературні мови, математичні і т.д. Якщо представити всю систему кодування, 
переробки, передачі і сприйняття інформації у вигляді універсальної мови, то математика в цій 
системі буде підсистемою, але з властивостями характерними для об'єктів неживої природи. 

Усі поняття математики, як мови, можна розділити на екзо- і ендопоняття, тобто взяті з 
досвіду (ззовні) і вироблені у середині самої системи. Аналогічно всі висловлювання і моделі систем 
можна розділити на Н (номіналістичні), що підлягають вивченню, і на Р (реалістичні), що взяті з 
досвіду і використовуються для дослідження Н. Якщо екзопоняття і екзомоделі (Р) беруться з 
досвіду, то Н - моделі отримуються за допомогою "правил гри", тобто за допомогою математичної 
логіки. 
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Ще Аристотель користувався правилами формальної логіки, але тільки Лейбніц, а потім Буль 
алгебраїзували логіку, відповідно до якої з математичних об'єктів утворюють математичні 
висловлювання (логіка визначає синтаксис висловлювань). 

Головне в математиці, як відзначають Бурбакі, дотримання правил синтаксису. В підсумку 
можна одержати безліч математичних висловлювань на зразок відомого "глока коздра штеко 
бодланула бокра і кудряче бокрика",  які будуть не фізичними, а штучними, беззмістовними 
конструкціями. 

Мірилом істинності математичних конструкцій може бути лише досвід. І хоча говорять, що 
істинність конструкцій математики визначається строгістю висновків (застосуванням логічних 
правил до кінця), парадокс Рассела спростовує дану думку. Логіка (і строгість) не бездоганні. Це 
значить, що аксіоматизація математики не удалась і створення абсолютно формальних систем 
неможливе. Логіка – це частина людського мислення, а мислення, на відміну від природознавства, 
погано піддається аксіоматизації. 

Формальною називається система, що складається з кінцевого числа символів і операцій над 
ними (правил). Якщо в такій системі скласти послідовність формул, що будуть доведенням якоїсь 
формули з даної системи, одержимо математичне висловлювання (закон застосовується до закону) і, 
як підсумок, протиріччя зразка "Усі крітяни брехуни" Епімініда Крітського. 

 Наведений приклад показує, що математика в тому вигляді, в якому вона 
обговорюється, не є претендентом на всеосяжну мову і область її застосування визначається 
зовнішніми границями і рівнем застосування. Парадокс Рассела саме і виникає внаслідок 
застосування закону до самого закону. Застосовність визначається не методом індукції, і не 
інтуїтивно, а з досвіду. Математика не зводиться до логіки. Логіка тільки інструмент математики. 
Інтуїтивний метод індукції не доказовий логічно. 

Мислення людини – це вивчення майже безмежної системи природи обмеженим мозком, з 
обмеженими можливостями сприйняття, обробки і усвідомлення інформації із Всесвіту. Парадокси 
людського мислення – це парадокси пізнання безмежності обмеженим. 

 
1.1.2 Архітектура математики. 

Математика є відображення нашого досвіду. Об'єктами математики є кількості, відношення, 
порівняння, властивості, характеристики. У геометрії – відстані і кути, у топології – розмірність і 
зв’язність, у математичному аналізі – функція і границя, у варіаційному обчисленні – функціонал, у 
векторному обчисленні й у теорії поля – вектори, скаляри, в арифметиці – числа, в алгебрі – змінна 
величина. 

Усі перераховані об'єкти взаємодіють, співвідносяться, ототожнюються за особливими 
правилами, що визначають дії над ними. Ці правила називаються операторами. Найбільш відомі з 
них додавання, віднімання, множення, ділення, зведення в ступінь і здобуття кореня, 
логарифмування, диференціювання, інтегрування, згортання. 

За допомогою операторів одним об'єктам (фізичним) ставляться у відповідність інші 
(модельні) із заміною правил дії фізичних законів на модельні. Бажано, щоб відповідність була 
однозначною. (Рис.1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1 
А – фізичний об'єкт, в якому необхідно знайти результат переходу зі стану 1 в 2; 
Б – математична модель, в якій перехід 1 →  2 замінено модельним 3 →  4. 
 
Усі математичні моделі поділяються на 3 типи: іконічні (образні), семантичні (знакові) та 

змішані. Для побудови математичного апарату найбільш важливим моментом є людський досвід. У 
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цілому ж можна виділити три джерела математичних ідей: досвід (практика), досконалість (гармонія) 
і перегляд вихідних понять (взаємне ув'язування, «системність»). 

Розвиток математики підкоряється вимогам епохи і залежить від рівня розвинутості 
суспільства, його взаємодії із зовнішнім середовищем. Виникла математика з початком матеріальних 
взаємин між людьми. Перші помічені в природі явища, що підкоряються визначеним правилам, 
людина почала моделювати для передачі інформації; пізніше виявилося, що самі моделі можуть 
також взаємодіяти за особливими правилами. З'явилися перші рецепти рішення найпростіших задач. 
Збірник подібних рецептів одержав у математиці назву вавилонської традиції. 

Надалі виявилося, що алгоритми зв'язані один із одним, немов би витікають один із одного. 
Евклід першим показав, що всі алгоритми (у геометрії) можна вивести з декількох вихідних посилок, 
аксіом, постулатів за допомогою правил, що підкоряються формальній логіці. Так у математиці 
виникла грецька традиція. 

У древній Греції були розвинуті два методи побудови математичних об'єктів: дедуктивний – 
від аксіом, і конструктивний (індуктивний) від часткового до загального. Запис математичних 
виразів робиться або у формі тотожностей, або у формі балансу. Як помітив великий Ґьоте, 
математика займається „тавтологією”, бо праворуч записує за допомогою інших позначень те, що 
записано ліворуч. Подібний запис математичних виразів можливий завдяки унікальній 
(універсальній) властивості природи – додатковості. Якщо відомий обсяг кулі і ми знаходимо його 
радіус – то тільки завдяки їх однозначній відповідності, властивості дублювати один параметр 
іншим, заміняти, доповнювати. Властивість додатковості в математиці називається принципом 
подвійності, зміст якого полягає в тім, що всі просторові образи допускають подвійне тлумачення. 
Одне тлумачення ґрунтується на визначенні крапки як первинного елементу простору, відповідно до 
іншого – первинним елементом вважається пряма лінія для площини і площина для тривимірного 
простору. Це значить, що вся сукупність геометричних теорем може бути представлена в подвійній 
формі. 

На можливість протиставлення крапки і прямої, крапки і площини вперше вказав Понселе, що 
знаходячись у полоні і проживаючи в Саратові (1812 рік), створив проективну геометрію. Принцип 
додатковості відстежується у всіх розділах математики. Важливо відзначити, що дана властивість 
може виявлятися як для об'єктів одного рівня, так і для об’єктів різного рівня значимості; якщо 

SR =24π  - запис для величин одного рівня, то запис формули Остроградського-Гауса 
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виражає залежність характеристик усередині об'єкта від його властивостей на поверхні (те ж у 
формулі Стокса - Гріна). 

Принцип додатковості дає можливість здійснення різного математичного моделювання одного 
і того ж об'єкта. У цьому криється відповідь на загадку множинності математичного опису одного і 
того ж явища (Фейнман). Так квантова механіка може бути представлена в матричній формі 
Гейзенберга, в формі хвильової механіки Шредінгера і варіаційній формі (формі найменшої дії) 
Фейнмана. 

Додатковість існує не лише на рівні фізичних і математичних об'єктів, але й для цілих 
математичних розділів (фізичних явищ). Так оператор «div» може бути замінений на оператор 
множення (операційне обчислення через перетворення Лапласа), а множення через оператор «log» на 
оператор додавання. Аналогічно інтегрування можна замінити на ділення, а останнє на віднімання. 
Цікаво відзначити, що взаємозалежність самих операторів спостерігається у послідовності їх 
застосування. Оператори доповнюють один одного в послідовності: 

"div""":"""""""""div" →−→→→+→×→ ∫ . 

Математика – це сума різних модельних мов, що описують різні фізичні об'єкти, стани, 
процеси, властивості і т.п. По глобальності і значимості, спільності фізичних об'єктів і явищ можна 
класифікувати й відповідні математичні апарати. 

Розділ математики, що займається структурами, незалежно від фізичної природи об'єкта, 
називається алгеброю. Алгебра містить у собі рівняння, комбінаторику, лінійну алгебру, системи 



 11 

рівнянь, теорію груп, теорію поля і теорію алгебраїчних структур – метаалгебру та теорію чисел 
(структуру чисел). 

Розділ математики, що займається розглядом просторових форм і їхніх структур, та їхніми 
співвідношеннями, називається геометрією. Геометрія містить у собі евклідову, нарисну, проективну 
геометрії, неевклідові геометрії, аналітичну геометрію і тригонометрію, диференціальну геометрію, 
топологію і теорію графів. 

Розділ математики, що займається граничними переходами (div - ня і ∫ - ня), називається 

математичним аналізом. Разом з математичним аналізом у математику ввійшли змінні і функції, 
увійшла діалектика, увійшов рух, увійшов процес. Математичний аналіз розглядає функції, ряди, 
диференціальне обчислення, інтегральне числення, диференціальні рівняння, теорію функцій 
комплексного змінного. 

Разом з поняттям безмежно великих величин у математику ввійшла теорія множин, у якій 
розглядається алгебра множин, множини і функції, обчислювані і необчислювані множини, 
упорядковані множини і основи математики. 

Із континуальних задач, що відрізняються множинністю наслідків і рішень, виникли розділи 
теорії імовірностей і математичної статистики. Ці розділи математики розглядають методи теорії 
імовірностей, статистичні розподіли і випадкові процеси, теорію інформації і теорію ігор, теорію 
оцінок та інші проблеми математичної статистики. 

«Правила» гри в математиці визначаються математичною логікою. Математична логіка, що 
застосовується для досліджень самого предмета, містить у собі теорію (алгебру) висловлювань та 
теорію предикатів, і є основою для розробки сучасних ЕОМ. 

Майже всі функції, досліджувані в математиці, є окремими випадками гіпергеометричної 
функції. Та за горами, що оточують долину гіпергеометричної функції, вже проглядаються долини 
«теорії катастроф» і «теорії фракталів» (теорії особливостей: куди не глянеш – скрізь те ж саме). 

 

1.1.3 Математика і фізика 

У природі фізичні величини, що досліджує людина, можна умовно розбити на 4 класи: 
а) скаляри, що не залежать від системи координат, її виду і вибору; 
б) вектори, що залежать від системи координат, її виду і вибору; 
в) спінори, що залежать тільки від інверсії системи координат (від її виду); 
г) тензори, що залежать від системи координат і її обертання. 

Скаляри, 
не залежать від 
Хі і ϕ j 

спінори (від 
±→V ), залежать від 

iix =   

і не залежать від 

iix ≠  

Вектори, 

залежать від ix  

Тензори, 

залежать від ix  і 

jϕ  

Примітка: індекс "псевдо" присвоюється усім величинам, що змінюють знак при відображенні 
(інверсії) системи координат. 

Опис усіх фізичних процесів, явищ, структур, форм провадиться в просторі-часі  і залежить 
від кількості координат. У залежності від розглянутого просторово-часового  різноманіття 
змінюється кількість координат, їхні масштаби і відношення. Основними елементами, що задають 
просторово-часове різноманіття, є відстані, кути і співвідношення. 

При заміні однієї системи координат іншою (тобто при переході від одного типу простору до 
іншого) один чи кілька елементів, що задають просторово-часове різноманіття, не змінюються, 
залишаються постійними. Такі постійні величини одержали назву інваріантів. Так, у декартовій 

системі координат інваріантом є просторові чи просторово-часові відстані ∑= g
2
i

d2dS . В афінній 

геометрії не зберігаються кути і масштаб, але зберігається відстань із уведеними ваговими 
коефіцієнтами. У конформній геометрії зберігаються кути, у проективній геометрії-відношення 
відстаней і кутів і т.д. 
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Як витікає з вищевисловленого, кожній геометрії відповідають свої інваріанти, тобто 
величини, що зберігаються при різних перетвореннях простору ( простору-часу ). Першим це помітив 
Ф. Клейн, сформулювавши знамениту Ерлангенську програму: всякій групі перетворень простору, 
що залишає деякі величини інваріантними, відповідає своя геометрія. Визначивши перші, ми можемо 
побудувати всі можливі види геометрій. 

За незрозумілих поки що причин, усе, що відбувається в цьому світі, відбувається в 
декартовой системі координат. Світові лінії процесів у такому просторово - часовому різноманітті 
щонайкраще розкривають свій зміст в інтерпретації СТВ (спеціальної теорії відносності) 
Мінковським, що розглядав конус подій. Перетини конуса називаються конічними і в полярній 
системі координат записуються як  

,
cose1

P
r

ϕ+
=  де 

r – радіус-вектор; 
P - фокальний параметр; 
е – ексцентриситет еліпса; 
ϕ  - полярний кут. 

 
Рис.1.2 

 Рис. 1.2.: Конічні перетини поділяються на еліптичні, параболічні і гіперболічні. При  
е<1 – еліпс,    е=I – парабола,    е>I – гіпербола. 
Поверхні, утворені такими кривими в трьохвимірному евклідовому просторі мають другий 

порядок (що важливо буде надалі). 
У конусі подій СТВ також можна розрізнити 3 типи перетинів (Рис.1.2 ): еліптичні, 

гіперболічні і параболічні. Якщо площина перетину проходить через початок координат - перетин 
вироджується в дві пересічні прямі. При перетині t = const отримаємо коло, при t=(t1 – t2) – еліпс, при 
X = const -гіперболу, при Х≠  const і t ≠  const - параболу. 

Усі процеси і стани природи описуються трьома видами диференціальних рівнянь, що є 
окремими випадками однорідного диференціального рівняння другого порядку в часткових 
похідних:  

fcu
x

u
b

xx

u
a

i

n

1i

i

n

1i

n

1j ji

2

ij =+
∂

∂
+

∂∂

∂
∑∑∑

== =

 

Якщо корені характеристичного рівняння одного знаку - рівняння називається еліптичним, 
якщо один корінь відмінний за знаком - гіперболічним, якщо один дорівнює нулю, а інші одного 
знаку - параболічним. 

До еліптичних диференціальних рівнянь відносяться рівняння виду: 

fu =∆ , де ∑
= ∂

∂
=∆

3

1i
2

i

2

x

u
u  ,  f = const, або f = ĸU (хі); 

що описують усі стаціонарні процеси і напружені стани. 
До параболічних диференціальних рівнянь відносяться рівняння виду:  
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dt

du
)t,

i
x(fu =∆  , 

де f( ix , t) - коефіцієнт дифузії, теплопровідності, променевого переносу. Параболічні рівняння 
описують процеси дифузійного типу, пов'язані з явищами перерозподілу різних видів енергії в 
теплову: а) дифузією, б) в'язкістю (внутрішнім і зовнішнім тертям);  в) теплообміном – 
теплопередачею, г) променевим переносом. 

До гіперболічних диференціальних рівнянь відносяться рівняння виду:  

2t

u2

2a

1
u

∂

∂
⋅=∆ , 

де α  - швидкість поширення хвиль. Гіперболічні диференціальні рівняння описують 
коливання суцільних середовищ, в тому числі і електромагнітні коливання. 

Рішення еліптичних диференціальних рівнянь представляється у виді ортогональних 
гармонійних функцій і залежить від граничних умов. 

Рішення гіперболічних диференціальних рівнянь має вид суми випереджуючих і запізнілих 
сигналів у часі: )tx(g)tx(f)t,x(u −++=  де f і g - довільні функції. 

Рішення параболічних диференціальних рівнянь обов'язково має в своєму складі е 
(експоненту), фізичний зміст якої зводиться до того, що інтенсивність процесу пропорційна 
потенціалу, що залишився. 

Оскільки всі процеси в природі підкоряються другому закону термодинаміки, то параболічні 
процеси є домінуючими у Всесвіті. Не існує коефіцієнту корисної дії рівного одиниці; усі процеси 
протікають із перерозподілом енергії на теплову).  

Стан об’єкту чи процесу, що не залежить від t, а лише від x, будемо називати потенціальним 
(якщо потенціальна енергія більша за кінетичну – еліптичні рівняння); залежний від t – кінетичним 
(кінетична енергія більша за потенціальну – гіперболічні рівняння). 

ПРИМІТКА: Потенціальна енергія - це енергія, що залежить від взаємного розташування і від 
структури об'єктів; кінетична – це енергія відносного руху, обумовленого зміною х у часі. 

Практично всі процеси, що спостерігаються нині в природних умовах, являють собою процеси 
переходу від потенціальних станів до кінетичних. "Маятник Всесвіту" через параболічні стани 
рухається від потенціального (еліптичного) до кінетичного (гіперболічного) стану. 

Спрямованість процесів у Всесвіті має давати різні значення коефіцієнтів переходу різних 
видів енергії одна в одну, наприклад, електричної в механічну і навпаки. 

Варто звернути особливу увагу на те, що розглянуті рівняння є лінійними й однорідними, що 
говорить про незалежність перемінних. Саме в цьому, і тільки в цьому випадку може виконуватись 
принцип суперпозиції, тому що немає взаємодіючих членів і немає інтерференції. 

Перш, ніж відповісти на запитання, чому розглянуті диференціальні рівняння мають другий 
порядок, варто нагадати, що самі по собі диференціальні рівняння установлюють функціональну 
залежність між змінними величинами і швидкістю їхньої зміни. Ці рівняння дають не математичне 
очікування результату процесу, а говорять про характер його плину і властиві йому закономірності. 

З досвіду ми також знаємо, що описати рух матеріальної крапки можна, якщо відомі 
координати qi, швидкості iq&&  і прискорення iq&& . Більш високих похідних від iq -з фізичним змістом ми 

не знаємо. Тож чи не звідси аналогія між кривизною і прискоренням, нахилом кривої (х від t) і 
швидкістю, між координатою і самою кривою ? Диференціальні рівняння вищих порядків були б 
безвідносними по відношенню саме до просторово-часового різноманіття і, можливо, не мали б 
фізичного змісту. 

Розглянуті диференціальні рівняння є частковими випадками гіпергеометричного 
диференціального рівняння, окремий випадок якого для однієї перемінної: 

[ ] 0y
dx

dy
x)1(

2
dx

y2d
)x1(x =⋅β⋅α−+β+α−γ+−  

Якщо 0≠γ , чи дорівнює цілому від’ємному числу, то рішенням даного рівняння буде 
гіпергеометричний ряд: 

...2x
)1(21

)1()1(
x

1
1)x,,,(F +

+γ⋅γ−

+ββ+αα
+⋅

γ−

β⋅α
+=γβα  
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Підставляючи різні значення параметрів α , β  і γ , ми одержимо усі відомі аналітичні функції. 
Цікаво те, що саму функцію F можна представити як:  

)t
,3

x,
2

x,
1

x(F)x,,,(F =γβα , 

тобто як узагальнену аналітичну функцію, що описує наше декартове просторово-часове 
різноманіття. 

Як відзначалося вище, крім гіпергеометричної функції існують трансцендентні функції, що не 
мають похідних у жодній крапці. Звертає на себе увагу факт взаємозв'язку таких функцій із золотим 
перетином 

a

r

....1

1
1

1
1

1
1....111161803398,1

B

A

A

BA
≈

+
+

+

+=++++===
+

=ϕ , 

де α  - сторона вписаного десятикутника, a r – радіус кола описаного навколо нього; та 
числами Фібоначчі - 1, 1, 2, 3, 5, 8 і т.д.; а також із логарифмічною спіраллю, що не змінює своєї 
форми при будь-якій зміні розмірів. ϕ  можна записати через відношення сусідніх чисел Фібоначчі, 
як 

....
8

13

8

5

3

5

2

3
≈≈≈≈≈ϕ  , (чим далі, тим точніше). Золотий перетин називається так у силу 

естетичності і краси, але фізично він виражає властивість стійкості, непорушності і, можливо, у 
цьому відповідь на загадку взаємозв'язку золотого перетину і фракталей. 

У своїй книзі "Характер фізичних законів" Р. Фейнман говорить про загадковість можливості 
опису різних фізичних процесів одним і тим же самим математичним апаратом. Ця загадковість 
пояснюється ізоморфізмом їх описових (математичних) структур. Даний ефект дає можливість 
застосування методів розмірності і подоби для виведення невідомих фізичних закономірностей (якщо 
є передумови в тотожності математичних структур). 

Варто також звернути увагу на особливість гіперболічного диференціального рівняння при 
описі ним явищ електромагнетизму, де розглядаються у взаємозв'язку два важливих поняття теорії 
поля: дивергенції (div) і ротору (rot). Дивергенція - це потік, що продукується  в одиниці об'єму 
простору, а rot - те ж саме для вихору. Якщо дивергенція дає уявлення про поступальний рух 

середовища, то rot- про – обертальний. Так для електромагнітного поля: rot H  ~ E  ; rot E  ~ H−  ; 

div D  = 4 πρ ; div 0B = , де Н – напруженість магнітного поля, Е – напруженість електричного поля,  
D – модуль електричного зміщення, В – магнітна індукція, ρ  - щільність електричних зарядів. У 

цьому відношенні дуже важлива теорема Гельмгольца, що стверджує: будь-який процес можна 
представити у вигляді двох складових, виражених відповідно через дивергенцію і ротор. 

 
1.1.4 Математика випадкового 

Поняття ймовірності виникає там, де про результат процесу можна говорити тільки з 
визначеною, хоч іноді і малою, але кінцевою, часткою впевненості. З досвіду ми знаємо, що завжди 
існує певна кількість наслідків, або значень, якими може завершитися даний процес. Але ми нерідко 
не знаємо алгоритму пророкування результату, (іноді його не існує взагалі), або наші знання в 
недостатньому ступені точні для того, щоб знайти очікуваний результат. 

У літературі при пошуку невизначеного результату користаються двома поняттями: 
імовірністю результату і частотою результату. Говорять, що частота при числі дослідів N→∞ дає 
розподіл імовірності. Деякі автори взагалі розділяють ці два поняття, стверджуючи, що теорія 
імовірності і математична статистика по своїй природі зовсім різні теорії. 

У дійсності, непередбачуваність результату зв'язана з: 
а) наявністю декількох (часто безлічі) незалежних рівноцінних результатів (карти, кулі і т.п.); 
б) неточністю початкових і граничних умов; наприклад, при знаходженні кутової координати 

при початковій помилці ± ϕ∆  положення крапки на обертовому диску через n обертів невизначеність 
буде дорівнювати π÷=ϕ 20 ; 

в) наявністю множини непрогнозованих факторів на етапі формування результату процесу, 
напрямок яких у просторі ізотропний ( за умови, що природа процесу відома). 
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Випадок а) при кількості наслідків, що наближаються до безмежності, трансформується через 
біномінальний в нормальний розподіл (так звана центральна гранична теорема). Уперше нормальний 
розподіл був уведений Гаусом за аналогією з фізичними поняттями визначення центру мас, центру 
площі і т.п. Математичне очікування М характеризує центр стійкості розподілу, а розкид значень 
досліджуваного параметру відносно М дається середньоквадратичним відхиленням σ . 

Така характеристика, як математичне очікування М, середньоквадратичне відхилення σ та 
інші інтегрально характеризують поведінку системи або результати процесу; якщо розподіл 
очікуваних результатів характеризується щільністю імовірності (диференціальна, або 
ендохарактеристика), то функція імовірності, що описує ймовірність того чи іншого результату, є 
інтегральною, або екзохарактеристикою системи (ендо – внутрішній, екзо – зовнішній). 

Математичні екзо- і ендо- поняття розподілів очікуваних результатів є функціями відповідних 
фізичних екзо- і ендопараметрів. Представлення одних параметрів через інші приводить до проблеми 
кількості і якості, дискретного і безперервного, детермінізму й імовірності. 

Рух двох пружних часток газу (молекул) можна описати в рамках механіки Ньютона. Але вже 
рух декількох молекул, що зіштовхуються між собою, опису практично не піддається. З іншої 
сторони з'являється можливість ввести середньостатистичні характеристики поводження даного 
ансамблю, а, отже, і можливість говорити про ймовірності параметрів руху окремої частки. Так від 
детермінізму ми перейшли до статистики і через невизначеність до ймовірності. 

При подальшому збільшенні кількості молекул переходимо до суцільного (континуального) 
середовища, рух якого описується вже іншими, інтегральними параметрами. Особливість, що 
нагромадилася, при взаємній нейтралізації раніше домінуючих факторів, приведе до нової якості і 
нового детермінізму. 

Найбільш загальною характеристикою, що визначає стан системи, є енергія. При 
нескінченному числі ступенів свободи енергія однозначно визначає вид функції щільності 
ймовірності. Першим статистичним розподілом, отриманим за умови Е = const, був максвеллівський 
розподіл молекул газу по швидкостях. Він же послужив початком статистичної фізики, як 
самостійного розділу науки. 

Одним з центральних моментів виникнення нової якості є поняття "купи", а саме: - з якої 
кількості складових елементів системи виникає нова якість? Очевидно, відповіддю є розподіл 
елементів по ступенях свободи. Мабуть, лише в тому випадку, коли всі ступені свободи заповнені і 
нейтралізують одна одну, систему можна розглядати як ізотропну в новій якості. Причому кількість 
елементів не є домінуючою; необхідно в кожному конкретному випадку розглядати простір станів 
даного параметра і заповнення цього простору розглянутим параметром. 

Центральним поняттям теорії ймовірностей у цілому є поняття статистичного розподілу. В 
даний час відомі десятки і сотні різних статистичних розподілів, що претендують на 
фундаментальність. 

У дійсності, як учить досвід, будь-яка формалізована теорія оперує з декількома 
фундаментальними вихідними поняттями, на підставі яких виводяться всі ендоположения даної 
теорії. Наявність множини розподілів, що претендують на фундаментальність, дозволяє порушити 
питання про дійсно фундаментальні розподіли в природі. 

Вихідними для виділення фундаментальних розподілів мають бути фізичні і математичні 
передумови. Як уже відзначалося, статистична фізика почалася з максвелівського розподілу молекул 
газу по швидкостях. Фізичний процес руху молекул газу в рівноважному стані пояснюється 
механізмом формування максвелівського (нормального) розподілу, в основі якого лежить явище 
дифузії. 

Вище вже йшла мова про фундаментальні процеси в природі. Таких процесів три: дифузія, 
хвильовий рух (періодичний) і потенціальний (залежний від напруженого стану) рух. І хвильовий, і 
потенціальний рухи є стаціонарними, а тому положення об'єкта в просторі і часі описується 
детермінованим чином. І тільки дифузійний процес, нестаціонарний, є перехідним процесом від 
потенціального руху до хвильового, або навпаки: від одного стану (нерівноважного) до іншого 
(рівноважного); того самого процесу, що дозволяє говорити про формування кінцевого, 
рівноважного розподілу. 

Найпростішим прикладом дифузійного руху є блукання крапки на прямій. Ймовірним 
розподілом можливого місцезнаходження крапки на прямій є, як відомо, нормальний розподіл. 
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Механізм формування нормального розподілу добре відстежується на прикладах формування 
біноміальних коефіцієнтів трикутника Паскаля (рис. 1.3) і дошки Гамільтона (рис. 1.4).  

1 →  ∑1 Р = 0,5 

  

1/2  1/2 →  ∑1 

1/4  2/4  1/4 →  ∑1 

1/8  3/8  3/8  1/8 →  ∑1 

1/16 4/16 6/16 4/16 1/16 →  ∑1 

  

Рис. 1.3 Схема формування 
біноміального розподілу. Вона ж 
схема формування біноміальних 
коефіцієнтів трикутника Паскаля. 

Рис. 1.4 Дошка Гамільтона 

 
У першому прикладі при ймовірності результату в кожній точці Р = 0,5 формується 

біномінальний розподіл, що при незліченому числі ступенів свободи, переходе у нормальний (число 
наслідків наближається до безмежності). В другому прикладі на дошці Гамільтона дотримується та ж 
схема з Р = 0,5, у якій малі причини (збурення) приводять до великих наслідків. 

Якщо в систему формування нормального розподілу включити детерміновані компоненти, то 
отриманий кінцевий розподіл буде відмінним від нормального. Наприклад, при просторових 
обмеженнях ми отримаємо усічені й інші види нормального розподілу ; при інших схемах 
формування, відмінних від Р = 0,5, розподіл уже не буде нормальним. 

Таким чином, можна висловити гіпотезу: всякий розподіл є нормальним з накладеною на 
нього детермінованою компонентою, або композицією декількох фундаментальних розподілів з 
накладеними на них детермінованими компонентами. 

Нормальний розподіл по своїй суті є перетином процесу у просторі з імовірними наслідками в 
фіксований момент часу. Якщо розсікти процес формування нормального розподілу в часі, фіксуючи 
одну просторову координату, одержимо пуассонівський розподіл імовірностей перебування об'єкта в 
даній просторовій точці. 

Остаточно задача формулюється наступним чином: фундаментальним розподілом має бути 

розподіл, що дає в окремих випадках нормальний (при t = const) 

( )
2

2

2

ax

e
2

1
)x(P σ

−

σπ
= , і 

пуассонівський (при X = const) t
m

e
!m

t
)t(P −≈  розподіли, де а – математичне очікування, σ – 

середньоквадратичне відхилення, m – число подій. 

 
Рис. 1.5 Схема формування фундаментальних розподілів ймовірності в природі з Рі = 0,5 
Для математичного обґрунтування фундаментальності зазначених розподілів необхідно, щоб 

усі розподіли при визначених допущеннях могли бути приведені до нормального, або до 
пуассонівського. Дійсно, можна показати, що усі відомі розподіли ймовірностей при визначених 
допущеннях (детермінізмах) зводяться до нормального і пуассонівського. 

До фундаментальності статистичних розподілів можна підійти і шляхом розгляду механізмів 
(процесів) формування розподілів. Так, одним з механізмів формування є дифузійний, що описується 
рівнянням Колмогорова (Фокера-Планка, Ейнштейна-Смолуховського). З теорії випадкових процесів 
відомо, що дифузійний процес у чистому вигляді є функцією, що не має похідної у жодній крапці, і 
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описується кореляційною функцією k( σ ) = )(2e τα−σ . Крім цієї функції зустрічається ще два види 
кореляційних функцій, що описують процеси з першою похідною, і процеси, що мають похідні 
якого завгодно порядку будь-яке число раз. 

По своїй математичній структурі всі функції, що не мають похідних, повинні бути ізоморфні і 
давати нормальний розподіл. По своїй суті, такі функції не є прогнозованими і, в буквальному 
значенні, є випадковими. Функції ж, що мають першу і вищі похідні, ідеологічно повинні бути 
прогнозованими і про випадковість можна говорити тільки в плані неточності визначення граничних 
і початкових умов, або в плані впливу безлічі випадкових факторів на процес формування 
розподілу. 

З погляду формування статистичних розподілів визначальним фактором є схема формування 
розподілу. У цьому плані важливо відзначити, що вид початкового розподілу для дійсно випадкових 
процесів не грає ніякої ролі і не визначає кінцеву структуру розподілу. Показовим є приклад 
розподілу швидкостей між більярдними кулями, де вже після трьох зіткнень установлюється 
максвелівський розподіл по швидкостях (хоч початковий розподіл приймався рівномірним) і дослід 
Еренфеста з урнами і кулями в них. 

Приведені вище висновки про фундаментальність процесів з імовірністю результату при  

Р = 0,5; (або
n

1
, де n – рівноймовірні наслідки) змушує шукати першопричину даному 

феномену в природі. Механізмів, що дають альтернативні наслідки і мають фундаментальне 
значення, в природі декілька: це ліве і праве, це "+" і "-" заряди, це закони симетрії і відповідні їм 
закони збереження. 

Це також і проблема ергодичності, що ототожнює статистичні розподіли в просторі і часі; 
наприклад, можна кинути 1000 монет одночасно (перетин у часі) і одержати ймовірність випадання 
"орла" Р = 0,5, а можна одну монету кидати 1000 разів і одержати ті ж Р = 0,5 (перетин у просторі). 
Це говорить про те, що сама проблема ергодичності пов'язана не стільки з розподілом, скільки зі 
схемою його формування. 

Важливо також відзначити проблему, вперше розглянуту Криловим, у якій розглядається 
статистична фізика крізь призму розмірів системи і механізмів релаксації, що діють у ній. 

Крилов вводить принцип "розмішування", як необхідний для пояснення можливості швидкого 
формування кінцевого розподілу. Без дії цього принципу в залежності від розмірів системи перехід у 
рівноважний стан може виявитися нескінченно довгим. 

Інакше кажучи, в залежності від рівня організації матерії, існують свої механізми 
"розмішування", що дозволяють системам переходити в рівноважний стан за кінцевий час (дифузія, 
турбулентність і т.д.). Але на всіх рівнях організації матерії основним механізмом «розмішування» є 
механізм енерго-динамічної пари (ЕДП, частина ІІ). 

 
1.1.5 Математика катастроф 

Нами уже відзначалося, що майже усі функції, досліджувані студентами і навіть 
математиками, можуть бути представлені одною єдиною формулою 

( )z,c,b,aF  , 

формулою гіпергеометричної функції, що є рішенням гіпергеометричного рівняння другого 
порядку 

( ) ( )[ ] 0abcz1ba1zz =ω+ω′−+++ω′′−  ,  

чи в самосполученій формі 

( )[ ] ( ) 01zabz1zz
cba1cc1bac =ω−+

′
ω′−

−+−−++
 . 

Розглянуте рівняння є рівнянням, що зв'язує функцію ω , залежну від однієї перемінної z , з її 
похідними. Якщо перемінних дві, рівняння називається диференціальним рівнянням другого порядку 
від двох незалежних перемінних і може бути записане в наступному вигляді: 

0gfedcb2a yxyyxyxx =+ω+ω′+ω′+ω′′+ω′′+ω ′′ . 

Характерною рисою лінійних диференціальних рівнянь є те, що шукана функція є «гладкою» і 
має похідні першого, другого порядку і вище. Це значить, що вище малися на увазі безперервні 
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функції, що мають похідні. У дійсності, основну масу безперервних функцій складають функції, що 
не мають похідних у жодній точці. 

Зусиллями Рімана: ( )
∑∑
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∞
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x!1nsin
)x(f , була показана наявність функцій, що не мають похідних у 

жодній точці. 
«Я з жахом і відразою відвертаюся від цієї виразки функцій, що розростається: функцій, що не 

мають похідної» - писав Ерміт Стілтьєсу. Хаос і анархія поширилися там, де були порядок і гармонія. 
І вже в 30-і роки XX століття аналітичні функції стали «більшим виключенням», ніж раніше 
стохастичні. Ці функції складають надзвичайно малий клас усіх безперервних функцій. 
Нескінченому класу ірраціональних чисел напрошується в аналоги нескінченний клас 
недиференційованих функцій (потужність континууму). 

У фізиці це броунівський рух часток (теорія Вінера-Колмогорова), де шлях Х і швидкість V 
зв'язані тільки через стан ансамблю часток у цілому. Сам же стан ансамблю задається параболічним 
(дифузійним) диференціальним рівнянням, у якому в правій частині знаходиться функція білого 
шуму (тобто функція, що описує випадковий процес, у якому всі складові частини спектра 
рівноймовірні, розподілені з постійною спектральною щільністю). 

Важливо відзначити, що в процесах типу броунівського (дифузійних) особливу роль грає δ  – 

функція, що корелює стан, що розглядається, з попереднім. Іншими словами, наявність δ  – функції в 
«білому шумі» говорить про наявність нескінченої множини точкових «джерел», джерел збурювання, 
кореляторів процесу; δ  – функція, яка не є класичною (аналітичною) функцією і в теорії 
узагальнених функцій виступає як сингулярна узагальнена функція, що задає значення параметра в 
точці. 

Розглянутий приклад броунівського процесу підкреслює особливість усіх безперервних 
функцій, що не мають похідних, а саме, дискретність станів на випадкових відрізках траєкторії 
процесу. Іншими словами, безперервна функція без похідних являє собою «згущену» послідовність 
особливих точок процесу, особливих точок його траєкторії. 

До особливих точок траєкторії процесу необхідно віднести: 
а) розриви першого роду – точки, в яких функція терпить злам, а перша похідна міняється 

стрибком; 
б) розриви другого роду – коли сама траєкторія терпить розрив; 
в) розриви третього роду – коли розрив терпить друга похідна і т.д. 
г) точки мінімуму і точки максимуму, точки оптимізації, точки, в яких перша похідна 

обертається в нуль; 
д) точки перегину – точки, в яких друга похідна змінює знак, обертаючись в нуль; 
е) точки «полюси» - точки, що представляють собою джерела і стоки «фізичного параметра»; 
ж) точки членування процесу, або його скорочення; 
з) вузли процесу; 
і) сідла – в яких зустрічаються або «максимум» від одного параметра і «мінімум» від іншого, 

або точки, в яких дорівнюють нулю похідні різного порядку від однієї чи декількох перемінних; 
к) інші особливі точки, які в цілому вивчаються «теорією особливостей», що досліджує 

функції на максимум і мінімум; теорією біфуркацій, теорією “членування” і «теорією катастроф», що 
вивчає стрибкоподібні зміни. 

Усі зазначені теорії останнім часом об'єдналися в єдину математичну дисципліну «теорії 
катастроф» чи в «теорію особливостей». З погляду фізики – це розділ математики, що вивчає 
особливі точки, лінії і поверхні, в яких досліджуваний процес зазнає якісних або кількісних змін в 
результаті перетворення одного чи декількох параметрів у нуль у наслідок розриву функції, 
стрибкоподібної зміни одного з керуючих зовнішніх чи внутрішніх параметрів. 
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З погляду спостерігача, описане явище виражається в тім, що має місце границя, «мембрана» 
явища чи системи (або в просторі, або в часі), тобто має місце точка, лінія, поверхня розділу, що 
відповідає виродженому стану процесу чи структури.  

При підході параметра до границі поділу положення рівноваги «вмирає», зливаючись з 
іншим(и), або ж «з повітря» народжується одне чи кілька нових положень рівноваги, притому що 
одне з них (чи кілька) стійкі, а інші не стійкі. При цьому положення рівноваги рухаються з 
“безмежною швидкістю» і перехід системи в новий стан відбувається стрибком. 

Якщо побудувати область (простір) усіх можливих станів процесу (системи), то тільки мала 
частина цього простору буде відповідати стійкому стану. Говорять, що область стійкості в усіх 
випадках розташовується кутом (кутами) назовні, вклинюючись в область нестійкості. Інакше 
кажучи, усе “гарне” (стійке) більш тендітне, чим “погане”, тому що всі “гарні” об'єкти повинні 
задовольняти відразу декільком вимогам «оптимальності» одночасно, а поганим вважається об'єкт, 
що володіє хоча б одним з ряду недоліків. 

Природно, варто пам'ятати, що мова йде про системи, що знаходяться в локальних станах 
рівноваги, тому що глобальним станом рівноваги є випадок  maxS =  (максимум ентропії). Локальна 
ж рівновага характерна для організованих систем, процесів з мінімальним виробництвом ентропії, 
тобто систем із джерелами і витоками енергії. 

Таким чином, «теорія катастроф» взаємопов’язана з «теорією стійкості» Ляпунова, коли мова 
йде про дослідження поведінки функції поблизу особливої точки, або  з «теорією випадкових 
процесів», коли мова йде про поведінку процесів, що суцільно складаються з особливих точок. 

Примітка. Випадок злиття особливих точок, від декількох (від n) параметрів дає в n- мірному 
фазовому просторі траєкторії з переходом енергії від одного виду обертального чи поступального 
руху до іншого, що виражається в  поганій передбачуваності динамічного прогнозу в цілому (роботи 
Аносова і Сіная). 

Важливою особливістю процесів, що не мають похідної в жодній точці, є регулярна 
неправильність, що спостерігається від нескінченно малих до нескінченно великих масштабів. Така 
неправильність інтерпретується як хаос, безладдя, що розглядається як самототожність, або 
виродження. Ця «інваріантість» у подібності  називається ще скалярною: «куди не глянь – скрізь 
одне й те саме!». 

Прикладом, що наочно демонструє сказане, є сніжинка Коха: на кожній стадії зміни (росту) 
периметр фігури збільшується на 4/3, а площа – тільки на 1/3. При цьому крива периметру прагне до 

нескінченості, але обмежує кінцеву площу (очевидно, що 2rS π→ ). Вона безперервна, але вся 
складається з кутів і до неї не можна провести дотичну. Кількість виступів і западин завжди 
однакова. 

Однаковість схеми при зміні масштабу називається самототожністю. Самототожні структури і 
процеси називають фракталями (дробними) – дивинами реального світу (особливостями). Фрактали 
мають дробову розмірність і система координат у них дробова. Це не лінії і не поверхні, це щось 
інше... 

Мандельброт запропонував метод дробових координат. Вихідним положенням є наступне. 

Візьмемо відрізок прямої. Розділимо його на N  рівних частин довжиною 
N

1
R = . Те ж для квадрата - 

N

1
R = . Відносно N отримаємо: 

R

1
N =  і 

2R

1
N = , тоді 

3R

1
N =  буде для тривимірного простору, а 

nR

1
N =  - для n -мірного простору ( n  - число координат). 

 Логарифмуючи отримаємо : 
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Для сніжинки Коха 4N = , а 
3

1
=R , тому ...2618.1

3log

4log
n == , тобто ми отримали дробову 

розмірність координат. Введена таким чином розмірність координат для берегової лінії складає 
25.115.1n ÷= , для турбулентного руху 32n ÷= , для фракталу Галактик 3.1n =  (якщо їх 

представити плоскими), 



 20 

Прикладами просторових фракталей служать: крива Пеано (кровоносна система), килим 
Серпинского (будова кісток), губка Серпинского (у тривимірному просторі), річкова система, дерево 
і т.д. Прикладами тимчасових фракталей є коливання врожайності, погодні цикли, землетруси, 
турбулентний рух рідини та тому подібне. 

Усі наведені приклади є прикладами випадкових стаціонарних процесів. У цьому плані 
зненацька вимальовується зв'язок між дробовою розмірністю координат сніжинки Коха і 
коефіцієнтом стохастичності (пошуку) у сфері живого. 

До визначеного рівня детермінації (вихідний трикутник) додається розгалуження траєкторії 
випадкового пошуку, що знаходиться у %3020 ÷  відношенні до базової інформації – звідси і 
розмірність коефіцієнта стохастичності і його фундаментальна роль у розвитку, в еволюції природи. 

Крім того, приведені приклади (дерево, кровоносна система, річкова система) говорять про 
взаємозв'язок фракталей і чисел Фібоначчі, (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …), що природно витікають із 
трикутника Паскаля, роль якого у формуванні випадкових процесів і розподілів ймовірності відома. 

Тут же варто підкреслити іншу сторону явища: якщо розглянути геометричну прогресію 
1

1

−= n

n qaa , де q - відношення двох сусідніх членів (чисел) Фібоначчі (при q1q 2 += , звідки 

2

15
1

+
=q  і 









 +
−=

2

15
q 2 , то одержимо 618.1q1 = , або значення золотого перетину, що відіграє 

надзвичайно важливу роль у біосфері, у мистецтві і в архітектурі. 
Золотий перетин обов'язково використовується там, де за мінімум вимірів необхідно одержати 

найбільш точне значення параметру, оптимальне для даної кількості кроків, що підкреслює його 
зв'язок з коефіцієнтом стохастичності. 

Саме числа Фібоначчі, ділені на постійне число, дають у залишку періодично (самототожно) 
повторювану послідовність, що підтверджує їхній зв'язок із фракталями. 

Властивість самототожності у виродженому випадку проявляється в трансцендентності. З 
трикутника Паскаля при ∞→n  можна одержати значення  трансцендентних чисел π  і e , що 
характеризують оптимальні границі структур і процесів. 

З іншого боку, самототожність трансцендентності наштовхує на думку про те, що будь-яке 
трансцендентне число і трансцендентна функція зв'язані з «теорією катастроф» і з теорією «химер». 
Більш того, зазначений зв'язок дає ще один алгоритм побудови таких чисел і функцій, дозволяє 
глибше зрозуміти закони природи, що простираються від границі до границі, від однієї особливої 
точки до іншої; туди, де царюють прикордонними стовпами константи. 

В даний час ми тільки вступаємо в область математики «фракталей» і «катастроф», в область 
переходу однієї якості в іншу; в область, значення якої важко переоцінити; в область, за якою 
майбутнє в математиці і фізиці, в розумінні розвитку та формування соціальних і природних процесів 
та структур. 

Примітка: логарифмічна спіраль – єдиний тип спіралі, що не змінює своєї форми при 
збільшенні розмірів (раковини). Логарифмічна спіраль тісно пов'язана з числами Фібоначчі. 

 
1.2 ФІЛОСОФІЯ 

1.2.1 Простір 

Інтуїтивне поняття простору пов’язане із взаємним розташуванням матеріальних об'єктів, 
їхньою структурою, взаємодією і відносним рухом. 

В процесі розвитку уявлень про простір виникли й існують дотепер дві точки зору: 
 - простір - є вмістилище матеріальних об'єктів, 

- простір - є характеристика, властивість матерії, що рухається. 

У першому випадку простір існує самостійно, як деяка нематеріальна, ідеальна категорія; у 
другому простір виступає в ролі властивості одного зі станів матерії. 

Поняття простору поряд з поняттями матерії, часу, руху є загальним і тому здавна цікавило 
людину. Спочатку як міра взаємин із природою, пізніше – як фізичний параметр. 

Формалізоване поняття простору з’являється за часів Евкліда, який помітив, що множину 
просторових співвідносин можна одержати шляхом логічного висновку з декількох положень, що 
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ґрунтуються на досвіді людини і називаються - аксіомами. Евклід сформулював п'ять постулатів і 
дев'ять загальних аксіом, на підставі яких була побудована перша формалізована математична теорія: 
геометрія евклідового простору. З цієї теорії бере початок грецька традиція в математиці і 
природознавстві в цілому. 

Згодом п'ятий постулат про паралельність прямих був взятий під сумнів. Спочатку з 
практичних потреб зображення перспективи була розроблена проективна геометрія, у якій 
паралельні лінії сходяться на нескінченності, а потім Лобачевский, Бойяї і Ріман, відмовившись від 
п'ятого постулату, створили зразки неевклідових геометрій, в яких основною відмінною властивістю 
є нерівність суми кутів трикутника 1800

. 

Більш детальне дослідження різних геометрій показало, що всякій самостійній геометрії 
відповідає деяка група безперервних перетворень, що залишають визначені величини і 
співвідношення постійними (інваріантними). Інакше кажучи, кожна геометрія це теорія інваріантів 
деякої групи, розглянутої як група перетворень заданого різноманіття. 

Помічена закономірність дала можливість Ф. Клейну сформулювати знамениту Ерлангенську 
програму і зробити класифікацію геометрій по групах перетворень. Фундаментальним поняттям в 
концепції Клейна є група. 

Якщо задане різноманіття і якщо задати групу перетворень, то можна розвинути теорію 
інваріантів цієї групи, побудувати самостійну геометрію, або простір з визначеними властивостями. 

Якщо групу перетворень однієї геометрії замінити більш загальною групою, то збережеться 
тільки частина цієї геометрії (її властивостей). 

Геометрії, а отже і простори, можна класифікувати й іншим засобом. Якщо в концепції Клейна 
фундаментальним поняттям є група, то в концепції Рімана – диференціально - квадратична форма, 
що представляє собою узагальнення поняття відстані між двома нескінченно близькими крапками. 

На відміну від формули Піфагора 2b2ac += , Ріман узагальнив поняття відстані між двома 
крапками шляхом уведення вагових коефіцієнтів. Вагові коефіцієнти характеризують відмінність 

неевклідових геометрій від евклідової. За аналогією з теорією косинусів α−+= cosав22b2ac  

(якщо кут між координатами не π/ 2) можна записати 

dS= ( )( )22 dyy,xcdydxac2)dx()y,x(a +⋅⋅⋅+ . 

Якщо а і b константи - простір однорідний. Усі неевклідові геометрії відрізняються одна від 
одної величиною вагових коефіцієнтів. При цьому вагові коефіцієнти можуть бути перемінними від 
точки до точки. 

До класифікації типів геометрій можна підійти і через розгляд загального рівняння другого 
ступеня з трьома перемінними (x, y , z), що має 17 канонічних видів і містить 10 членів. Це рівняння 
можна завжди привести до канонічного виду (не має членів xy, yz, zx, zy, xz) із 7 членами. 
Інваріантами цього рівняння можуть бути конічні перетини. 

Якщо за основний інваріант узяти невироджений конічний перетин, то замість евклідової 
геометрії ми одержимо одну з дев'яти можливих геометрій із проективною метрикою. З них одна 
геометрія Римана і три гіперболічних геометрій (одна з них Лобачевского), крім того, п'ять 
проективно-метричних геометрій, у тому числі евклідова і подібна до неї псевдоевклідова, а також 
дві своєрідні параболічні геометрії. Інакше кажучи, усі геометрії поділяються на еліптичні, 
параболічні і гіперболічні. 

Раніше було сказано, що заміна однієї групи більш загальною приводить до узагальнення 
поняття геометрії. Найбільш загальною геометрією з розглянутих нині є геометрія точкових множин, 
яка вивчає властивості, що зберігаються при взаємно однозначних перетвореннях (наприклад, коли 
зберігається нумерація розсіяних точок). 

Якщо ж накласти обмеження на порядок проходження пронумерованих точок, одержимо 
топологію, яка вивчає властивості, що зберігаються при безперервних деформаціях (згин, зсув 
розтягування і крутіння). 

Якщо до порядку проходження крапок додати вимогу збереження перехресного 
співвідношення коллинеарних відрізків при їхньому проектуванні на будь-яку площину, то одержимо 
проективну геометрію, в якій AQ/PQ = AB/PB (рис 1.6) 
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Рис. 1.6 

Більш строге обмеження на сталість відношення коллинеарних відрізків (AB/PB) при 
проектуванні в паралельних променях дає афінну геометрію (прямі залишаються прямими!). 

Вимога збереження кутів при паралельному переносі, обертанні, віддзеркаленні, а також 
рівномірному розширенні і стисканні дає евклідову геометрію. 

Неевклідові геометрії у даній класифікації є окремими випадками проективної геометрії. Саме 
для них Леві-Чівіта ввів, як умову зв'язку між точками простору, (на відміну від Рімана) поняття 
паралельності, а не поняття відстані: простори, розглянуті таким чином, відомі як фінслерові. 

Розглядаючи функції багатьох (n) перемінних, можна ввести поняття простору n+1 виміру. 
Гільберт узагальнив поняття простору, шляхом уведення нескінченно мірних просторів, основною 

вимогою до яких була збіжність квадратичної форми (теореми Піфагора), тобто dS ∞≠ . 
Усі розглянуті геометрії є геометріями математичних просторів. Їхня реальність повинна 

підтверджуватися досвідом. Оскільки нас цікавить в основному фізичний простір, в якому ми 
існуємо, звернемося до тих його властивостей (геометричних), що відрізняють його від інших 
можливих просторів. 

Перш за все, дивне, трансцендентне число π , що зв'язує діаметр, з довжиною кола і дозволяє, 

не виходячи за межі просторової системи, говорити про геометрію простору. Якщо α π> , то 

геометрія буде еліптичною, якщо α π<  - гіперболічною. Август де Морган сказав про число π: ”Це 
загадкове число, що лізе в двері, у вікна і через дах.” Число π присутнє практично у всіх 
геометричних співвідношеннях, що відображають взаємозв'язок кривих і поверхонь другого порядку 
в евклідовій геометрії. 

Про несподівані властивості числа π можна говорити багато, однак одну його властивість 
необхідно відзначити особливо: число π споріднене з неспіврозмірністю гіпотенузи і катетів у 
рівнобедреному трикутнику ( 211 22 =+ ) з катетом (1)) і виражає неспіврозмірність діаметра і 
довжини кола (катастрофа Демокрита). Крім того, тут закладена “міна” в теорію границь. При 
прагненні lim∆Χ →  0 і lim →∆Υ  0 ми одержимо, що сума катетів дорівнює довжині гіпотенузи. 
(Рис.1.7). 

Неспіврозмірність відрізків (і числа π) говорить про відносність понять дискретності і 
безперервності простору і, в кінцевому рахунку, про відносність рахунку взагалі (тобто все, чому ми 
привласнюємо число, відносно і має міру тільки у відношенні). Неспіврозмірність же говорить про 
реальність нескінченного рахунку убік збільшення й убік зменшення. 

Число π характерне і тим, що дозволяє мінімумом довжини охопити максимум площі і 
мінімумом площі - максимум обсягу. 

Однак найбільшою загадкою є число вимірів простору (координат). Для опису руху в просторі 
досить задати три координати (не більше і не менше). Виникає природне запитання: чи можуть бути 
поряд з нашим трьохмірним простором простори інших розмірностей? Цьому питанню приділяли 
увагу багато вчених. Найбільш важливі результати, отримані ними, наступні: 

1. Трьохмірність простору випливає зі зворотної пропорційності сили взаємодії квадрату 
відстані(закони Ньютона і Кулона): F~1/r2, що випливає з S=4πr2; у n-мірному просторі F~1/rn-1 і 

S~πrn-1. Той же факт відображає і рівняння Лапласа для потенціалу 0
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Рис 1.7 

2. Тільки в тривимірному просторі рух у центральному потенціальному полі стійкий. Для 
простору з n>3 рух завжди нестійкий. Для n<3 – рух стійкий для будь-яких значень енергії, що 
заперечує еволюції (розвитку) в цілому.  
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Еренфест показав, що для простору з n>4 мають місце спектри, що не спостерігаються на 
практиці, а для n=4 величина моменту кількості руху (rvm) може мати тільки одне значення, що не 
відповідає дійсності. 

Принцип Гюйгенса (про сферичну поверхню випромінювання) порушується для простору з 
парним n. Для непарних n рішення хвильового рівняння у вигляді сферичної хвилі можливо тільки 

для n=3. Для n≥  5 спостерігається спотворення сфери й інформації. З цього погляду простір з n>3 
повинний бути нестійким і розпадатись до простору n=3, а також мають спостерігатись ефекти, що 
суперечать перерахованим вище і нашому досвіду. Дійсно, для ядерних взаємодій потенціал Юкави 

U(r)=
r

e x−

 і потенціал Маркова U(r)=
5r

b
 говорять про те, що простір ядерних взаємодій (простір 

мікросвіту) відрізняється від простору макросвіту. Більше того, із потенціалу Юкави слідує 
зростання розмірності простору при наближенні до центру взаємодії і про дробову розмірність 
простору, що асоціюється з фракталами, мова про які йшла вище. Віртуальні частки, що 
народжуються поблизу центрів взаємодії, начебто підтверджують припущення про простір з n>3, але 
дані експериментальної ядерної фізики свідчать про те, що до l  = 10-14 ~ 10-15 см простір 
залишається евклідовим. Чи то невірна теорія, чи то невірно розуміємо експеримент, покаже 
майбутнє. Варто також зазначити, що простір є евклідовим ще й тому, що в силу виконання законів 
збереження (mv=const і rmv=const) простір нашої ділянки Всесвіту є ізотропним і однорідним 
(теорема Ньотер), що взагалі, суперечить основним положенням ЗТВ (загальної теорії відносності), 
відповідно до якої будова простору залежить від розподілу мас і є неоднорідною, а, отже, не повинні 
виконуватись і закони збереження. 

За теоремою Ньотер не можливо розрізнити «ліве» і «праве» в природі, хоча експерименти зі 
слабкими взаємодіями говорять про зворотне. Природа якимсь чином розрізняє “ліве” і “праве”, 
робить простір орієнтованим. Пояснення цьому факту, можливо, криється в нееквівалентності ліво- і 
правоповоротніх систем координат, бо операцію віддзеркалення неможливо одержати переносом і 
обертанням у звичайному 3-х мірному просторі, а тільки в 4-х мірному, де віддзеркалення у просторі 
заміняється обертанням у часі, в результаті чого на сцену з'являється теорема СРТ, але про неї 
пізніше.  

Останнє, на чому необхідно зупинитись, це на зв'язку простору з організацією матерії, 
оскільки крім простору в загальнофізичному змісті розрізняють функціональні простори, простори 
обмежені визначеними рамками - “мембранами”. Характерною рисою мембран є те, що вони 
виконують роль своєрідних пропускних пунктів для різних взаємодій і потоків матерії. Але до 
організації матерії і до властивостей простору, як фізичної категорії, ми повернемося в розділі 
“Матерія”. Таким чином, розглянувши простір з погляду математики і фізики, слід констатувати, що 
про простір ми знаємо небагато, але й те практично не має пояснення, тому що намагаючись 
пояснити одне через інше, ми можемо оказатись в ролі барона Мюнхгаузена, що витягує себе з 
болота за волосся. Безсумнівно, одне, а саме: простір, поряд з часом, масою, зарядами і ентропією, є 
основним поняттям нашого Всесвіту, тому що [М] входить у якості первинної, не виведеної через 
інші фізичні одиниці, величини. 

 
1.2.2 Час 
Поняття часу нерозривно пов'язано з поняттям тривалості, порівнянням та співвідношення 

різних процесів. Цілком природно, що в давнину час, як самостійна категорія, був відсутній. 
Процеси, їхня тривалість вимірювались рухом. 

У процесі свого розвитку людство виділило з загальної маси процеси, що періодично 
повторювались (день і ніч, зима і літо, положення планет і зірок на небі та т.п.). Ці процеси могли 
служити деякою рівномірною шкалою виміру тривалості стосовно інших процесів. Так з'явився 
годинник, з яким в людський побут почала входити категорія часу. 

Із вище сказаного можна зробити висновок про відносність поняття часу взагалі, але той факт, 
що секунда в якості визначальної одиниці входить у фундамент природознавства, говорить про 
самостійність і особливу роль категорії часу у світобудові. Оскільки поняття часу нерозривно 
пов'язано з поняттям руху, то на час були поширені і парадокси руху. Ще до н.е. Зенон сформулював 
свої знамениті апорії про Ахіллеса і черепаху, про рух стріли та інші, в яких доводив 
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парадоксальність руху, що витікає з нескінченної подільності простору і часу. Вичерпні відповіді на 
питання Зенона не отримані і донині. 

Здавалося, що з зазначеними протиріччями справився математичний аналіз, однак виявилось, 
що оператор диференціювання не доводиться логічно, він споконвічний, як і оператори додавання, 
множення та т.п. Для функції границя досяжна абстрактно, але не практично, і, отже, теорія границь 
вирішити апорії Зенона не може. 

Незважаючи на апорії Зенона вважалося, що простір і час безперервні. Цей тезис 
підтверджувався всім досвідом природознавства, поки не вдарив грім "ультрафіолетової катастрофи" 
і на сцені не з'явився "квант дії" Планка. 

В атомній фізиці почалася ера квантів. Фізики наполегливо шукали "останні цеглинки" 
простору і часу і не знаходили їх. Очевидно “винуватцем” був метод індукції, а точніше інерція 
мислення. Вся справа в тім, що квантовий рух елементарних часток і самі частки по своїй суті не 
можуть мати безперервний спектр мас. З рухом пов'язані структура і властивості часток, отже "квант 
дії" відноситься тільки до будови речовини ( можливо і вакууму), але не характеризує дискретність 
чи безперервність простору і часу. 

За винятком філософів і богословів, фізики обходили мовчанням час, як фізичну категорію, аж 
до появи спеціальної теорії відносності (СТВ). В інтерпретації перетворень Лоренца, даних 
Мінковским, поняття простору і часу виявилися нерозривно пов'язаними зі швидкістю поширення 
електромагнітних хвиль взаємодії в вакуумі. Поняття часу, побудоване на електромагнітних 
взаємодіях, поставило фізиків перед альтернативою: або швидкість поширення агентів усіх взаємодій 
та ж сама, або невірна СТВ; а якщо і вірна, то тільки в межах електромагнітних взаємодій. Більшість 
фізиків вважає, що швидкість поширення усіх взаємодій одна і та сама, але ці припущення поки не 
обґрунтовані експериментально. 

По своїй суті, СТВ є теорією взаємовпливів і взаємодій різних об'єктів, явищ і процесів 
електромагнітної природи. Іншими словами, відносність часу в СТВ пов'язана не стільки зі зміною 
швидкості процесу, скільки зі зміною еталона виміру в залежності від вибору системи координат. 

Тим не менше, саме СТВ вперше показала відносність понять часу і простору стосовно 
рухомої і взаємодіючої матерії, показала, що простір і час проявляються тільки у взаємодіючій 
матерії і є, по суті, матеріальним оформленням процесів взаємодії. 

Повернемося, однак, до еталонних процесів виміру часу, до тих, що періодично 
повторюються. Досвід підказує, що відповідними процесами мають бути насамперед описувані 
хвильовими рівняннями з постійними коефіцієнтами (постійної частоти). 

Дійсно, найбільш точні годинники в даний час - це атомні, побудовані на частоті 
випромінювання визначених електронів, визначених атомів. Такі годинники були б ідеальними 
(точніше, така шкала відліку), якби фізики були впевнені в тому, що на рух електронів не впливає 
ентропія і що квант дії не змінюється з часом. На жаль, про це ми нічого не знаємо. 

Чи можуть періодичні процеси характеризувати час сам по собі? Тільки якоюсь мірою, тому 
що періодичні процеси - замкнуті, і, отже, час буде також замкнутим. Подібна система не 
еволюціонує і не має "своєї історії" чи "свого часу в нашому розумінні". 

Незамкнутими процесами насамперед є дифузійні процеси, інакше - нестаціонарні, перехідні. 
Саме в перехідних процесах поняття часу проявляється повною мірою; саме в цих процесах 
послідовність станів має свій індивідуальний напрямок, подібний спрямованості відліку часу. 

Важливою рисою параболічних процесів є те, що швидкість протікання процесу пропорційна 
величині потенціалу на даний момент. Процес, кажуть, іде по експоненті. Як і число π, число е 
(експонента) є трансцендентним і, як π у просторових співвідношеннях експонента всюдисуща у 
часових співвідношеннях. Крім виняткового місця числа е в Природі, слід зазначити і винятковість 

показової функції xey = , похідна від який дорівнює самій функції: xey =′ . Може саме тут і 

відкривається завіса винятковості числа е?  
Примітка. Допитливому читачеві варто звернути увагу на зв’язок показової функції з 

логарифмічною спіраллю і спіраллю Фібоначчі. 
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Однак, повернемося до "процесів". Їхня тривалість для подібних умов завжди однакова. Що 
задає темп протікання процесів у Всесвіті в цілому? І чому? Відповідь варто шукати насамперед у 
нестаціонарності ділянки Всесвіту, яку можемо спостерігати. Матерія в нашій ділянці Всесвіту 
знаходиться в нестаціонарному стані і перехід її в стаціонарний задає темп часу Всесвіту. Цей час 
називають космологічним. Час, що характеризує локальні процеси, можна називати місцевим або 
локальним часом. 

Можливість пов’язати між собою космологічний і локальний час, як і локальні часи між 
собою, здається неймовірною, адже навіть промінь світла, народжений в локальних подіях з 
тривалістю в частки секунди, йде до нас сотні, тисячі, мільярди років, вливаючись в єдиний 
космологічний потік. 

Пояснення криється в принципі Гюйгенса, у вирівнюванні потенціалів у точках по "сферичній 
поверхні" космологічного часу. 

Але чому виникають "осередки" локального часу? Всебічний аналіз процесів, що 
відбуваються в природі, приводить нас до першоджерел енергії: Сонця і внутрішнього потоку тепла 
Землі. 

За сучасними уявленнями усередині Сонця йдуть термоядерні реакції. Тепло Землі, 
вважається, зобов'язано радіоактивному розпаду; земні явища і земні процеси - це наслідок 
перетворень, що протікають у світі атому. Природно припустити, що космологічний час зв'язаний зі 
змінами, з нестаціонарністю у світі атомів, проявом якої служить радіоактивний розпад так званих 
нестабільних ізотопів. Але само існування нестабільних атомів говорить про те, що вони були 
стабільними, як і про те, що змінюються умови існування атомів, для яких витрата потенційної 
енергії поки більша, ніж прихід кінетичної. Система “Метагалактика” (як маятник) іде від 
потенційного стану до кінетичного, від напруженого стану через параболічні процеси до кінетичного 
(хвильового). Маятник Всесвіту рухається убік розширення Всесвіту. 

Однак нестабільність атомів відносна, тому що нестабільні стани переходять у стабільні. Але 
чи закінчується на цьому процес? Ні. 

Ще в 50-і роки відомий радянський астроном Козирєв показав, що витрата енергії Сонця 
занадто велика, щоб пояснити її лише термоядерними реакціями. Але найбільший удар по сучасній 
теорії світіння Сонця нанесли досліди співробітників Кримської астрофізичної обсерваторії та 
досліди по виявленню сонячних нейтріно. 

Було показано, що частота й амплітуда коливань Сонця, як газової купі, не відповідає 
температурі усередині Сонця; вона виявилася нижче очікуваної, а, отже, термоядерна піч не може 
забезпечити виходу тепла, що спостерігається в дійсності. Не знайшли і нейтріно, свідків і учасників 
термоядерних реакцій. 

Одне з пояснень даному феномену було дано Козирєвим. Козирєв запропонував гіпотезу 
покриття дефіциту сонячної енергії, її утворенням усередині Сонця завдяки плину часу. 
Відштовхуючись від гіпотези Козирєва, запропонуємо наступне, пояснення (інше тлумачення 
гіпотези Козирєва, рис. 1.8). 

 
Рис. 1.8 

Якщо річку перегородити греблею, вода, що нижче греблі, почне текти через греблю тільки 
через t∆ , тобто після заповнення водоймища, коли вона почне переливатися через верхній край 
греблі. Гребля стане "вічним" джерелом енергії. 

У природних умовах подібними “греблями” служать гравітація, електромагнетизм і ядерні 
взаємодії. З часом відбувається природне зниження величини взаємодій і тоді загальний 
космологічний процес "переливається" через ядра, атоми і зірки, вивільнюючи енергію і 
породжуючи локальні процеси і локальний час. 
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Як впливає локальний процес на плин інших процесів (по сусідству)? Адже чим вище 
потенціал, тим швидше зміна станів, швидше відлік часу. За принципом Гюйгенса, на сфері 
космологічного часу всі процеси повинні бути взаємозалежними і всі процеси повинні 
вирівнюватись, а отже нестаціонарний процес повинний провокувати "нестаціонарність" і в 
"сусідніх" процесах, де час має прискорюватись, або уповільнюватись, бо ліквідація греблі - це 
знищення “відставання” в часі, що існувало. Можливі й інші зміни параметрів процесу. І Козирєв 
дослідним шляхом підтверджує цю тезу. За його гіпотезою існує взаємозв'язок між ідентичними 
процесами (наприклад, реакція гіроскопа на нестаціонарні процеси). Але пояснення (на відміну від 
Козирєва) даному феномену не в тім, що час впливає на дію, а навпаки – дія впливає на час. Даний 
висновок обґрунтовується тим, що рух у консервативній системі може описуватися не через час, а 
через швидкість; прискорення взагалі не входить у рівняння руху у формі Лагранжа-Гамільтона 
(тільки узагальнені координати й узагальнені швидкості). Створюється враження, що м/сек, чи 
м2/сек, чи м3/сек - це не швидкість, а своєрідні витрати простору, де під простором варто розуміти 
матерію, що перемістилась. 

Відносність поняття часу проглядається і у співвідношенні невизначеностей Гейзеберга:  
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∆⋅∆

π
=∆⋅∆

π
≤h . 

Час у цьому співвідношенні пов'язаний з постійною Планка і через ∆Е заморожений у будові 
речовини (в будові елементарних часток, де він проявляється через поняття спіну, що має розмірність 

h , а саме моменту кількості руху ( сек
2мкгVmrXP ⋅=∆⋅⋅∆=∆⋅∆  ). 

Час з енергією через спін “заморожений” в обертальному русі завдяки дії сил взаємодії. 
Руйнування „греблі” тяжіння (або переливання через неї) і породжує енергію та час. 

Чи можемо ми на підставі вище зазначеного, сказати: 

1) Чи можливе прискорення часу? - Так, за рахунок руйнування „греблі” (про це в розділі 
"Ентропія"). 

2) Чи можливе уповільнення часу? - Так, для цього необхідно споруджувати і нарощувати 
„греблі” (локально, не більше). 

3) Чи можлива подорож у часі ? - Неможлива в буквальному значенні, але можлива, через 
побудову „греблі” для уповільнення часу з наступним її руйнуванням і ліквідацією ∆ t. Аналогічний 
висновок можна зробити і про подорож у минуле. 

Окрім того, якщо Всесвіт через взаємодію (світло) ми бачимо хоча б у минулому, то ніхто не 
може побачити ні його сьогодення, ні його майбутнього. Людина дивиться в минуле, визначаючи 
ймовірності свого майбутнього. 

Коли мова йде про час (про взаємозв'язок локального і глобального понять часу) варто 
зупинитися на обмежених процесах по якому-небудь параметру. Обмежуючим параметром може 
служити параметр, відмінний як по ступінях організації матерії, так і на даній ступіні. 

Так, наприклад, якщо мова йде про сукупність хімічних реакцій у клітинці чи в будь-якому 
"малому" обмеженому обсязі, обмежуючим параметром служить або час, або інтенсивність 
параметру (особливо коли мова йде про визначений результат процесу). У цьому випадку 
обмежуючим є процес, що триває довше всього (чаша водоймища біля"греблі" заповнюється 
повільно і "шлюз" для протікання наступного процесу відкриється тільки після закінчення t). 

Другим класом обмежуючих параметрів є "мембрани", або граничні умови (площа перетину 
реакції, площа поверхні взаємодії, обсяг реагуючих речовин і т.п.), тобто „вузьке” місце процесу. 

 

1.2.3 Рух 

Під рухом ми розуміємо зміну відносного положення часток, систем часток, форм і 
структур інших просторових об'єктів. Ця зміна може бути циклічною, з поверненням по одному 
або кількох параметрах у вихідне положення, і незворотнім, коли зміна в стані є стійкою. До 
циклічного руху відноситься кругове (обертальне і хвильове), до незворотних — дифузійний і 
поступальний рухи. 

З механічних рухів розглядаються: обертальний, поступальний і коливальний. Обертальний 
рух може описати рух точки, рух континуального середовища і має тільки кінетичний зміст. 
Поступальний рух – це, насамперед, рух взаємодіючих систем, рух переходу потенціального стану в 
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кінетичний і навпаки, але без повернення у вихідний стан. Коливальний рух є синтезом перших двох 
рухів, (як і гвинтовий), і проявляється в рухові суцільних середовищ. Взагалі розглядається або рух 
точки, або рух середовища. У першому випадку говорять про кінематику і динаміку, якщо 
відбувається зміна координати (q) матеріальної точки від одної просторової точки до іншої. Рух 
середовища розглядається відносно конкретної точки в просторі. При цьому розрізняють три види 
руху для випадків як точки, так і середовища. 

Перш ніж перейти до опису руху варто розібратися в природі руху як такого. Який би рух не 
розглядався, важливу роль відіграють взаємодії. Якщо взаємодії немає – говорять про збереження 
кількості руху чи моменту кількості руху. Але виникнення руху завдячує тому, що спочатку була 
взаємодія. 

Взаємодія, як ініціатор виникнення руху задає початкові і граничні умови, визначаючи тим 
самим стійкість системи, а отже, і стійкість руху. І тут ми стикаємось зі ступенями свободи. 

Ступенів свободи у даної системи мається стільки, скільки мається незалежних координат. 
Для евклідового простору таких координат 6: три, що характеризують положення центру мас об’єкту 
у просторі і три, що задають положення системи відносно центру мас (обертальний рух). Рух у 
потенційній “ямі”, що є синтезом перших двох рухів (з частковими ступенями свободи), буде 
коливальним (приклади: маятник, пружина, звук, світло), або періодичним. Якщо об'єкт рухається в 
потенціальній “ямі”, то це консервативна система; тобто система, для якої сума кінетичної і 
потенціальної енергій зберігається. Якщо ж у системі маються стоки і джерела енергії, система може 
вважатися рівноважною тільки при рівності ∆Е приходу = ∆Е витрати. 

Властивість консервативності визначає рух об'єкта по геодезичних траєкторіях (на одному 
енергетичному рівні). Саме для такого руху справедливі закони збереження кількості руху, моменту 
кількості руху і енергії, що є інваріантами руху. 

Інваріанти руху є характеристиками стійкого руху, що описується принципом найменшої дії 
(ПНД), суть якого в наступному: якщо процес обмежений у просторі і протікає без притоку і стоку 
енергії, то різниця між кінетичною і потенціальною енергією, просумірувана (проінтегрована) по всій 
траєкторії процесу, буде мати мінімум. 

Опис руху за допомогою ПНД називається інтегральним способом опису руху. Цей спосіб, чи 
більш загальний спосіб інтегрального опису у формі Гамільтона, можливий тільки тоді, коли відомі 
початкові і граничні значення параметрів процесу. У противному випадку, користуються 
диференціальним описом руху в формі Ньютона, тобто описом руху від точки до точки, якщо задана 
зміна потенціалів (законів зміни сил) у часі і в просторі. Диференціальний опис неконкретний і 
описує не одну, а нескінчену множину траєкторій процесу (як і будь-яке диференціальне рівняння) і 
набуває конкретності тільки при заданих початкових і граничних умовах. 

Якщо в системі є джерела і стоки енергії – рух описується рівняннями Гамільтона-Якобі, що 
відрізняються від рівнянь Лагранжа наявністю складової, що враховує зміну енергії системи з часом. 
Розглянутий опис виходить з критерію енергії. Замість критерію енергії часто використовується 
критерій збереження маси у виді рівняння нерозривності густини або щільності ρ : 
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в яке також закладена залежність узагальнених швидкостей q& і = zyx V,V,V  від узагальнених 

координат q і = X, Y, Z для суцільних середовищ. 

Вище розглядався рух з точки зору фізики. В математиці під рухом розуміють дії, що 
переводять точку з одного положення в просторі в інше. Перевід точки з одного положення в інше 
для площини здійснюється шляхом паралельного переносу й обертання. Однак, у тривимірному 
просторі додається ще й операція віддзеркалення, бо за допомогою перших двох операцій не можна 
перевести лівоповоротну систему координат у правоповоротну і навпаки. 

Для того, щоб позбутися операції віддзеркалення, приходиться вводити додаткову координату 
і тоді обидві системи координат можна перевести одна в одну поворотом у просторі з числом 
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координат на одну більше. З цієї позиції, очевидно, варто шукати і пояснення асиметричності нашого 
тривимірного Всесвіту в просторі, для якого четвертою координатою є час. 

Асиметрія речовини (є р+ і е-, але не спостерігаємо р- і е+ )може бути усунута поворотом у 
четвертому вимірі — у часі, але час несиметричний, а тому речовина (для компенсації) також 
повинна бути несиметричною. 

Якщо рух не виходить за рамки даного простору – він називається рухом першого роду, якщо 
ж виходить ( обертання в просторі n +I виміру) – говорять про рух другого роду. 

До математичних операцій руху також відносять різні деформації системи (розтягання, стиск, 
крутіння, вигин, зсув), тобто операції, що не порушують цілісність об'єкта. 

Операторами, за допомогою яких описується рух суцільних середовищ в математиці, є 
дивергенція і ротор. Якщо div – це зміна швидкості по координатах, то rot – це зміна i-x проекцій 
швидкості по j координатах: 
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У цьому зв'язку варто згадати про цікаву теорему Гельмгольца: будь-яке векторне поле 

дорівнює сумі grad ϕ  і rot A
r

 при div A
r

 =0 (інакше – будь-яке векторне поле F, що однозначне і 
безперервне, перетворюється в нуль на ∞, може бути представлено єдиним чином у вигляді суми 

градієнта деякої скалярної функції ϕ  і ротора деякої векторної функції A
r

, дивергенція якої дорівнює 
нулю. З цієї теореми випливає, що сферу не можна “зачесати”, на ній обов'язково будуть дві 
особливих точки-полюси (не в приклад тору). 

Фізична сутність руху змінюється за формою і змістом по сходинках організації матерії. Існує 
різноманіття форм руху матерії: фізична, хімічна, біологічна, соціальна і т.п. При цьому кожна 
наступна містить у собі попередню як складовий елемент. Розглянемо дане питання в дещо іншому 
аспекті.  

Найнижча ступінь організації матерії – квантова. На цьому рівні рух виступає у вигляді 
окремих порцій дії (моменту кількості руху), порцій руху законсервованого в будові окремих 
елементарних часток. Ця особливість проявляється в тому, що при дослідженні структури і 
характеристик часток ми не можемо говорити про “шматочок”, чи про частину частки. Вона повинна 
себе проявити або цілком, або ніяк. У результаті неминуче приходимо до знаменитого 
співвідношення невизначеностей Гейзенберга: 

π
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h , 

Згідно з яким взаємодія на квантовому рівні пов'язана з будовою елементарних часток і 
відбувається тільки порціями, а, отже, і рух на цьому рівні порційний (не в ефекті переривчастості 
простору і часу, а в плані взаємодії). 

Друга сходинка організації матерії підносить нам наступну загадку руху, пов'язану з 
електромагнітними явищами. Відповідно до закону електромагнітної індукції механічний момент 
mvr може переводити механічну роботу в електричну через момент, пов'язаний з електромагнітним 
полем і навпаки. 

Мова йде не просто про закон електромагнітної індукції, а про загальну природу електрики і 
руху елементарних часток, що відображається в понятті спіна. 

Під спіном розуміють момент кількості руху частки, але тому що спін не ототожнюється з 
моментом кількості руху mvr частки у вигляді гіроскопа, то можна говорити про внутрішній рух 
частки і про заряд як результат цього руху. 

Слід також зазначити, що якщо на мікрорівні домінує хвильовий (з добавкою дифузійного) 
рух, то на макрорівні – поступально-обертовий з добавкою дифузійного (на мікрорівні опис руху 
дається дифузійно - хвильовим рівнянням Шредінгера). 

Якщо перші дві загадки пов'язані з будовою речовини і рухом на мікрорівні, то третя пов'язана 
з явищем інерції. З принципу Галілея і закону Ньютона випливає, що за відсутності сил, тобто при 
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∑ = 0F , constxm =& . Тіло за відсутності сил рухається по геодезичним не змінюючи своєї швидкості. 

Маса немов би відсутня і не проявляє себе ( constm,constx ==&  ). 

Але! Як тільки ми приклали силу, відразу ж з'являється x&&  (прискорення), а з ним і інерційні 
властивості об'єкту. Система не “бажає” змінювати свій стан! Необхідно перевести її на іншу 
геодезичну, на інший потенціальний рівень, щоб після закінчення дії сили система залишилась у 
стійкому стані. 

З погляду стійкості руху кожна система має один чи кілька стійких станів. Зважаючи на це 
Всесвіт має безмежне число стійких станів, або необмежене число рівноправних ступенів свободи. 
Ця ситуація пов'язана або з розширенням Всесвіту і зняттям обмежень на деякі ступені свободи, або 
ж з «миттєвою» перебудовою системи – (тіло, що прискорюється, - решта Всесвіту) у нове стійке 
положення, що з погляду кінцевої швидкості поширення взаємодій неможливо. 

Можна також говорити про безграничну однорідну модель Всесвіту з рівномірним 
гравітаційним потенціалом, але тоді неясний прояв інерційної маси. Спочатку Мах, а пізніше 
Ейнштейн, у загальній теорії відносності показали еквівалентність інерційної і гравітаційної маси. Це 
значить, що прискорення руху тотожне гравітаційному стану і що в прискореному русі варто шукати 
загадку природи гравітації, на відміну від природи електромагнетизму, пов'язаної зі швидкістю руху 
хвилі (а не прискорення). Причому, якщо швидкість носить відносний характер (як і електрика: 
рухаючись зі швидкістю струму в провіднику струму не знайдемо), то прискорення носить 
абсолютний характер і не змінюється при зміні системи відліку.  

На закінчення необхідно зупинитись на ще деяких особливостях руху. Так, перехід кінетичної 
енергії в потенціальну і навпаки говорить про ідентичність цих форм енергії і про правомірність 
наступного висновку: потенціальна форма енергії говорить про новий вид, нову форму руху, про те, 
що одна форма руху - кінетична перейшла в іншу форму. Дана точка зору підтверджується 
механікою Герца з однієї сторони і точкою зору Лауе з іншої. Вище, ми вже зупинялися на апоріях 
Зенона і на питанні про дискретність і безперервність руху. Додатковий акцент на користь 
безперервності надає задача трисекції кута, не розв'язувана дискретно, але розв'язувана за допомогою 
руху і характеризуюча трансцендентність руху в цілому, тому що сама задача трисекції 
трансцендентна. 

Вище майже нічого не сказано про такі властивості руху, як можливість застосування 
принципу суперпозиції в хвильовому й у напруженому станах, але не в дифузійному; а також про те, 
що даний опис руху застосовується у випадку, коли малі причини породжують малі наслідки. У 
противному випадку необхідно розглядати особливі точки на траєкторіях процесів, що виникають 
тоді, коли в системі є стани зі ступенями свободи – одні зникають, інші з'являються. Це фазові 
переходи. На разі ці питання мало досліджені, або не досліджені взагалі. 

Усе вище сказане про рух тільки в деякій мірі піднімає завісу над його загадкою, про яку 
Демокріт сказав: “У світі немає нічого крім матерії, що рухається, і все, що ми спостерігаємо, є 
результат руху”. 

 
1.2.4 Безмежність 

При вивчені різних розділів природознавства, рано чи пізно, людина зустрічається з поняттям 
безмежності, одним з найбільш важливих і “таємничих” в науці взагалі. Дане поняття витікає з 
людського досвіду, виражене в методі індукції, основаного на тому, що якщо в якійсь сукупності із n 
об`єктів мається яке-небудь інваріантне співвідношення, то воно збережеться і для n+1 об`єкта, та 
для “безмежної” сукупності таких об`єктів. 

Інтуїтивно поняття безмежності приходе до людини з поняттями простору, часу і числа. Коли 
мова йде про простір, розуміємо безмежну ділимість простору /інтерполяція всередину/ і 
безграничність простору /завжди можна добавити! - екстраполяція назовні /; коли мова йде про час, 
інтуїтивно екстраполюємо еволюцію до ∞  в минуле та майбутнє; коли мова йде про число, згадуємо 
про величини безмежно великі та безмежно малі. 

В математиці до класифікації безмежностей підходять дещо інакше. Якщо припустити, що 
безмежність існує об`єктивно, структурно, то безмежність називають актуальною. Якщо ж вона 
проявляється через нескінчений процес, вона зветься потенціальною, такою, що розвивається / в часі, 
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через рух /. Якщо безмежність виникає при безграничному діленні “в середину”, вона називається 
інтенсивною, якщо “зовні” - екстенсивною. 

Багато вчених, особливо математиків, у зв`язку з парадоксами, виникаючими в теорії множин, 
заперечують безмежність взагалі; але мотивація даного заперечення не є переконливою, як і 
протилежна точка зору. 

Одним з доказів існування актуальної безмежності вважається вчення про максимум 
М.Каузанського, який вважав, що найбільш прості, ідеальні геометричні образи є результатом 
безмежного граничного переходу. Наприклад, пряма лінія, це коло, яке окреслене ∞=R , довжина 
кола це довжина периметра багатокутника з ∞→n , та т.п.(максимум М.Каузанського – це вчення 
про те, більше чого ніщо не може бути). 

Вже у вченні М.Каузанського присутня думка про граничні переходи, що пізніше отримала 
право на існування в роботах, присвячених обґрунтуванню диференціального та інтегрального 
обчислення. Але “отримане право” виявилось дуже нестабільним, тому що протиріччя у становленні 
безмежного з кінцевого виявилось недоведеним, відкинутим на межу знання, подалі від “очей 
людських”. Як писав Ф.Енгельс: “протиріччям є вже те, що безмежність складається з одних тільки 
кінцевих величин”. Продовжуючи думку можна сказати, що саме кінцеве складається з “безмежно 
малих” величин, тобто величин, які не мають розміру. 

Так, лінія це безмежне число точок, які не мають розміру; площина – це безмежне число ліній, 
не маючих ширини, а простір - площин, не маючих товщини. В результаті маємо апорії Зенона і 
“катастрофу” Демокрита, невимірність відрізків і парадокси теорії множин. І це при тому, що 
операції інтегрування і диференціювання не визивають ніяких сумнівів. Отже, або вихідні положення 
в протиріччі невірні (не існує безмежно малих, які прагнуть до нуля; не існує безмежно великих, 
маючих фізичний зміст), або ми не розуміємо саму фізику якісних переходів. 

Іншими словами, категорії простору і часу, до яких ми прив`язуємо поняття числа, не є 
безмежно подільними і зростаючими. Віру в справедливість подібного твердження дає нам закон 
переходу кількості в якість. На визначеному рівні організації матерії виникає нова якість, і говорити 
про те, чи мала вона місце “до” чи “після” – не має сенсу. Наприклад поняття “змочуваності” 
справедливе лише у вузькому діапазоні температур і не більше. 

Признаючи відносність простору і часу, їх взаємозв’язок з іншими характеристиками матерії, 
ми повинні признати і відносність існування простору і часу в рамках категорії “матерія”, а 
відповідно, і відносність поняття кінцевого і безмежного. Мабуть виходячи саме з цієї тези необхідно 
розглядати взаємовідносини дискретного і безперервного, апорії Зенона, проблему невимірюваності, 
розмірності, визначення функцій і трансцендентності, одночасності та безперервності. 

Ще Аристотель стверджував, що існує лише потенційна безмежність. Він казав: “Безмежність 
не існує актуально, як безмежне тіло, або величина, що сприймається почуттями… Безмежне існує 
потенціально, безмежне є рух.” Іншими словами, “почуттям і індуктивному мисленню не можна 
довіряти”. 

Але як тоді бути з операторами диференціювання і інтегрування? Як зрозуміти загадку 
граничних переходів? Чому всяка аналітична функція може бути задана рядами (розкладена в ряд)? В 
чому неспіврозмірність відрізків, довжини кола та діаметру, двох сусідніх перетинів конуса? 
Трансцендентність, яка вторгається через числа ππππ  та e (неспіврозмірність в просторі і часі), 
стверджує безперервність простору і часу. 

І тоді дискретність проявляє себе не як абсолютна категорія, а як особливі точки у 
неперервності, що характеризують зміну якості. Ми повертаємося до ідеї натурального ряду чисел. 
Але ми звикли, що частина тіла, об`єкта володіє властивостями самого тіла, об`єкта; підмножина – 
властивостями самої множини. Знову – метод індукції і знову те ж порочне коло... 

Можливо ми попадаємо в нього, змішуючи категорії простору, часу і руху. Так проблема 
“трисекції кута” вирішується кінематично,  іноді – структурно (також як і інші неспіврозмірні, 
“трансцендентні” параметри). Трансцендентність закладена в самому понятті руху і, можливо, є 
свого роду “інваріантом”, який “знищується” тільки при взаємодії з іншим оператором 
трансцендентності. 

Багато мислителів, починаючи з Демокрита, були схильні до думки про те, що саме рух дає 
життя всьому: простору, часу, взаємодії, всій фізиці. Тож поняття дискретності і безперервності, 
кінцевого і безмежного необхідно розглядати в динаміці; ці поняття відносні і набувають сенсу не 
самі по собі, а тільки у додатку до конкретного об`єкту чи явища.  
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Даним твердженням ми повертаємось до сказаного вище про відносність поняття безмежного. 
Це зовсім не означає, що тим самим безмежному відмовляється в праві на існування. Поняття 
безмежності по відношенню до людського досвіду є абстрактним, та чи є в природі місце для 
безмежності (за виключенням самого факту існування матерії як абсолюта), ми не знаємо. 

Говорячи про безмежність на основі поняття індукції, ми відштовхуємося перш за все від 
поняття однорідності незалежно від масштабів структури і тривалості процесу. В дійсності природа 
має ступінчату структуру організації матерії, в якій всяка система складається з систем більш 
низького рівня організації. Але, в кожній системі є своє особливе, те, що обмежується “мембраною” 
системи, і є загальним для аналогічних систем; те, що виходить за “мембрану” і об’єднує системи в 
систему більш високого порядку. 

Це означає, що в кожній системі є деяка композиція простору, часу, маси і зарядів, в якій при 
заповненні одної з ступенів “насичення” (свого роду ступеню свободи),- спостерігається якісний 
скачок, що сприймається як дискретність. Але інші ступені насичення (енергетичні канали) відкриті, 
і це сприймається як безперервність. 

В одному і тому ж об`єкті, явищі, процесі спостерігається і дискретність і безперервність; при 
цьому змішуються два поняття різних рівнів організації матерії в одному, що призводить до 
протиріччя. Але це одна частина протиріч. Інша множина протиріч, як уже зазначалось, пов`язана з 
безмежним додаванням та множенням (зі зворотними операторами). 

Так відомий парадокс Зенона “про Ахіллеса і черепаху” з фізичної точки зору безкінечного 
ділення немає сенсу. Любий об’єкт, як система, повинен бути зібраним з кінцевих об’єктів, 
“рівноцінних” самій системі. Наприклад, торба яблук складається з N яблук. Але якщо ми візьмемо з 
кожного яблука якусь частину , перетремо її на “порошок” та складемо у “множину”, то твердження 
про те, що це N яблук губить сенс, бо ми зруйнували об’єкти - яблука і структурно і якісно. 

До аналогічних висновків можна дійти розглядаючи нескінчені множини. Той же метод 
індукції приводить до необхідності розглядати нескінченні множини, де під нескінченністю ми 
вільно або невільно позначаємо кінець рахунку, границю, межу. Але, як логічно не може бути 
“кінцевої безмежності”, так і поводитись з поняттям безмежності, як з кінцевою величиною, не 
можна. Додавання кінцевого або безкінцевого до безмежності не має сенсу, так як і твердження про 
потужність безмежного. 

Відома проблема континууму саме і виникає внаслідок плутання дискретного та 
безперервного, що можна проілюструвати на прикладі порівняння течії річки з структурою будов 
вздовж траси Москва - Сімферополь. Хоча знов-таки , це не значить , що між дискретним та 
безперервним зовсім немає ніякого взаємозв’язку. Поняття дискретного та нерозривного ґрунтується 
на одних і тих же явищах, процесах, структурах і виступає в різних ролях, в залежності від зовнішніх 
об’єктів і систем взаємодії. 

Підводячи підсумки даного невеликого екскурсу в безмежне, можна стверджувати наступне: 
1) до поняття безмежного нас приводить метод індукції через великі та малі числа; 
2) обґрунтування понять безмежно великого та безмежно малого числа завдяки  методу 

індукції переростає в проблему якісних переходів на межу, або за межу наших знань; 

3) поняття кінцевого та безмежного, дискретного та безперервного відносні і можуть 
розглядатись тільки крізь призму конкретних фізичних процесів, явищ та структур; 

4) використання нескінченного, як кінцевої величини, логічно та фізично невиправдане; 
5) поняття нескінченого, як абстрактного поняття, має дуже важливе значення та потребує 

подальшого вивчення, тому що знаходячись на межі наших знань, сприяє їх подальшому розвитку. 
 

1.2.5 Симетрія 

Поняття «симетрія» в перекладі з грецької мови означає співрозмірність, тотожність по 
якомусь параметру, однаковість, регулярність. З найдавніших часів під симетрією  розумілись 
урівноваженість і гармонія (добро і зло, прогрес і регрес, «+» і «-» та т.п.). Від її розуміння, як 
гармонії пропорцій до ідеї інваріантості деякої сукупності величин, форм, співвідношень і т.д. щодо 
визначеної групи перетворень. Поняття симетрії пройшло тривалий шлях визначення, однак, дати 
повне, всеосяжне визначення симетрії практично неможливо в силу універсальності, загальності і 
вічної незавершеності даного поняття в процесі пізнання. 
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У математиці і фізиці, хімії і кристалографії, в теорії кристалів і біології, - скрізь, куди не 
звернеться допитливий людський розум, зримо і не зримо присутні поняття симетрії. Воно – і в 
нескінченно малому, й у нескінченно великому, воно з неживого світу переступило в живий і 
простежується аж до духовного стану суспільства. Спробуємо хоча б якоюсь мірою підняти завісу 
над загадкою симетрії. 

Перші систематичні дослідження симетрії започатковані архітекторами, живописцями та 
геометрами і стосувалися просторових понять симетрії. Існує три види безперервних перетворень 
простору: переніс (або трансляція), поворот і віддзеркалення. Ці перетворення здійснювались щодо 
елементів симетрії: крапки, прямої і площини. Можливі також різні комбінації перетворень, однак 
єдиною вимогою залишається інваріантість (незмінність) деякої величини чи групи величин. З теорії 
кристалографії Федорова відомо 230 просторових груп симетрії 3

3G  / 3 виміри простру предмета і 3 

виміру простору, в якому об'єкт періодичний. Для n – вимірного об’єкту і m – вимірного простору 

група симетрії позначається як n
mG . 

Якщо розглядається чотиривимірний простір – час, то до зазначених вище операцій 
перетворень додається перехід від однієї до іншої системи відліку, що рухаються з const=υ  
(перетворення Лоренца), а до елементів симетрії додається чотиривимірний простір – час. При цьому 
під крапкою, лінією, площиною і простором варто розуміти й час, тобто момент часу, вісь часу, 
площину Мінківського „xot” і простір – “xyzt” а групою симетрії буде 4

4G . 

У 1918 році німецький математик Еммі Ньотер довела фундаментальну теорему фізики, що 
встановлює зв'язок між властивостями симетрії системи і законами збереження: у фізичній системі, 
рівняння руху якої мають форму системи диференціальних рівнянь, що отримуються варіаційним 
способом, кожному безперервно залежному від одного параметра перетворенню, що залишає 
інваріантним дію S, відповідає свій закон збереження. Переносу системи координат (зрушенню в 
просторі) відповідає закон збереження кількості руху (однорідність простору); повороту системи – 
закон збереження моменту кількості руху (ізотропність простору), зрушенню по осі часу – закон 
збереження енергії (однорідність часу), віддзеркаленню -- закон збереження заряду. 

Число перетворень, що зберігають величину S (дії), як найбільш загального поняття у фізиці, 
обмежене, так само як і число законів збереження. Обмеженість полягає в тому, що всі 3 операції 
зазначених перетворень випливають з відносності руху в цілому, а це, в свою чергу, визначає 
добавку до групи 4

4G  принципу відносності через перетворення Лоренца, що зберігають (ct)=const і є 
зовнішніми стосовно об'єкта (с – швидкість світла, t - час). В даному випадку не розглядаються інші 
варіанти зовнішніх симетрій, а також поза увагою залишаються внутрішні симетрії об'єкта, за 
винятком калібровочних перетворень, що залишають інваріантною величину заряду. При цьому 
виникає питання: а з чого складається «заряд» усередині «заряду»? 

Закону збереження будь-якого заряду відповідає інваріантість лагранжіана системи щодо 
деякої групи перетворень, незалежної від просторово-часової точки (глобальна симетрія). До 
внутрішньої симетрії відноситься ізотопічна, що залишає інваріантом ізотопічний спін χ , що є 
частиною більш широкої, унітарної симетрії. 

Крім безперервних симетрій, існують дискретні симетрії, що не приводять у класичній 
механіці до законів збереження, однак у квантовій механіці  вони дають закони збереження С, Р, Т, 
СР і СРТ парності (зарядової, просторової, часової, зарядово-просторової, комбінованої парності). 
Фізичний аналог перерахованих законів – «віддзеркалення», «принцип врівноваженості» та принцип 
«балансу». 

Усі розглянуті симетрії будуть неповними, якщо обійтися лише просторо-часовими 
симетріями, тому що в розділі «архітектура фізики» просторо-часовий «каркас» матерії 
доповнюється властивостями зарядів і інформації. Отже, для з'ясування більш глибинних 

властивостей матерії необхідно розглянути всілякі групи симетрії від 0

0G  до n
nG  з різними 

операціями перетворень щодо всіх можливих елементів симетрії. Можливо, що такий підхід зможе 
пролити світло і на порушення симетрії в просторово-часовому «каркасі» природи. 

Проте, навіть такий докладний розгляд симетрії не буде повним, оскільки явище симетрії 
ґрунтується на сталості, інваріантості величини дії, що виражається в законах збереження, в сталості 
структур і процесів, у їх стійкості. Бо, хоч їх і велике число, однак не вони визначають обличчя світу. 
Обличчя природи визначають параболічні процеси, нерівноважні і нерегулярні. 
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Якщо еліптичні і гіперболічні диференціальні процеси припускають рішення в гармонійних 
функціях (у відповідності до балансу кінетичної і потенціальної складових), то параболічні дають у 
рішенні експоненту. І хоча під експонентою присутні ті ж гармонійні складові, але вони 
підкоряються симетрії подібності: від малого до великого „куди не подивись – скрізь одне й те саме”. 
Якщо в першому випадку маємо симетрію тотожності, то для параболічних рішень – це подібність 
фрактальності, дрібності. Перехід системи від стану однієї енергії до стану з іншою відбувається  по 
експоненті; виникає новий вид симетрії – динамічної, пов'язаної з розглянутими вище симетріями, 
через стоки і джерела енергії, що включаються в гамільтоніан системи (див. теорему Ньотер). 

Усе сказане дає можливість глянути по-новому на закони збереження С, Р, Т, СР, СРТ і, 
відповідно, зрозуміти глибше природу понять заряду, просторової, часової, зарядово-просторової і 
комбінованої (в часі) парності. Тут заряд доповнює простір і служить противагою часу. Заряд 
виступає у виді особливості простору, точніше - особливості матерії, структурованої у форму 
речовини. Перебудова зарядово - просторової структури через швидкість поширення взаємодій 
породжує час, зміна потенціальної складової породжує зміну кінетичної, а все разом обумовлює 
перерозподіл властивостей матерії між простором, зарядами, часом і масою. 

Вище поняття симетрії розглядалося для неорганічного світу. У той же час підкреслювалась 
важливість того, що «обличчя» світу визначається нерівноважними процесами, які породжують 
унікальне явище – життя. Ці процеси визначають еволюцію видимої частини Всесвіту і тому 
симетрія цих процесів заслуговує на особливу увагу. 

Розглядаючи еволюцію матерії, необхідно насамперед зупинитись на симетрії причин і 
наслідків. Свого часу П’єр Кюрі сформулював відому теорему про те, що «елементи симетрії причин 
виявляються в ефектах, породжуваних ними. Якщо спостерігається дисиметрія причини – вона 
породжує дисиметрію наслідку. Зворотне положення не справедливе, тобто ефекти наслідків можуть 
бути більш симетричні чи асиметричні, ніж причини, що їх породили». З одного боку, ця теорема 
підтверджує явище когерентності, що полягає в кратності форм і величин по рівнях організації 
матерії; з іншого боку – визначає напрямок стріли часу від минулого до майбутнього. 

Причинами симетрій, що визначають еволюцію матерії в глобальному змісті (і живої, і не 
живої), є закони діалектики. У законі єдності і боротьби протилежностей присутня операція 
віддзеркалення. Плюс і мінус, добро і зло, батіг і пряник, та т. ін., завжди мають рівноважне 
положення, і зрушення в одну сторону породжує посилення з іншої, втрата стійкості приводить до 
відновлення рівноваги і симетрії, до переходу в новий стан рівноваги. 

Система переходе в новий стан рівноваги і симетрії найчастіше стрибком, виключаючи 
безупинне перетворення з виродженим безупинним станом стійкості типу просторово-часових 
перетворень. І тоді вступає в дію другий закон діалектики – переходу кількості в якість, відповідності 
форми і змісту. Рушійною силою таких переходів, є невідповідність зовнішніх і внутрішніх симетрій 
об'єкта. Підтвердженням можуть служити два цікавих графіки (рис. 1.13; рис. 1.14). 

- Перший показує, як кількість переходить у якість, у новий зміст. Стійкість по якісній 
ознаці є ознакою внутрішніх симетрій, але ця стійкість не є стійкістю по кількісній ознаці, коли з 
ростом кількості елементів, змінюються зовнішні симетрії і спостерігається відхід від стійкості по 
якісній ознаці. Швидкість еволюції визначається розподілом елементів симетрії в просторі і 
швидкостями їхньої взаємодії. 

- Другий графік відстежує ті ж явища синтезу і розпаду на рівні організації живого. Те ж 
порушення рівнів симетрії по рівнях організації матерії. Необхідно також відзначити, що в 
еволюційному процесі мають місце два види перетворень: зсув у часі и віддзеркалення в просторі зі 
зсувом. 

- Третій закон діалектики – “заперечення – заперечення” – доповнює перші два і добре 
ілюструється приведеними вище прикладами. Вони ж зумовлюють дію закону «заперечення – 
заперечення». Для стаціонарних систем – це повернення у вихідний стан; для перехідних процесів – 
повернення на новому рівні, по спіралі; коли зберігається симетрія вихідного стану, але змінюється 
склад якісних ознак. 

- Частина перетворень симетрії, що мають найкращі можливості сполучення великого 
числа станів стійкості з малими значеннями енергетичних бар'єрів, використовується для організації 
систем, що називаються живими. Так, у просторі – це знаменита п’ятипроменева симетрія (квіти, 
листя, морські зірки і т.п.) 
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- Живі системи використовують різні порушення симетрії в просторі (динамічні 
симетрії). Нерівноправність лівого і правого в природі компенсується координатою часу і 
проявляється в активності по-різному поляризованих молекул (ліво- і правообертові поляризації), що 
дозволяє будувати несиметричні об'єкти. 

- Можливо, що саме факт нерівноправності лівого і правого в природі, порушення 
симетрії в операції віддзеркалення і є основою еволюції матерії взагалі (оскільки зсув осей симетрії 
по рівнях організації і породжує явище типу «симхіона», рис. 1.14). 

- Другою причиною порушення симетрії в просторі може бути наявність початкових і 
кінцевих умов; іншими словами, щоб у просторі-часі мав місце нерівноважний процес фазового 
переходу матерії (на рівні вакууму) в речовину. Тоді, вважаючи радіус сфери розльоту R= ∞, при 
значенні параметрів на границі рівним нулю, але не рівним нулю у центрі, ми одержимо 
нерівноправність лівого і правого скрізь, за винятком центра і геодезичних ліній (втім, як і в будь-
якій області простору, у якій має місце нерівноважний процес). 

- В підсумку необхідно зазначити, що ідея симетрії пронизує не лише органічний і 
неорганічний світ, але й людське суспільство, його матеріальний базис і духовну надбудову, 
споріднюється з поняттями стійкості й еволюції, породжує безліч процесів від безперервних до 
фрактальних, і що всі природні процеси підкоряються 3-м основним законам діалектики. 

Примітка: Теорема П. Кюрі: Симетрія породжуючого середовища, накладається на симетрію 
тіла, що утворюється в цьому середовищі. Отриманий у результаті об’єкт зберігає тільки ті елементи 
своєї симетрії, що збігаються з накладеними на нього елементами симетрії середовища. 

 

1.2.6 Когерентність 

Початкове формальне визначення когерентності мало на увазі погоджене протікання в часі 
декількох коливальних чи хвильових процесів. Пізніше, з розвитком і становленням квантової 
механіки, сформувався новий фундаментальний напрямок досліджень з загальфізичною основою – 
теорія когерентних кооперативних явищ. Мається на увазі погоджене протікання будь-яких фізичних 
процесів у просторі і в часі. 

Для всіх зовні різнорідних явищ, що виявляють когерентність, існує загальна риса 
кооперативності, фазировки, кореляції випромінювання, речовини, у більш загальному вигляді 
об'єктів, систем однієї і тієї ж фізичної природи, що діють не ізольовано, а за якимись причинами 
спільно, виявляючи якості не властиві окремій частці. Кількість породжує якість. 

Обсяг простору, в якому спостерігається явище когерентності, називається обсягом 
когерентності. Цей обсяг є об’ємом циліндра, висота якого дорівнює довжині когерентності, а площа 
основи - площі когерентності. 

У класичній оптиці ступенем когерентності двох хвиль є величина інтерференційного члена. В 
узагальненому вигляді інтерференційний член відповідає кореляційній функції. 

Як уже відзначалося, найбільш вивчене явище когерентності в оптиці (I=I1+I2) з наступним 
поширенням на когерентність вимірювального приладу при його взаємодії з речовиною. В оптиці 
розрізняють три основних процеси резонансної взаємодії випромінювання з речовиною, коли енергія 
кванта збігається з енергією переходу: поглинання, спонтанне випромінювання й індуковане 
випромінювання. 

Якщо EE ∆+<∆−  – витрата менше накопичення, спостерігається граничний ефект - 

генерація випромінювання (лазерне випромінювання). 
           спонтанне       індуковане 
   поглинання   випромінювання  випромінювання 
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Рис. 1.9 
Лазерне випромінювання має найбільш високий ступінь погодженості, когерентності у всьому 

обсязі активізованої речовини. Обсяг когерентності, отриманий за допомогою лазера, у 1017 більший 
обсягу когерентності від звичайного нелазерного джерела. Однак, зі створенням квантової механіки, 
коли стало ясно, що хвильові властивості присутні не лише випромінюванню, але й речовині, то 
стало зрозуміло, що і речовині властиве явище когерентності. Конкретне вивчення когерентних 
властивостей речовини почалося з явищ надпровідності і надтекучості, явищ, що носять 
колективний, кооперативний характер (зокрема, фазові переходи носять надшвидкий характер, 

наприклад, кристалізація Не2 при температурі, що прагне до 0 ° К при тиску Р = 30 атм). 
Важливою особливістю явища когерентності є те, що окремі частки, хвилі, об'єкти, системи 

нижчого рівня організації цілком втрачають свою індивідуальність на знову утвореному рівні, коли 
втрачає сенс саме поняття окремого складового елементу. Типовий приклад - надтекучість (при 
кореляції, рівній одиниці, процес йде без втрат енергії). 

Когерентні стани в квантовій механіці (надтекучість, надпровідність і т.п.) є перехідними між 
класичною і квантовою механікою як в розглянутому випадку, так і між послідовними рівнями 
організації матерії. 

На відміну від поняття когерентності для випромінювання, визначеного на основі поняття 
фази (і не застосовного для речовини), когерентність речовини знаходить своє вираження у 
визначеному корелятивному зв'язку між складовими елементами. З когерентністю речовини, що 
виникає в результаті резонансної взаємодії з випромінюванням, пов'язаний цілий ряд ефектів: 
самоіндукування, прозорості, фотонної індукції, фотонної луни, оптичної нутації, надвипромінення і 
надрозсіювання, надвипромінний фазовий перехід і т.п. Загальним у розглянутих прикладах є те, що 
когерентні властивості виявляються при визначених фізичних умовах: у нестаціонарних процесах, 
при наявності нелінійності, в результаті фазових переходів. У загальному випадку нестаціонарних 
швидкоплинних процесів, коли нестаціонарність створюється за час менший часу релаксації, 
одиничні елементи вже не можна розглядати як незалежні. 

Очевидно, що існує не до кінця зрозумілий глибинний зв'язок між різними умовами прояву 
когерентних явищ: нестаціонарними процесами, нелінійними процесами і фазовими переходами. 

Аналіз сучасного стану проблеми когерентності в фізиці дозволяє зробити наступні висновки 
про: 1) глобальний характер когерентних явищ; 2) зв'язок когерентності з корпускулярно-хвильовим 
дуалізмом і 3), що сама суть когерентних явищ може бути описана різними математичними методами 
і моделями. Головний же висновок полягає в тім, що когерентні явища існують у дуже широкому 
діапазоні умов і носять загальнофізичний характер. Більше того, поняття когерентності виходить за 
рамки фізики, за рамки рівнів організації неживої матерії, на рівні живого, в біологію, де воно 
виражається у надслабкому випромінюванні біологічних об'єктів. 

Ймовірно, що поряд з хімічною й електричною системами в організмі має місце 
інформаційно-керуюча система, що побудована на переносі інформації не струмами і хімічними 
сполуками, а випромінюванням. Зважаючи на те, що біологічні системи складаються з великих і 
складних молекул, організованих у комплекси звичайними електромагнітними зв'язками, не зовсім 
коректно говорити про виникнення специфічних "біополів" таємничого походження. Біомолекули, 
що організовані в системи, очевидно певним чином генерують електромагнітні імпульси у вигляді 
відокремлених інформаційних хвиль - солітонів. 

При стаціонарному рішенні рівнянь руху всі 2πN імпульси розпадаються на окремі солітони 

(2π-імпульси). Особливо цікавий імпульс 0π, в якого ширина спектру набагато перевершує ширину 
спектральної лінії, і для якого властиве слабке поглинання середовищем, що може бути поясненням 
його поширення на великі відстані й одночасно підставою вирішення спірних питань по таких 
явищах, як телепатія, телекінез та т.п. Тут же може знаходитись і розгадка наддалекого поширення 
акустичних хвиль, відкрите академіком Шулейкіним. Ефект "солітона" можливий у когерентних 
середовищах і зв'язаний, як і явища надпровідності, з ефектом “зверхтунеля”. Якщо в звичайних 
умовах “зверхтунель” складається зі зміщених у потенційному полі "поверхів", то в умовах 
когерентності "поверхи" вибудовуються в "зверхтунель", по якому імпульс (чи хвилі-частки) 
передається практично без втрат енергії. 



 36 

Обмін інформаційними "солітонами" можливий у тому випадку, коли в організмі має місце 
спеціально налаштовані системи. Іншими словами, у приймача повинна бути "та ж" "когерентність", 
що й у передавача. 

Можливо, що так само, як і у першого описаного солітона (відрив і рух хвилі у вузькому 
мілкому каналі при різкому гальмуванні катера), інформаційні солітони в когерентних середовищах 
практично не втрачають енергії, а це, в свою чергу, наводить на думку про надпровідність при 
кімнатних температурах. 

Явище когерентності простежується не тільки в "живому", але й у соціальному середовищі. 
Якщо мається система з n людиною, розподілених на класи по "думках", то перехід із класу в клас 
відбувається за рахунок інформаційного впливу і може бути описаний у термінах когерентності. 

У такий спосіб поняття когерентності далеко виходить за рамки одного чи декількох розділів 
пізнання. Воно з'являється на всіх рівнях організації матерії і підкреслює внутрішню єдність матерії з 
її структурою, ієрархією будови і формами руху. Іншими словами, ми маємо справу з деякою 
загальною властивістю матерії, що виявляється насамперед у несиловій взаємодії, у синхронізації 
процесів в природі. Більше того, кооперативні когерентні стани можна розглядати як найбільш 
високоорганізовану форму матерії і в цьому змісті явище "когерентності" не стоїть особняком. 
Останнім часом бурхливо розвивається область математики - "теорія катастроф", що розглядає 
граничні переходи, зміни фазових станів, будь-які стрибкоподібні зміни, що виникають раптово у 
вигляді відповіді системи на стрибкоподібну зміну зовнішніх умов. 

З явищем "когерентності" пов'язана і так звана "теорія протікання", основним поняттям якої є 
поняття "кластера". В регулярних середовищах розглянутих систем частина елементів під зовнішнім 
впливом переходить у новий стан. Мається визначена кількість елементів (у процентному 
відношенні), при якій система переходить зі стану в стан. 

Більш конкретно теорія протікання займається зв’язаністю великого числа елементів за умови, 
що зв'язок кожного елемента зі своїми сусідами носить випадковий характер. При цьому різні задачі 
теорії протікання поєднуються тим, що геометрія зв'язаних елементів поблизу порога протікання 
однакова. Для виконання цієї умови необхідно розглядати крупномасштабну структуру, структуру 
великих "блоків" і їхню зв’язаність. І в цьому змісті великомасштабна геометрія диктує універсальні 
властивості фізичних величин, що залежать від структури великих кластерів. 

І "теорія катастроф", і "теорія протікання" розглядають процеси і структури поблизу 
"особливих точок", коли система вироджуючись породжує нову якість, нову властивість. Ці розділи 
розглядають резонансні явища, подібні до тих, що виникають при ході солдат «в ногу». А те, як і 
чому "солдати йдуть у ногу" розглядає "теорія когерентності", вторгаючись в область вищевказаних 
теорій і поєднуючи їх. 

Примітка: Якщо Хс - частка провідних вузлів, а Z - число зв'язків з найближчими сусідами 
(або число найближчих сусідів), то значення ХсZ при фазовому переході, величина постійна (в теорії 
протікання) і дорівнює 2 для плоских ґраток і 1,5 для об'ємних. При цих значеннях ХсZ досягається 
поріг протікання (кластер утворюється при Хс = 0,59 для 2-х мірної ґратки і Хс = 0,31 для 3-х мірної). 
З теорії протікання випливає, що необов'язково всі “солдати” повинні йти в ногу. Ефект досягається з 
моменту утворення кластера. 

В даний час формування загальної теорії когерентності далеке від завершення, але вже зараз 
ясно, що це новий ступінь фізичного знання, що відкриває найширші прикладні можливості, 
особливо в техніці і економіці, в керуванні фізичними процесами, в отриманні нових, несподіваних з 
погляду класичної фізики ефектів. 

Не слід забувати і про можливі негативні наслідки, такі як ініційовані епідемії, "підготовка" 
суспільної думки (обдурювання) за допомогою зловмисного цілеспрямованого реактивного 
інформаційного потоку і т.д., і т.п. У даному невеликому за обсягом параграфі не розглядається 
зв'язок когерентності з неврівноваженою термодинамікою (хоча остання по самій суті зв'язана з нею), 
не показана важливість теореми Кюрі про взаємодію сил і потоків (тільки однієї тензорної 
розмірності), нічого не сказано про фізику і геометрію нескінченних кластерів, стійкості когерентних 
станів в автоколивальних режимах, про каустики і хвильові фронти та т.п. Також не розглянуто 
вплив когерентності по рівнях на організацію матерії в межах обмеженої в просторі системи, хоча 
прикладом може служити і наша планета і сама людина. Дійсно, не важко помітити, що на Землі 
існує ієрархія "розмірів" і часових інтервалів, і пов'язана вона з явищем когерентності, так само, як і 
геометрія людини зв'язана з функціями органів і обмеженнями, що накладаються на неї просторово-
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часовим різноманіттям. В обмеженій стійкій гармонійній системі значення всіх параметрів на 
кожному рівні і по рівнях організації кратні. 

На закінчення можна сказати, що поняття "когерентності" поряд з такими поняттями, як 
система, структура, елемент, симетрія і т.д., здобуває значення філософської категорії і має потребу в 
самому ретельному дослідженні. 

Когерентність проявляється у всьому, скрізь і завжди, і спостерігається, насамперед, в ієрархії 
і граничних переходах, в будові і функціонуванні яких завгодно стійких природних систем.  

Додаток: Цікавим прикладом когерентності будови стійкої системи є наша Земля. Внутрішня 
структура Землі, рельєф, розміри живого, оптимальні розміри штучних споруд, тривалість процесів 
(згадаймо "вузьке місце" процесу), структура атмосфери, іоносфери, магнітосфери поза Землею - на 
всьому печатка розміру самої Землі через хвилі, півхвилі і т.п.; але не звичайні, лінійні, а просторові, 
пов'язані через число π. І з цього погляду сама Земля повинна бути елементом когерентної системи – 
Сонячної, а Сонячна – більш загальної – Галактики. Та ж спрямованість спостерігається не тільки 
вгору, але і вниз, до молекул, атомів часток. Більше того, когерентність проявляє себе у взаємодіях 
перерахованих об’єктів на всіх рівнях їх організації і функціонування в просторі і часі.  

 
1.3 ФІЗИКА 

1.3.1 Матерія 

Розмова про те, що таке Матерія, варто почати з її філософського визначення: Матерія – це те, 
що існує об'єктивно і незалежно від нас і дане нам у наших відчуттях. Іншими словами, матерія –це 
все, що існує, тому що у світі немає нічого крім матерії, що рухається і взаємодіє. 

Що ж ми розуміємо під словом Матерія? Це дві категорії – речовина і поле. Перше вважається 
будівельним матеріалом у природі, друге – сполучним матеріалом для першого. 

В історичному плані спочатку під Матерією розумілася винятково речовина (згадаємо закон 
збереження речовини М. В. Ломоносова). Однак після відкриття електромагнітних коливань, після 
того як Максвел записав рівняння вільного, не зв'язаного з зарядами електромагнітного поля, почали 
говорити про другий різновид матерії – про поле. Під полем розумілася сукупність квантів взаємодії 
речовинних об'єктів між собою (якщо останні є в наявності). 

Розглянемо докладніше поняття речовини. У нашій свідомості речовина має вигляд модельних 
об'єктів: неподільних, вічних, кінцевих, незмінних; елементарних часток, що утворюють атоми й 
увесь речовинний світ. 

Основною характеристикою речовини є поняття її кількості, що асоціюється з поняттям 
кількості маси. Під масою розуміють коефіцієнти взаємодії в законі всесвітнього тяжіння 
(гравітаційна маса) 

2

21

r

mm
F

⋅
⋅γ=  

і в другому законі Ньютона, xmmaF &&== , в якому m  є коефіцієнтом пропорційності між 
силою та прискоренням і характеризує інерційні властивості матеріальних об'єктів (інертна маса). 
Підтвердженням даної думки є формула 2mcE = , у якій показана залежність маси від руху через 
енергію. 

З вищесказаного також випливає, що m  не є мірою кількості матерії, а мірою її гравітаційної 
взаємодії (гравітаційного заряду). Аналогами маси є електричний і ядерний заряди: qе, qя, або, що теж 
саме, електрична і ядерна маси. 

Другий висновок, що випливає з першого: речовина – це не вся матерія, а лише один із її 
станів. 

Цікаво простежити глибше фізику поняття маси. Найбільш фундаментальною часткою в 
природі є фотон ( γ ). Але фотон не має ні m, ні qе, ні qя. Другою, по фундаментальності, часткою є 
нейтрино ν . На відміну від γ , ν  можливо має масу, спін ½, (а не 1, як у γ ), і не має зарядів. 

γ  - квант, що має достатній запас енергії, може породити пари “частка – античастка”, що 

мають масу і заряди. Стосовно нейтрино, то в нього є ще один ступінь свободи. Але для цього 
необхідний визначений „заряд руху”, якого б вистачило для заповнення цього ступеня свободи й 
одержання нової якості. 
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Із принципу НТД (неврівноваженої термодинаміки) перерозподілу енергії по ступенях 
свободи випливає також, що і ядерний заряд пов'язаний з визначеним ступенем свободи і 
перерозподілом енергії по цьому каналу. 

З викладених позицій можна підійти до ідеї побудови систематики елементарних часток і 
будови речовини. Загальновизнаним є підхід знизу до побудови такої систематики, тобто побудова 
ведеться від електронів і далі по наростанню маси. Але, очевидно, більш доцільним є інший підхід, 
при якому виявляється фізика будови самих часток. 

Всі елементарні частки, за винятком невеликої кількості нестабільних, розпадаються до 
стабільних: p, e, ν , γ . Відомо, що енергійний гама квант при зустрічі з “перепоною” може 
народжувати пари е-, е+, і, навіть, пари нуклон – антинуклон. Природно, що продуктами анігіляції 
пари р+, р- (нуклонів – часток з ядерним зарядом) є мезони і гама – кванти. Мезони розпадаються з 
утворенням різних нейтрино до е±  і γ . Анігіляція е+ і е- дає так само, як і анігіляція ν  і ν~ , кілька 
гама – квантів. 

Таким чином, останньою з фундаментальних часток, тобто першопочатковою є γ . Але фотон 

– це квант електромагнітного поля, або «продукт» коливального процесу. Коливатись сама по собі 
«енергія» не може, енергія – це параметр процесу в матерії. А, отже, коливається не речовина, а 
якийсь інший агрегат матерії, що виявляє себе через збурені стани, або поле. По суті це той стан 
матерії, який називаємо вакуумом. 

Саме збуджений стан вакууму в точках розриву свого стану, на точках „спотикання” руху γ  - 

кванту, (на елементарних частках, на ядрах) породжує фазовий перехід матерії з одного стану в 
інший. 

Загадкою в цьому процесі є точки переходу лептонного стану в нуклонний через різні «сорти» 

нейтрино. Чому знадобився мюон і три сорти нейтрино взагалі: eν , µν , τν ? Адже судячи з маси ν , 

воно може бути часткою, що характеризує гравітаційний вплив, так само, як і електромагнітний, а 

співвідношення їхніх мас має бути 
m

e

F

F
, тобто дорівнювати відношенню констант взаємодії. Більше 

того, «масовий» характер гравітаційного впливу, як і інерційних сил, може бути пояснений через 
всепрониканість нейтрино, на відміну від γ , і мезонів. Однак варто підкреслити, що ν  не може бути 

головним претендентом на структурну одиницю вихідного стану матерії, тому що ν  породжується 
через γ . 

Останньою теоретично відомою «неподільною» речовинною одиницею в даний час є кварки, 
зв'язок між якими здійснюють кванти кваркового поля – глюони. Але, кварки, за сучасними 
уявленнями є складовими елементами тільки ядерних часток і не претендують на роль 
фундаментальних цеглин світобудови. Хоча вони і «виявлені» теоретично, але у вільному стані не 
спостерігаються, тому що сила взаємодії між ними зростає з ростом відстані, і «відірвати» їх один від 
одного неможливо. 

Дійсно, якщо кваркова модель справедлива, то ми змушені будемо визнати і те, що 
розмірність простору на рівні розмірів кварків міняється відповідно до формули: 

1nq

1
~F

−
 , чи n1q~F − ,  і якщо q~F ,  

то n – число незалежних координат, дорівнює нулю! Таким чином, на цьому рівні поняття 
простору взагалі втрачає зміст! І, відповідно, простір у звичному змісті починається тільки з 
організації матерії на рівні мікрочастинок і, далі, атомів з їхніми взаємодіями. 

Однак можливе й інше тлумачення зміни розмірності простору. Якщо відштовхуватися від 
чотиривимірному простору, де одна з координат дорівнює tV ⋅  (час × рух), то на рівні кварків усі 
координати будуть плинними ((час · рух) ⇒  (заморожений рух)). І опис кваркової взаємодії повинен 
бути часовим, а не просторово - часовим)! Цікавим об'єктом є сам γ  - квант, “примара”, що 

подорожує поза часом (з погляду СТВ); при тому, що є реальністю. Якби ми уяснили природу γ , то 

природа багатьох явищ у цьому світі було б більш зрозумілою. І може не було б відомого 
висловлювання Станюковича про те, що елементарні частки можна уявити “чорними ящиками” з 



 39 

наклейками фізичних характеристик. Це значить, що навіть такий доступний стан матерії, як 
речовина, залишається для нас таємницею за сімома замками. 

Іншим агрегатним станом матерії, відповідно до вищесказаного, є вакуум (а не поле, що є 
характерним станом збудженого вакууму). Спроби ввести в природознавство інші стани матерії 
відомі давно, але при цьому їх наділяли характеристиками речовини, що в принципі суперечить суті 
іншого агрегатного стану (що майже теж саме, що жадати від води, щоб вона була твердою як крига). 

Основними запереченнями проти введення у фізику ефіру, вакууму і т.п. є відсутність тертя 
(опору руху речовини в ньому) і неможливість визначення відносного руху. На ці заперечення можна 
відповісти наступне: вакуум повинний мати властивість квантових ансамблів, тобто надтекучість і 
надпровідність. Це значить, що вакуум не взаємодіє (у незбудженому стані) з речовиною, або ж ця 
взаємодія настільки слабка, що зареєструвати сучасними приладами її неможливо. Надпровідність же 
проявляється в тім, що γ  - кванти -хвилі вакууму - «не розмиваються» і «не червоніють», тобто 

передача руху йде без втрати енергії. 
До властивостей вакууму можна віднести його діелектричну і магнітну проникливість, що 

визначає швидкість поширення світла, поляризацію вакууму, його нестійкість при сильному 
порушенні (при наявності полів надзвичайно великої напруженості), на границі фазового переходу 
(Хокінг). 

Розглядаючи співвідношення речовини і вакууму, як двох агрегатних станів матерії, маємо 
прийти до висновку відносно первинності вакууму; до висновку про те, що вакуум є більш 
стабільним і більш стійким станом матерії. 

Визнання вакууму за реальний стан матерії, що почалося з Дірака і підтримується багатьма 
вченими, дає можливість переглянути теорію походження Всесвіту, загальноприйняту на сьогодні. 

По космологічній теорії Хойла, відомого англійського астрофізика, всі процеси у Всесвіті 
можна пояснити, якщо припустити народження одного протона на 1 м3 простору за кілька мільярдів 
років з “Нічого”. Чи правий Хойл? Можливо, що так. Гляньте на галактики – вони нагадують земні 
циклони. Сама собою напрошується аналогія: циклони – результат нестійкого стану атмосфери. 
Зміна її термодинамічних параметрів приводить до випадання надлишкової вологи в краплин дощу, 
або туману. 

Припустимо, що матерія у вигляді вакууму знаходиться в нестабільному стані. Зміна його 
термодинамічних параметрів приведе до переходу деякої кількості матерії в речовину: (росте 
«обсяг», «тиск» знижується, народжується “речовина”). 

Нестабільність вакууму, очевидно, пов'язана з турбулентністю його руху, проявом якої є 
галактики – вихори. Це значить, що в спіральних галактиках повинно більше народжуватись часток, 
газу і молодих зірок. 

Нестабільність вакууму виявляється в існуванні квазарів, «чорно-білих» дірок. Ці об'єкти, що 
мають гравітаційні поля колосальної напруженості (по теорії Хокінга), на границі сфери 
Швардшільда збуджують вакуум до «кипіння».  При цьому народжуються пари частка - античастка, 
анігіляція яких породжує могутнє електромагнітне (і ще яке?) випромінювання. «Чорні діри» по 
теорії Хокінга «горять» і стають «білими». 

Цікава доля фотонів, що ідуть під сферу Шваршільда. З часом тиск фотонного газу стає 
настільки потужним, що має стримувати колапс. Завдяки накопиченій енергії в “чорних дирах” 
будуть народжуватись пари частка – античастка, що тут же анігілюючи створять незвичний стан у 
космологічному об'єкті. 

У даному параграфі практично не було мови з питань організації матерії по структурних 
рівнях речовини. Якщо структура елементарних часток пов'язана з постійною Планка, то асиметрія 
речовини може бути пояснена тільки несиметричністю природи в цілому. Несиметричність часу 
породжує несиметричність простору, а отже, і несиметричність зарядових співвідношень. І тільки 
компенсація всіх асиметрій приводить до симетрії процесу в цілому (теорема СРТ). Дію теореми СРТ 
можна простежити в розділі «архітектура фізики» і ми до цього питання повернемося пізніше. 
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На разі відзначимо, що е+ можна розглядати як е- у зворотньому часі (у зворотному процесі), 
тобто відсутність е+ і наявність е- пов'язана зі стрілою часу. Пошуки антиречовини тотожні пошукам 
анти часу. 

Організацію речовини по структурних рівнях розглянемо в розділі «взаємодії». Там же 
розглянемо й інші екзотичні частки типу монополів, тахіонів і т.п., тому що введення їх у фізику 
тісно пов'язано з розглядом взаємодій. 

 

1.3.2 Архітектура фізики 

Архітектура фізики в значній мірі відображена в класичному поділі на розділи механіки, 
термодинаміки і електродинаміки. Критеріями поділу являються фізичні параметри, що є вихідними 
для побудови всіх інших: маса [М], довжина [L], час [T], електричний заряд [Q] або ентропія [S]. 

Перераховані параметри не зводяться один до одного, що говорить про фундаментальність 
простору, часу, зарядів (гравітаційного і електричного) та структурованості, що виражена через 
ентропію S або інформацію I. З іншого боку можливість вибору в якості вихідних інших параметрів, 
відмінних від названих (наприклад, швидкості замість часу) говорить про їх глибокий взаємозв’язок.  

Загальними для всіх розділів фізики є [L] і [T]. Ці дві величини не утворюють самостійного 
розділу фізики, а немов би складають каркас, театр дії інших фізичних величин. Входження [L] і [T] в 
різних ступенях в усі фізичні формули говорить про різноманіття прояву [L] і [T] континууму.  

Першим розділом фізики з чіткими границями є механіка, що представлена через 
фундаментальну величину маси [М]. Маса, що є коефіцієнтом пропорційності між силою і 
прискоренням в другому законі Ньютона, визначається гравітаційною взаємодією. Тотожність 
гравітаційної і інертної мас говорить про їх загальну природу. Присутність маси в фізичних 
формулах лише в першому ступені говорить про її “одномірність” і спорідненість з поняттям 
одномірного часу. Сумісний аналіз цих двох понять дає підстави на гіпотезу згідно з якою “розриви” 
в плині часу можна інтерпретувати як гравітаційні заряди, гравітаційну масу. Маса – це інша сторона 
одного і того ж природного феномену. 

Другим розділом фізики, обумовленим наступною фундаментальною величиною - 
електричним зарядом (електричною масою) [Q] є електрика (в більш широкому розумінні ЕД - 
електродинаміка). Електричні явища тісно пов’язані з магнітними. Якщо електричну складову в 
електродинаміці представити у вигляді потенціальної складової, то магнітна буде кінетичною, такою, 
що з’являється і проявляється лише в русі (обертовому в атомах і поступальному в явищах 
протікання електричного струму). 

Якщо електрична проявляє себе в просторових співвідношеннях, то магнітна – в процесі 
взаємодії при наявності процесу руху. Природно віднести електричну складову до категорії [L], як її 
деяку особливість, в той час як магнітну до категорії [T]. Відсутність магнітних зарядів в природі 
говорить про те, що магнітна складова є похідною від електричної і проявляє себе лише в процесах 
взаємодії. 

Третім розділом фізики є термодинаміка [TД], яка використовує в якості додаткового 
параметру ( до перших двох розділів) температуру, або ентропію [S]. Температура є показником 
енергії, а ентропія – кількості енергії затраченої на перебудову середовища під процес, що протікає 
через це середовище. Крім того ентропія є одночасно показником кількості інформації, що 
втрачається (чи стирається) під час перехідного процесу і одночасно записується на протікання 
процесу, на подальший його розвиток. Іншими словами, ентропія це параметр структурованості, 
інформативності, і значення цього параметру пропорційне енергії, затраченої на запис конкретної 
кількості інформації. В цьому відношенні ентропія це ще одна сторона неврівноважених процесів, 
що характеризується параметрами часу і маси. 

Відстежуючи розмірність параметрів простору [L], часу [T], маси [М], електричної складової 
[Q] і ентропії [S] або інформації [І] в відомих фізичних формулах, можна отримати цікаві таблиці 
(таблиця 1, таблиця 2, таблиця 3). 
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                                                        Таблиця 1     Таблиця 2 

М
ех
ан
ік
а 

 
L4 L3 L2 L1 L0 L-1 L-2 L-3  
Q0 
 

T2 T1 T0 T-1 T-2 T-3  
M1 M0 M-1 

 

L = 8 
Q = 1 
T = 6 
M = 3 

 L (T+S) M Q 

M 8 6 3 1 

ТД 7 4+3 3 3 

ЕД 6 8 3 5 

Д 

 
L5 L4 L3 L2 L1 L0 L-1 

Q1 Q0 Q-1 

 
T0 T-1 T-2 T-3  
M1 M0 M-1 

S1 S0 S-1 

L = 7 
Q = 3 
T = 4 
M = 3 
S = 3 

     Таблиця 3 

Розділ 
фізики 

Рівняння 
математичної 

фізики 

Кількість 
параметричних 

рівнів 

Механіка constu2 =∆  9 + 9 = 18 

ТД 
t

u
~u2

∂

∂
∆  10 + 10 = 20 

Д 

 
L2 L1 L0 L-1 L-2 L-3  
Q2 Q1 Q0 Q-1 Q-2 

 

T3  T2 T1 T0 T-1 T-2 T-3 T-4 

M1 M0 M-1 

 
L = 6 
Q = 5 
T = 8 
M = 3 

 

ЕД 
2t

u2
~u2

∂

∂
∆  11 + 11 = 22 

Приведені таблиці дають можливість зробити цікаві висновки відносно будови природи, а 
саме: 

- [L] і [T] взаємопов’язані і зміна [L] на один ступінь змінює на ступінь [T]” 
- взаємозв’язок [L] і [T] проглядається в рівняннях математичної фізики; 
- параметри пов’язані з зарядами (і інформацією – через ентропію) симетричні; 
- заряди (маси) породжуються трансформацією [L] - [T] “каркасу” природи; 
- сума L+T = const для всіх фізичних явищ; 
- природа асиметрична через асиметрію [L] і [T]. 

Аналіз таблиць дає можливість зробити також висновок про те, що в фізиці присутні два 
кардинально різних стани матерії (механічний і електродинамічний) речовинний і вакуумний, а 
перехідний між ними – термодинамічний. Всі інші розділи, що часто розглядаються в фізиці, як 
окремі, є похідними від названих: 

СТВ (Спеціальна теорія 
відносності), 
зв’язок між [L] і [T], 

cV →  
 

НТД (неврівноважена 
термодинаміка; сили і потоки) 

КМ (квантова механіка, 
атомна фізика, будова 
речовини, заряди) 

 
механіка 

 
 
 

 
термодинаміка 

 
електродинаміка 

 
 
 

∞→M  
ЗТВ (загальна теорія 
відносності, 
інерція, гравітація) 

S(I) (ентропійні, 
перехідні процеси, інформація) 

КЕД (квантова 
електродинаміка і ефекти 

взаємодії речовини і вакууму) 

Дотримуючись схеми поділу фізики на основні розділи і їх підрозділи розглянемо сутність 
цих розділів. 

9 

9 

10 

10 

11 

11 
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Механіка. Основними величинами в механіці виступають узагальнені координати, узагальнені 
швидкості і узагальнені сили (як похідні від зміни енергій в просторі і часі). Число узагальнених 
координат і відповідаючих їм узагальнених швидкостей дорівнює числу ступенів свободи (для 
“жорсткого” тіла це три координати, що задають положення в просторі, і три кути, що задають 
положення руху об’єкта відносно центру мас в просторі). 

Рівняння руху в механіці записуються або в формі Ньютона, або в формі Лагранжа (див. 
розділ “рух”). І в тій, і в іншій формі рух є похідною від зміни енергії. Основною характеристикою 
системи, що розглядається в механіці, є або сума кінетичної і потенціальної енергій (формалізм 
Гамільтона), або їх різниця (формалізм Лагранжа), або баланс зміни кінетичної і потенціальної 
енергій (формалізм Ньютона). Необхідною умовою запису рівнянь руху є консервативність 
(замкнутість по одному чи кількох параметрах) системи і інерціальність системи координат 
(V=const). В системі не повинна “з’являтись” енергія “нівідкуди” і не зникати “безвісти”, “в ніщо”. 
Слід також зауважити, що рівняння руху і в інших розділах фізики побудовані за тією ж схемою. Так 
рівняння Шредінгера в квантовій механіці є аналогом рівняння Гамільтона в механіці. 

Підрозділами механіки є СТВ (спеціальна теорія відносності) і ЗТВ (загальна теорія відності). 
Спеціальна теорія відносності – це механіка граничних швидкостей взаємодії, що відображається 
впливом швидкості передачі енергії і інформації на зміни в [L] - [T] каркасі фізичних явищ. В дещо 
спрощеному розумінні СТВ дає можливість спостерігачу, що знаходяться в фіксованій системі 
координат і рухається з постійною швидкістю (V=const) без прискорення, спостерігати перебіг 
процесу в порядку, що задається перетвореннями Лоренца. 

Якщо ж тіло рухається з прискоренням (або його маса зростає безмежно), то рух 
підпорядковується формалізму ЗТВ, основним принципом якої є еквівалентність гравітаційної і 
інертної мас. Еквівалентність гравітаційної і інертної мас визначається рівняннями руху в формі 
Ньютона, куди інертна маса mi входить як коефіцієнт пропорційності між силою (зміною кінетичної 
W або потенціальної енергії U по координаті q) і прискоренням q&&  ( qa &&= ) 

q

u

q

W

q

W

dt

d
qmamF ii

∂

∂
=

∂

∂
−









∂

∂
===

&
&&  

з одного боку і законом тяжіння, куди входить гравітаційна маса mg, з іншого: 

g

F
m

g
g = , де 

2r

GM
g = , 

2

g
g

r

Mm
GF =  

G – константа гравітаційної взаємодії, М – маса тіла, що притягує (взаємодіє з gm ), r – 

відстань. 
Тотожність gi mm =  пояснюється взаємодією двох речовинних об’єктів через вакуум, це 

коефіцієнт взаємодії двох станів матерії: речовини і вакууму.  
Електродинаміка. Електромагнітне поле, збуджений стан вакууму, задається чотирма 

векторами: 

E  - напруженістю електричного поля; 
H  - напруженістю магнітного поля; 
D - електричною індукцією; 

В - магнітною індукцією. 
Властивості речовини в електромагнітному полі задаються величинами: 
ε - діелектричною проникливістю; 
µ - магнітною проникливістю; 

σ - електропровідністю. 
Відповідні значення напруженостей і індуктивності пов’язані залежностями: 

HB;ED µ=ε= , а параметри поля в рівняннях Максвелла 










=×∇−
∂

∂
−
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де j – щільність струму, ρ – щільність заряду, с – швидкість електромагнітних хвиль, B×∇  -  

ротор (“вихор”) магнітної індукції, E×∇  - ротор напруженості електричного поля. 
Рівняння Максвелла дають опис рівнянь руху заряджених часток і пов’язаних з ним 

електромагнітних полів. Рух електромагнітних збурень у вакуумі (електромагнітного поля) 

описується формулами 
t

H

c

1
Erot;

t

E

c

1
Hrot

∂

∂
−=

∂

∂
= , змістом яких є безперервний взаємоперехід 

електричної і магнітної складових поля.  
Підрозділами електродинаміки є квантова механіка (КМ) і квантова електродинаміка (КЕД). 

Квантова механіка розглядає структуру речовини (елементарних часток і атомів – атомна фізика) та  
закони взаємодії і руху мікрооб’єктів речовини. 

Взаємодія мікрочасток на польовому рівні, та взаємодії з вакуумними полями є предметом 
квантової електродинаміки. Квантова електродинаміка описує рух елементарної частки рівнянням 
Шредінгера, причому отримується не точне рішення, а ймовірність знаходження частки в даному 
стані. Дивним є те, що до одиночної частки застосовується опис, отриманий для статистичного 
ансамблю. Частиною квантової електродинаміки можна вважати оптику, що є електродинамікою 
суцільних середовищ, вікнами прозорості визначеного інтервалу довжин електромагнітних хвиль. 
Оптика – це рух квантів електромагнітного поля через різнорідні середовища з границями. 

Термодинаміка. описується трьома законами (початками):  
- законом збереження енергії (перший початок ТД); 

- законом визначеності напрямку процесів в природі (другий початок ТД, або закон 
ентропії); 

- закони нульового “виробництва” ентропії при нулю градусів по Кельвіну (Теорема 
Нернста, що робить ентропію чисельно визначеною). 

Центральним поняттям ТД є ентропія і два принципи, що пов’язані з нею: 
1) принцип максимуму виробництва ентропії в неврівноважених (перехідних) 

процесах; 
2) принцип мінімуму виробництва ентропії в урівноважених процесах і станах. 

Підрозділами ТД є нерівноважна ТД (НТД)і статистична фізика з побудованими на її основі 
поняттями теорії інформації. Якщо нерівноважна ТД розглядає взаємозалежності між силами і 
потоками, то статистична фізика займається параметрами структур, що виникають у результаті 
протікання ТД процесів (розподілами ймовірностей значень фізичних параметрів). 

Кожний із розділів фізики має дві сторони: детерміновану і статистичну. Якщо розглядається 
рух матеріального об’єкту, як цільного (чи то камінь, чи електромагнітний квант), можливий 
детермінований опис; якщо ж розглядається рух суцільного середовища (або квантового ансамблю), 
то завжди матимемо статистичний розподіл значень параметрів цього “ансамблю”.  

 
1.3.3 Ентропія 

Навчившись вимірювати кількість енергії, людина помітила, що у всіх нерівноважних 
процесах енергія перетворюється в роботу чи в інші види енергії не повністю. Частина енергії 
безповоротно втрачається.  

Французький інженер Карно першим дав якісний і кількісний опис явища, що спостерігається. 
Він показав, що частина енергії немов би зв'язується, стає непридатною до використання. Якщо 
повна енергія Н, а вільна, що використовується, G, то втрачена енергія пропорційна температурі Т: 

H – G = TS = Q,  

звідки 
T

Q

T

GH
S =

−
= , або ∆

T

Q

T

GH
S

∆
=

−
= , 

де S множник, який назвали ентропією.  
S – це питома енергія, яку треба затратити для повернення об’єкту з кінцевого в початковий 

стан з температурою Т і енергією Н. S має ту ж розмірність, що і питома теплоємність С, але на 
відміну від останньої S – величина постійна для даної Т. Для малих змін параметрів 

T

dQ
dS =  , тоді як 

dT

dQ
C = . 
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При Т → ∞, dS → 0, а S до свого граничного значення, тобто S зростає від нуля (при Т°К = 0) 
до Smax. По своєму фізичному змісту S характеризує “заповнення” ступенів свободи системи, що 
з'являються з ростом Т. Іншими словами, S характеризує енергію, втрачену на перебудову структури 
системи в відповідності з принципом Кюрі. 

Пізніше Больцман показав, що при переході системи в стан з Smax, змінюється імовірність  W 
послідовних станів системи, тобто S = f(W). Оскільки 

∑= iSS , а W = ПWi, то S =  кlnW, або ,Wе k

s

=  

де Si і Wi – ентропія й імовірність складових елементів системи, а k – постійна Больцмана. 
Отримана Больцманом формула входить у троїцю самих знаменитих співвідношень (два 

інших: eiπ = -1 і E = mc2), що зв'язують між собою здавалося б не зв'язані величини і явища. 
За формулою Больцмана ентропія системи в деякому стані пропорційна ймовірності цього 

стану і, отже, має статистичне тлумачення: чим більший перебір можливих станів – тим більша S. 
Система прагне до форми з максимально можливим перебором станів. 

Поняття S з'являється і ще в одній області знання, а саме в теорії інформації. Кількість 
інформації I тим більша, чим більший ступінь невизначеності задачі, виражений у числі можливих 
відповідей (чим більша кількість можливих наслідків, тим важче передбачувати результат):  

I = klnр, 

де k- постійна Больцмана, а ∏
=

=
1i

iPP  

Порівнюючи даний вираз з виразом S статистичного стану системи, бачимо, що чим вище S, 
тим більшою повинна бути і I для повернення системи у вихідний стан. Інакше кажучи, S = -I. 

З ростом S губиться і I. 
Що ж загального, об'єднуючого всі три, введені вище поняття ентропії? Це додаткова 

кількість енергії (кількість інформації!), необхідної для повернення системи з кінцевого у вихідний 
стан. Це кількість енергії, що характеризує відносний стан будь-якого процесу стосовно процесу 
перерозподілу руху в просторі. З цієї точки зору теплові процеси не є самостійними. Вони являють 
собою загальний для всіх процесів ефект перерозподілу зміни щільності імпульсу в просторі 
незалежно від фізичної природи процесу: гравітаційної, електромагнітної чи ядерної. Точніше, 
перерозподіл саме електромагнітної енергії в тому змісті, в якому ми уявляємо теплові процеси. Для 
ядерних процесів ефектом подібним в'язкості, дифузії, тертю і теплопровідності є слабка взаємодія. 
Саме вона приводить до перерозподілу „щільності” ядерного імпульсу, зв'язаного зі «зниженням» 
рівня імпульсу до значення «висоти греблі» (тобто перерозподіляється тільки надлишкова енергія 
стосовно рівня взаємодії). Що стосується гравітаційних процесів, то механізм перерозподілу руху не 
очевидний і це питання заслуговує самостійного глибокого вивчення. 

Найбільш важливим поняттям, що передує поняттю S (і з якого S виходить!) є закон Гібса про 
збереження фазового обсягу: 

h≥iidqdp , 

що має розмірність дії (Рі – кількість руху, qi - координата). Рух і простір невіддільні один від 
одного і характеризують дві сторони одного явища і взаємно доповнюючи один одного. 

Зміна обсягу простору, його геометрії, приводить до зміни щільності імпульсу Р і до 
виникнення потенціалів. Просторова зміна дає поштовх процесу і тому будь-який процес протікає 
таким чином, щоб щільність, що впливає на питоме значення Р, залишила б незмінною величину дії. 

Перерозподіл руху до рівноважного по всіх можливих внутрішніх каналах вимагає заповнення 
кінетичною енергією W до потенціальних станів з енергією U і з перебудовою структур при  

Т = 0 і S = 0, що відповідає третьому закону ТД (рис. 1.10). 
Протікання процесів у «потенціальній ямі», тобто при W < U, описується апаратом 

рівноважної термодинаміки. Саме в потенціальній ямі встановлюється стійкий статистичний 
розподіл і max S (вся енергія виявляється зв'язаною!). 

При цьому важливо відзначити, що якщо Н < Т Smax , то не всі можливі стани будуть 
реалізовані і S буде менше теоретично максимального значення (Smax). 

Якщо ж потенціальна яма даної взаємодії заповнена цілком – перерозподіл енергії (руху) йде 
по найближчих ступенях свободи, що мають свої кінцеві значення ТS. 
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Рис. 1.10 

Важливою в цьому відношенні є теорема Кюрі про те, що: потоки і термодинамічні сили 
різної тензорної розмірності не зв'язані між собою. Це значить, що виробництво ентропії складається 
із:  
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і перерозподіляється таким чином, щоб зберігалась стійкість як даної структури, так і між 
структурами. 

Іншими словами електромагнітна енергія хімічного зв'язку, перетворюючись в іншу 
структурну форму, зберігає свою природу – електромагнітну. В цілому дане твердження не очевидне, 
якщо виходити з єдності природи усіх відомих видів взаємодій. Теорема Кюрі може виявитися 
частковою і справедливою тільки в рамках області між фазовими переходами. 

На відміну від рівноважної термодинаміки нерівноважна (НТД) розглядає системи, в яких 
протікає відразу кілька процесів при взаємному впливі. Іншими словами, протікання одного процесу 
викликає протікання додаткових до нього процесів (наприклад, перерозподіл масової щільності 
викликає перерозподіл щільності електромагнітної енергії, гравітаційної і т.д. і т.п.). Онзагер першим 
звернув серйозну увагу на цей процес і сформулював наступний закон НТД: 

Потік Ii дорівнює сумі добутків коефіцієнтів Онзагера Lij (кінетичних чи пропорційності) на 
сполучені їм термодинамічні сили Хj, тобто: 

∑= jiji XLI  , 

де Lij не дорівнює Lji тільки при наявності магнітного поля Н чи обертання з частотою Ω. В 
останньому випадку 

( ) ( ) ( ) ( ).LL,HLHL jiijjiij Ω−=Ω−=  

Лінійна залежність Ii (Хj) справедлива при малих інтервалах зміни Хj. У цілому ж ця 
залежність нелінійна і для більшості процесів невідома внаслідок складності експериментальних і 
теоретичних досліджень. 

Важливими відмінностями ТД систем є принципи максимального і мінімального виробництва 
S. При заданих постійних граничних умовах система еволюціонує таким чином, що виробництво S 
прагне до максимуму в перехідних процесах (поки йде перебудова структур) до мінімуму в системах 
зі сталими процесами (рис. 1.10, зони І і ІІІ відповідно). 

З рівняння балансу ентропії S 

ssIdiv
t

S
σ+′−=

∂

∂
ρ  

де ρ – щільність середовища, Is – потік ентропії, σs – джерела і стоки ентропії, 

випливає, що в стаціонарному стані 
t

S

∂

∂
= 0, тобто виробництво  S збалансоване «відтоком» S 

за рахунок процесів переносу.  
Записане рівняння балансу ентропії не нове, якщо згадати, що раніше нами розглядалися два 

типи рівнянь: тотожності (рівняння стану) і балансу (при наявності зміни стану системи). Інакше: в 
рівноважній ТД макропараметри (точніше екзопараметри) не змінюються, а змінюються тільки 
ендопараметри (у НТД – змінюється і те й інше). 

З'ясувавши фізичну сутність S можна перейти до деяких узагальнюючих висновків, пов'язаних 
із другим законом ТД. Необоротність «теплових» процесів пов'язана зі законом збереження 
«фазового» обсягу і, відповідно, області Всесвіту. 
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Саме розширення в часі породжує потенціали через нерівномірність щільності параметрів, що 
витікає з поняття релаксації системи. При протіканні основного процесу він і супутні йому процеси 
«зв’язані» швидкістю взаємодії і час релаксації тут відіграє дуже важливу роль. 

- У своїх роботах по статистичному обґрунтуванню фізики Крилов надає великого значення 
принципу розмішування, впливаючого на швидкість і інтенсивність взаємодії. Саме «розмішування» 
визначає час релаксації системи, а точніше темп часу даного конкретного процесу. Механізмом 
розмішування служить принцип енергодинамічної пари ЕДП. 

- Якщо час релаксації << часу між двома послідовними станами (актами!) мікропроцесу 
справедлива ергодична гіпотеза про те, що фізична система незалежно від початкового стану пройде 
через усі стани, що характеризуються тим же самим значенням повної енергії (траєкторія системи з 
часом пройде через усі точки поверхні постійної енергії.) 

- Іншими словами, фазові середні урівнюються часовими (Хінчін, квазіергодична гіпотеза 
(тисяча послідовних випробувань у часі «орел-горішок» дасть той же результат, що й один акт 
підкидання тисячі монет, аби час релаксації був << часу початку і кінця акту підкидання монети). 

- Остаточний висновок такий: розширення Всесвіту обумовлює 2-й закон ТД, що визначає 
спрямованість процесів і їхню тривалість, темп часу, відносну тривалість процесів. 

- При цьому ентропія є наслідком глобального явища, що спостерігається, і характеризує 
зміну стану системи на підставі закону про збереження фазового обсягу: 

h≥= iiii tEqР  . 

- І останнє: саме розширення Всесвіту, що породжує нерівномірну щільність параметрів, дає 
те багатство процесів і явищ, що ми спостерігаємо, і яке повною мірою демонструє наявність і 
можливості всіх інших законів і принципів природознавства. 

 
1.3.4 Принципи і закони фізики 

Кожна область пізнання має свій звід законів, за яким реалізуються процеси, що 
спостерігаються. Але є закони і принципи, справедливі для природознавства в цілому і які несуть 
великий узагальнюючий початок, ту фундаментальну інформативність, що перетворює набір 
будівельних елементів у цільний будинок науки. 

Люди завжди прагнули шляхом узагальнення окремих фактів і явищ знаходити найбільш 
загальні, універсальні принципи, за допомогою яких можна було б пояснити фізичну природу явищ, 
що спостерігаються. Уже в працях Аристотеля, Миколи Кузанского і Джордано Бруно зверталась 
увага на той дивний факт, що всі процеси в природі йдуть екстремальним шляхом. 

Кинемо камінь. У залежності від кінетичної енергії W, він полетить не вище і не нижче, а по 
одній єдиній траєкторії, що відрізняється від усіх мислимих тем, що різниця між кінетичною W і 
потенціальною енергією U, взята кожної миті і просумована (проінтегрована) уздовж усієї траєкторії, 
буде мати екстремальне (для каменю мінімальне) значення, тобто  

     ( ) min
2

t

1
t

Ldt
2

t

1
t

dtUW =∫∫ =− .                                (*) 

Ферма, Д'аламбер, Мопертюі, Лейбніц, Ейлер, Гаус, Лагранж, Герц, Гамільтон, Якобі та інші 
вчені виражали підмічений факт у різній фізичній і аналітичній формі. Так Ферма помітив, що при 
проходженні променя світла в оптично неоднорідному середовищі, його шлях буде таким (траєкторія 
руху), щоб час руху був мінімальним (t=min). І.Бернуллі і Я. Бернуллі знайшли форму кривої 
(циклоїди), рухаючись по якій матеріальна точка в найкоротший час у потенціальному полі подолає 
відстань між точками А і Б. 

Лейбніц першим запропонував поняття «дії» - mvr (mv2∆t), що приймає для фізичного 
простору або “min”, або “max”. Мопертюі ввів це поняття в ранг найважливіших законів природи. 

Эйлер надав цьому принципу форму ∫ = min(max)VdS , де V – швидкість, S - шлях. У роботах цих 

учених, а потім у роботах Лагранжа, Якобі, Гамільтона, Остроградского «дія» виявилась 
центральним пунктом, ядром, інваріантом записуваних принципів. 
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В понятті дії зберігається комбінація енергії і часу, простору і імпульсу (по Герцу), на відміну 
від часу у Ферма. Природно, що поняття дії є найбільш загальним, тому що воно поєднує простір, час 
і потенціал (статичний чи кінетичний) поза залежністю від природи речей і гравітаційного, 
електричного чи ядерного зарядів (m, qэ, qя). 

З цієї точки зору принципи, в яких зберігається час, простір, або зарядовий потенціал (m, qе, 
qя) є окремими випадками більш загального поняття «дії». 

При певних обмеженнях і відповідних перетвореннях із закону збереження величини «дії», 
записаного у формі Лагранжа, у формі Гамільтона, або у формі Герца, можна одержати всі закони 
збереження механіки, а саме: 

- закон збереження енергії (якщо t = const), тобто варіюються лише простір і потенціал; 

- закон збереження кількості руху ( якщо координата постійна), не варіюються ні 
простір, ні час; 

- закон збереження моменту кількості руху (не варіюється потенціал); це значить, що 
принцип дії в екстремальній формі (часто його називають «принципом найменшої дії» відповідно до 
(*), або ПНД) визначає всю класичну аналітичну механіку і, з введенням відповідних экзопонять, усі 
розділи знання, що випливають з неї (механіки суцільних і дискретних середовищ). 

Більше того, якщо записати лагранжіан L у формі (*), що дає різницю між структурним і 
кінетичним потенціалом для будь-якої області природознавства, то на підставі принципу 
екстремальності величини дії можна записати основні закони цієї області природознавства. 
Наприклад, в електродинаміці, де в якості L береться різниця квадратів електричної і магнітної 
напруженостей (Е2-H2), можна одержати рівняння Максвелла, а потім з відповідними додатковими 
поняттями, і всю електродинаміку (Лармор, Лоренц, Хевісайд). 

Окрім того, якщо взяти якусь величину, що змінюється у визначених межах і швидкість її 
зміни на цьому інтервалі, то в принципі можна скласти свого роду «лагранжіан», який би дав 
оптимальну траєкторію розвитку процесу, поза залежністю від його фізичної природи, за умови 
збереження  визначених величин, характерних для даного процесу.  

У такий спосіб при визначенні дійсного руху фізичної системи необхідно вирішити деяку 
варіаційну задачу δ J(де J – дія системи, δ  - варіація). При цьому закони збереження є наслідком 
інваріантості (незмінності) дії J щодо безперервних груп перетворення, що задаються деякими 
принципами симетрії. 

Найбільш загальним виразом взаємозв'язку симетрія-варіаційна структура-закони збереження 
є дві теореми Е.Ньотер, установлені в 1918 році. 

Перша теорема Ньотер може бути сформульована наступним чином: усякому безперервному 
перетворенню координат, що перетворює в нуль варіацію дії (залишаючи const екстремальний 
інтеграл дії), при якому задано також закон перетворення деяких параметрів системи (наприклад, 
функцій поля), відповідає визначений інваріант із комбінації цих параметрів і їхніх похідних, що 
зберігається. 

Друга теорема є практично зворотною до першої і стверджує, що всякому закону збереження 
(інваріанту) відповідає деяке безперервне перетворення координат Gρ (яке залишає ρ тотожних 
співвідносин між лагранжевими формами). 

У згоді з варіаційними принципами, розглянутими вище, і теоремою Ньотер маємо: 

а) переносу початку координат (однорідність простору) у просторі – відповідає закон 
збереження імпульсу (кількості руху); 

б) інваріантості варіаційного функціонала дії (інваріантості лагранжевої функції) щодо зсуву 
початку відліку часу (однорідність часу) відповідає закон збереження енергії; 

в) інваріантості J відносно просторових поворотів (ізотропність простору) – закон збереження 
моменту кількості руху; 



 48 

г) інваріантості J щодо перетворень Лоренца (просторово-часова варіація, ізотропність 
просторово-часового континууму) – узагальнений закон збереження моменту кількості руху 
(чотиривимірного імпульсу); 

д) інваріантності J щодо калібровочних перетворень потенціалів (довільний вибір початку 
відліку потенціалів – їхня однорідність) – відповідає закон збереження заряду; 

е) інваріантості J щодо інверсії (дзеркальне відображення) – закон збереження парності. 

Як уже було сказано вище, дія J є найбільш загальним інваріантом, що при сталості однієї чи 
двох складових (із трьох) дозволяє отримати інші інваріанти (закони збереження). Спільність поняття 
“дії” підтверджується відомою теоремою СРТ. 

Коли було з’ясовано, що закон збереження парності порушується в “слабких взаємодіях”, було 
запропоновано кілька нових видів симетрії, пов’язаних з комбінаціями відповідних перетворень. 
Якщо С – зарядове сполучення, Р – просторове відображення (інверсія), а Т – інверсія часу, то 
порушення кожного з зазначених видів симетрії “компенсується” порушенням другого, а іноді і 
третього виду симетрії. 

Інакше кажучи, якщо зробити всі три перетворення (С, Р и Т), будь-який фізичний процес 
знову переходить у процес, що реалізується у природі. Це і є СРТ – інваріантість, що розкриває 
найбільш загальну симетрію природи і відповідну інваріантость функціонала дії. 

Примітка: Н.Ібрагімов довів, що не всі закони збереження мають відповідні властивості 
симетрії. Інакше кажучи, друга теорема (зворотна) теоремі Е.Ньотер або не вірна, або ми ще не все 
знаємо про властивості симетрії. 

Усе вище сказане справедливе для консервативних систем, тобто систем, для яких прямо чи 
формально можна ввести збереження (W+U) величини, повної енергії системи. Це значить, що 
формальний апарат ПНД і механізм теореми Е.Ньотер, що застосовується для дослідження зворотних 
процесів, втрачають свою очевидність для процесів незворотних, так само як і для відкритих систем, 
де на авансцену виходить поняття ентропії. 

Першим, хто спробував поширити поняття «дії» на термодинаміку був Больцман, що 
формально записав лагранжіан через теплову енергію Т і ентропію S 

STL = . 

В цьому випадку δ 0L =  аналогічно варіаційній задачі δS = 0 (min чи max). 

Ідеї Больцмана були розвинуті Д.В.Гіббсом в області статистичної фізики. Основним 

поняттям статистичної механіки Гіббса є поняття фазового об’єму: ∏
=

N

1i

iidqdP , що має розмірність дії 

в тому ж змісті, що й у механіці (Р – імпульс, q - координата). 

В той же час, якщо в закритих системах (в системах з Е=const) формалізм Гіббса дає чудові 
результати, то для відкритих систем домінуючим стає інший принцип – принцип Пригожина, що дає 
критерій еволюції: фізична система буде еволюціонувати до екстремального рівноважного стану 

починаючи з близького до нього стану. При цьому система еволюціонує таким чином, що min
dt

dS
= , 

тобто виробництво ентропії при постійному потоці енергії через систему буде мінімальним. Спроби 
побудувати функціонал дії для нерівноважної термодинаміки значного успіху не мали. 

Ще з більшою проблематичністю зтикаються процеси, що мають особливі точки (точки 
розгалуження, розриви першого і другого роду та т.п.). І зовсім нічого поки не можна сказати про 
функції, що не мають похідної в жодній точці. Якщо ПНД не є задаючим траєкторію подібного 
процесу, то тоді що? 

На закінчення варто зупинитися на варіаційних принципах узагалі (оскільки в самій їхній суті 
закладений принцип екстремальності) і на їхній застосовності в інших областях природознавства. 
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Варіаційні принципи за своєю формою розділяються на диференціальні й інтегральні. 
Диференціальні варіаційні принципи визначають чим дійсний рух системи відрізняється від 
кінематично можливих у даний момент часу. Опис руху дається в диференціальних принципах через 
сили (інерції, поверхневі і масові), перетворення Лагранжа другого роду, принципи Даламбера-
Лагранжа, Журдена, Гаусса, Герца. 

До інтегральних принципів відносяться: ПНД (принцип найменшої дії), принцип стаціонарної 
дії у формі Мопертюі-Лагранжа або у формі Гамільтона-Остроградського, принцип Герца. 
Інтегральні принципи встановлюють, чим дійсний рух системи відрізняється від кінематично 
можливого за кінцевий проміжок часу. Опис руху дається в енергетичній формі. 

Особливо важливе значення поняття дії має в квантовій механіці, де h=
π

=∫
τ

0
2

h
Ldt  (h  - 

постійна Планка) і де з поняттям кванта дії зв'язана сама структура матерії, а можливо і єдина 
природа взаємодій. Так Планк стверджує, що J є абсолютно центральним пунктом квантової теорії й 
інваріантом СТВ (спеціальної теорії відносності). 

У становленні квантової механіки значну роль зіграла оптико-механічна аналогія принципу 
Гамільтона, виходячи з якої Луї де Бройль прийшов до висновку, що динамічно можливі траєкторії 
руху тіла збігаються з можливими променями фазової хвилі. 

Саме оптико механічна аналогія дозволила Шредінгеру говорити, що функція дії в хвильовій 
механіці відіграє роль фази, а принцип Гамільтона є виразом принципу Гюйгенса, що видно з 
переходу від принципу Ферма до ПНД у формі Мопертюї-Лагранжа:  

( )
∫∫∫∫ δ=δ=

−
δ=δ=

2

1

2

1

2

1

2

1

t

t

t

t

P

P

P

P

Tdt2
E

1
dt

E

T2

E

UE2ds

U

ds
0 . 

Цікаві спроби застосування ПНД у біології, фізиці, теорії інформації, в організації і 
відтворенні життя, в інших природних процесах і явищах, але це тема окремого розгляду. 

Необхідно також відзначити, що по Фейнману ПНД тотожній принципу максимальної 
імовірності, тобто при мінімумі потенціальної енергії рівновага системи найбільш ймовірна. 
Природно, що на випадок термодинамічної рівноваги обґрунтованою є вимога максимуму 
виробництва ентропії системи. Це значить, що такі фундаментальні поняття як дія, стійкість, 
максимальна ймовірність, максимальна ентропія, рівноважний стан пов'язані один з одним дуже 
тісно. У цьому зв'язку виявляється якісна специфіка екстремальних станів, а саме в тому, що вони є 
границями міри. Мабуть тому, що тільки в такий спосіб може бути упорядкована структура природи; 
в противному випадку, за відсутності критерію оптимальності, як і інших критеріїв упорядкованості, 
мова йшла б про неможливість прогнозування, передбачення течії процесу, про неможливість явища, 
про неможливість знання та т.п. 

 
1.3.5 Хвилі 
З погляду найбільшої цінності інформації в найбільш глибоких моделях природознавства на 

увагу в першу чергу заслуговують явища, структури і процеси, що відстежуються на всіх рівнях 
організації матерії. До таких явищ відносяться хвильові процеси. 

Під хвилею розуміється зміна стану середовища (збурювання), що поширюється в даному 
середовищі і несе з собою імпульс, момент імпульсу і енергію. Під це визначення не попадають 
стоячі хвилі, зв'язані з напруженим станом середовища і залежні від граничних умов. Тому надалі 
будемо розрізняти хвилі в часі, хвилі в просторі і хвилі в просторі і часі. 

Для того, щоб глибше розібратися в фізиці хвильових процесів, необхідно порівняти основні 
величини різних розділів фізики: 

 

Механіка Оптика Електродинаміка 
матеріальна точка хвильовий пакет квант 
траєкторія промінь  
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швидкість групова швидкість, U електричний струм dt/dqI =  

аналогії немає фазова швидкість, V  

потенційна енергія показник переломлення, n  

енергія, Е частота, υ   

положення ( х )  заряд ( q ) 

маса ( m )  індуктивність? (L) 

коефіцієнт тертя ( f )  опір, (R) 

жорсткість, k  (ємність)-1 (1/С) 

резонансна частота, 
m

k
=ω  

 
резонансна частота, 

LC

1
=ω  

період 2
k

m
π  

 
період 2 LCπ  

cила, F  різниця потенціалів, U 

 
Показове і порівняння хвильових величин в рівняннях руху, записаних через сили 

Fkxxcxm =++ &&& , 

)t(Mq
c

1
qRqL =++ &&& . 

Основною властивістю усіх хвиль є переніс енергії без переносу речовини. У залежності від 
напрямку зсуву елементів середовища стосовно напрямку поширення хвилі останні поділяються на 
подовжні (газ, рідина), подовжньо-поперечні (тверде тіло в якому пружність виникає при зрушенні) і 
поперечні (електромагнітні). На практиці спостерігається комбінація усіх хвиль і пов'язана вона з 
анізотропністю властивостей середовища. 

Хвиля може бути одиночною (імпульсною, солітон), у виді обмеженого ряду (цугу хвиль) і 
нескінченою (гармонійною, синусоїдальною). Основними характеристиками хвилі є: 

- довжина хвилі - λ ; 
- період коливань - T ; 
- амплітуда коливань – А: 

- швидкість руху хвилі - 
T

C λ= ; 

- частота коливань - 
π

ω==
2T

1f ; 

- хвильовий вектор - 
CCT

2
2

2
k

ω
=

π
=πω=

λ

π
=  (дорівнює числу хвиль на відрізку довжиною 

π2 ); 

 - коливна величина 
T

t2
sinAW

π
= ; 

 - фаза хвилі (зсув по осі) )tt()tt(
T

2
11 −ω=−

π
=ϕ ; 

 - різниця фаз у двох точках )rr(k)rr(
TC

2
121212 −=−

π
=ϕ−ϕ ; 

 - щільність потоку енергії I
r

 (вектор Умова-Пойтинга) - 2kAI = , [ ])середовища(fk = ; 

- фронт хвилі – лінія, поверхня рівних фаз; 
- промінь – лінія напрямку потоку енергії; 

- поляризація – порушення симетрії збурювань у поперечних хвилях (через анізотропність 
властивостей середовища – анізотропія характеристик хвилі). 

Поширення хвиль описується лінійним однорідним рівнянням у часткових похідних 

ٱ
2

2

2 t

W

c

1
WW

∂

∂
−∆= , 

де )t,.z,y,x(WW = , 
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 ,даламбертіан - ٱ 

 −∆ лапласіан. 

Якщо ),.( txWW = , то рішення можна представити у вигляді: 

)ctx(f)ctx(fW 2i −++= , 

якщо ж  

ٱ WkWW 2+∆= , 

те це рівняння коливань осцилятора )x(WW =  чи мембрани )y,x(WW = . 

Швидкість поширення стану хвилі з визначеною фазою називається фазовою швидкістю. 
Якщо ж мається цуг хвиль різної амплітуди і частоти (але з малими відмінностями), то такий цуг 
називається пакетом хвиль, що поширюється зі швидкістю 

λ
λ−=

d

dc
CU , 

яка називається груповою. З цією швидкістю відбувається і перенесення енергії хвиль. Інше 
визначення групової швидкості – це швидкість переміщення функції зміни амплітуди несучої хвилі 

(для електрона V2U = фаз, 2mU
2

1
E =  групи). Якщо середовище необмежене, то хвилю можна 

зупинити тільки “розрізом”, перешкодою. 

Розглядаючи рівняння матфізики, можна констатувати, що хвильові процеси є загальними, 
тому що при розділенні перемінних лапласіану завжди буде відповідати гармонічне рішення, що 
залежить від просторових границь. У параболічних рівняннях на «гармонічне» рішення накладається 
експонентна зміни амплітуд у часі, а в гіперболічному (хвильову) зміна амплітуди в часі. Отже, у всіх 
процесах, що спостерігаються, (напружених, дифузійних і кінетичних) завжди мається деяка 
регулярність, що дозволяє говорити про загальність явища. Звідси також витікає, що всякий процес, 
регулярної природи, підкоряється Фур’є-аналізу, тобто може бути представлений у вигляді 
нескінченного ряду Фур'є. Наприклад, для )x(ff =  

∑
∞

=

π
+

π
+=

1n

nn
0

T

nx
sinb

T

nx
cosa(

2

a
)x(f ). 

Хвильове поле, що поширюється, з обмеженим простором у часі, називається хвильовим 
пакетом і може бути представлене у виді точкового джерела впливу, що описується дельта-функцією 
Дірака 

)a(fdx)x(f)ax(

nR

=−δ∫ , 

яка є сингулярною узагальненою функцією. Очевидно тут знаходитися місток між 
аналітичними і фрактальними функціями. 

Усе сказане справедливе для «лінійних” процесів, у яких функція й аргумент пов'язані 
лінійною залежністю. Для нелінійних хвильових процесів все ускладнюється настільки, що в даний 
час практично немає задовільних методів одержання кількісних рішень. Проте, деякі якісні наслідки 
піддаються прогнозуванню. Обґрунтуванням даного висновку є можливість представлення 
гармонічних рішень через експонентні з комплексним аргументом. Саме експонента дає 
автомодельні (самоподібні) рішення, що приводять до появи структурних утворень, тобто утворень, 
що мають деякий просторово-часовий порядок. 

Сказане вище дає підстави стверджувати, що хвилі є загальним характерним явищем як у 
протіканні процесів (ортогональність потенціальної і кінетичної складових), так і в організації 
структур. Проте, хвилі і їхня універсальність залишаються однією з загадок сучасної фізики. 
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Чому це так, можна зрозуміти хоча б із квантової механіки. У 1924 році французький фізик 
Луї де Бройль записав співвідношення: 

;
Е

h
=ν  

Р

h
=λ  

ν
=

m

h
; 

m

1
~λ , 

з яких слідує, що кожній частці з масою m  варто приписати хвилю з довжиною λ  і частотою 
ν . Хвилі Луї де Бройля виявляють себе в дослідах із точковим джерелом, що випромінює світло 
через дві мікрощілини. 

Якщо слідувати Фейнману, то загадка хвильових властивостей речовини полягає в 
наступному: 

Кулі Хвилі Реальні частки 

а) інтерференція 
відсутня, 

N – ймовірність 
влучення, 

N1,2 = N1 + N2  

б) h – висота хвилі, 
h1,2 = h1 + h2 

І – інтенсивність в 
точці 

І1,2 ≠ І1 + І2, 
2

21

2

2,12,1 )hh()h(I +==  

в) а – амплітуда 
ймовірності, а1,2 = а1 + а2, N 
– ймовірність влучення, 

2

21

2

2,12,1 )aa()a(N +==  

Рис. 1.11 
 

 

               Кулі                                                   Хвилі                                                     Реальні частки 

  а)                                                            б)                                                               в) 

 

інтерференції немає, N                           −h висота хвилі                                   212,1 aaa +=  

                                                                  h1,2 = h1 + h2   

(імовірність влучення)                           −I інтенсивність                                 2

2,12,1 )a(N =  

  N1,2 = N1+N2                                           енергії в даній                                      2
22

2
11 aN;aN ==  

                                                                  точці: I1,2 ≠ I1 +I2;                                 
2

212,1 )aa(N +=  

                                                                 2

21

2

2,12,1 )hh()h(I +==  

На рис.3.2 2
a , квадрат амплітуди хвилі ( N ), визначає не щільність матерії, а ймовірність 

находження електрона в даній точці. Загадка полягає в тім, що інтерференційна картина у випадку в) 
виникає і тоді, коли електрони пускаються послідовно по одному при відкритих щілинах. 

Розглядаючи даний ефект як наслідок, ми не розуміємо причину даного ефекту, точніше, для 
нас загадкою залишається природа хвильових властивостей речовини. Тим часом, неясним 
залишається і питання про те, чи дійсно частки є одночасно і корпускулами і хвилями. В даний час 
позитивна відповідь, починаючи зі Шредінгера, приймається більшістю вчених, причому, багато з 

N1,2 

N2 

N1 І1 

 

І2 

І1,2 

N

N1 + N2 

N2 
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них робить спроби представити частки у виді пакета хвиль (див., наприклад, роботи Сапогіна). 
Однак, можлива й інша відповідь. 

Так само, як у кристалі вакансія (дірка – місце, де немає в кристалі відповідного атома) може 
бути описана у виді частки (точніше, квазічастинки), що володіє хвильовими властивостями, так і 
частка у вакуумі (фізичному) є свого роду «діркою», але хвильові властивості присутні не самій 
частці, а є результатом її взаємодії з вакуумом, тобто з основним агрегатним станом матерії. 

Тут ми повертаємося до висловленої раніше думки про те, що будь-який хвильовий процес по 
своїй природі експоненціальній, має квантову природу і може бути описаний (зрозумілий) через 
чергування переходів потенціальної складової в кінетичну й знову у потенціальну. У цьому 
відношенні хвильові взаємодії вакууму подібні до взаємодії електронів: мають електричну 
(потенціальну) і магнітну (кінетичну) складові. 

Якщо ж виходити із цієї думки і далі, а також враховувати єдність природи усіх фізичних 
взаємодій, необхідно зробити висновок про наявність кінетичної складової й у тяжіння (потенційна 
частина – маса, що тяжіє, кінетична - інерційна, інертна маса). Показова взагалі аналогія маси й 
індуктивності! Але якщо справа обстоїть таким чином, то щось подібне повинне мати місце і в 
(слабких?) і в сильних взаємодіях. 

Повертаючись до визначення хвиль, що біжать і стоячих хвиль, назвемо їх  інформаційними 
хвилями (хвилями взаємодії систем) і структурними, такими що визначають будову систем. Крім 
зазначених, варто виділити хвилі перебудови систем, хвилі переходу з одного стану в інший при 
наявності джерела чи стоку енергії, нестаціонарних хвиль. 

Інформаційні хвилі служать сигналом для перебудови системи, нестаціонарні – 
перебудовують систему, структурні – підтримують структуру у визначених просторово - часових 
границях. Більш докладно перші розглядаються у відділі «Взаємодії», другі – в теорії «катастроф», у 
теорії кластерів, треті – у розділі систем. Але для всіх видів хвиль характерною є невіддільность 
«будівельного матеріалу» від «клею» – речовини від поля. Варто завжди пам'ятати, що будь-якому 
матеріальному об'єкту властива своя особлива хвильова природа. При цьому, як і усе у світі, 
розглянуті об'єкти виступають у своїй єдності і протилежності, що спостерігається в організації і 
розпаді систем.  

Система нестійка і при малій кількості елементів і при великій. Максимум енергії зв'язку 
досягається при мінімумі енергії усередині системи і залежить від кількості елементів та зв'язків між 
ними. Процеси організації (синтезу) і розпаду (поділу) є зустрічними. Нестійкість при малій кількості 
веде до росту кількості елементів, а ріст кількості елементів приводить до нестійкості хвильової 
системи і її поділу. 

Стійкість системи зв'язана з параметрами складових елементів і їхніх хвильових 
характеристик. Система повинна бути резонансною, тобто хвилі повинні бути стоячими, короткими, 
інакше буде нестійкою або структура системи, або геометрія (форма). Форма і зміст повинні 
відповідати одне одному. Більше того, система, що складається із сукупності систем більш низького 
порядку, повинна відображувати їхні хвильові характеристики, що приводить до відомого явища 
когерентності, яке прослідковується від елементарних часток до галактик, від атомів до Людини.  

 

1.3.6 Взаємодії у фізиці 
Усе, що відбувається у світі, зобов'язане взаємодіям. Від рівня до рівня будови речовини 

зміняються характер і природа взаємодій, але саме вони визначають структуру просторово-часової 
границі системи. Взаємодії відіграють ключову роль у світобудові, визначаючи його вигляд і 
надаючи можливість пізнання природи. 

В даний час відомі 4 основних типи взаємодії речовини. Мова не йде про інші стани матерії, 
тому що в даний час сказати що-небудь про них конкретно, за винятком дуже обмеженої інформації, 
не можемо. 

Провідником у пошуку фізичної суті механізмів взаємодії може служити теорема Кюрі про те, 
що взаємодіють між собою лише сили і потоки однієї тензорної розмірності, однієї фізичної природи. 
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Досвід підказує, що кожна взаємодія має визначені границі застосування; будь-яка система, 
будь-який об'єкт обмежені в просторі, а в деяких випадках (можливо в усіх) і в часі. Будемо називати 
обмеження мембранами і вважати, що мембрана – це просторово-часова границя фазового, 
структурного переходу матерії. При цьому кожний наступний рівень організації матерії містить у 
собі попередні, являє собою множинну – “матрьошку”. Простежимо рівні організації речовини з 
наступним розглядом взаємодій по відповідних рівнях. 

Найнижчий з відомих нам рівнів – це «кварковий». Другий рівень – елементарних часток, 
третій – атомів, четвертий – молекул, п'ятий – планет і зірок, шостий – галактик, сьомий – 
метагалактик... При чому на кожнім з цих структурних рівнів маємо ще й різні стани речовини. Так 
на макро-, і мегарівнях – це твердий, рідкий, газоподібний і плазмовий стани. Проаналізуємо глибше 
рівні організації і стану речовини, зважаючи на те, що кожному рівню організації відповідає свій тип 
взаємодії, що рівнів ми нарахували сім, а взаємодій знаємо 4, при тому, що слабкі взаємодії, 
очевидно, самостійного статусу не мають. 

«Кварковий» рівень взаємодії будується за участю глюонів, але ця модель ближче до 
гіпотетичної. Самостійний - це рівень, чи різновид ядерного, сказати не можна. Про стани речовини 
на цьому рівні теж сказати нічого конкретного не можна. 

Наступний рівень ядерний, охоплює будову ядер атомів і нейтронні стани речовини. Опис йде 
на рівні ядерних взаємодій. 

Очевидно, усі три «стани» на рівні ядерної речовини являють собою три різновиди одного 
структурного рівня організації матерії, на зразок: «кварково - тверде», «нейтронно - рідке», «ядерно - 
газоподібне». І так само як твердий, рідкий і газоподібний стани відрізняються величиною 
внутрішнього запасу енергії, так і зазначені стани відрізняються, але не стільки запасом енергії, 
скільки висотою «гребель», що зв'язують внутрішню енергію. Іншими словами, три різновиди одного 
стану будови речовини обумовлені співвідношенням кінетичної W і потенціальної енергії U . При  

W < U  – це твердий стан, при W = U  – “рідкий”, при W > U  – “газоподібний”. Але в такому 
випадку піони, глюони і інші «они» нейтронного стану – це щось одне, що виявляє себе по-різному в 
залежності від стану ядерної структури матерії. З електронних оболонок починається структурний 
рівень електромагнітних взаємодій. Стан речовини, що визначає даний рівень – це твердий, рідкий, 
газоподібний і плазмовий. Але у всіх цих станах панують електромагнітні взаємодії, вони ж 
визначають границі системи на рівні атомів, молекул і агрегатів молекул. Щось на зразок комплексів 
у твердому чи рідкому тілі, що має ті просторові границі, за межами яких електромагнітна взаємодія 
втрачає свою ефективність.  

В усіх цих станах домінує електромагнітна взаємодія, але виявляє себе по різному з причини 
зміни значень внутрішньої енергії і зміни характеристик взаємодій в залежності від відстані. 

І нарешті, гравітаційний структурний рівень організації матерії, починаючи від нейтральної 
електрично порошинки і  закінчуючи метагалактикою. Цей рівень має визначені стани, що 
включають у себе всі попередні рівні і стани. На мегарівні – це пилові утворення, планетні, 
галактичні і метагалактичні. Можливо тут діє інша класифікація на зразок пил – галактики – квазари, 
але як і в попередніх випадках визначальними повинні бути внутрішні запаси руху і висота «гребель» 
- потенціалів взаємодії, співвідношення між якими визначають різні стани будови речовини. 

Особливе місце належить слабким взаємодіям. Вони не є самостійним видом взаємодії і діють 
лише при розпаді ядерного структурного рівня. Сам розпад викликається зниженням рівня «греблі» 
(потенціалу взаємодії) при зниженні «основи» греблі. 

У нашій уяві слабка взаємодія асоціюється з розпадом нестійких елементарних часток і атомів 
(ядер), тобто слабка взаємодія є проявом розпаду ядерної структурної організації. 

Очевидно, ядерна структура матерії в сучасному виді знаходиться на грані стабільності 
Всесвіту, що розширюється. При цьому знижується “щільність” якогось параметру (нижньої границі 
потенціалу), що і призводить до радіоактивного розпаду елементів через «слабку взаємодію». 

Але той же фактор має викликати «нестійкість» і інших видів взаємодій, в тому числі для 
електромагнітних і гравітаційних. 
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Можливо, що успіхи єдиної теорії електромагнітних і слабких взаємодій саме і пов'язані з 
даним припущенням, однак можлива й інша інтерпретація подібного збігу, якщо виходити з 
неподільності кванта дії, як структурної одиниці організації матерії. 

Якщо помножити відносну інтенсивність взаємодії (читай енергію) на час взаємодії, ми 
одержимо одну і ту ж саму величину. На це звертали увагу Дірак, Гамов, інші визначні вчені: 

Таблиця* 

 

Параметри 
Гравітаційн

а взаємодія 
Слабка 
взаємодія 

Електро- 
магнітна 
взаємодія 

Ядерна 
взаємодія 

Інтенсивніс
ть 

10-38 ÷ 10-

40(10-45) 
10-13 ÷ 10-15 10-3 ÷ 10-2 1 

Час, с 
1015 ÷ 

1017(1043) 
10-10 ÷ 10-8 10-21 ÷ 10-20 10-23 ÷ 10-24 

Довжина, 
радіус, см 

1029 10-17 (100) 
10-8 ÷ 10-

10(10-12) 
10-13 (10-15) 

Розрахунки в таблиці* приведені для   с = 3·1010м/с,  h = 10-27ерг/с,  l  = 10-13см. 
З іншого боку, оскільки h по розмірності збігається з моментом кількості руху, то можна 

записати   Ftrmvr → .  Повинен зберігатися саме цей добуток. 
Можна залучити і співвідношення невизначеностей, з якого випливає, що невизначеність часу 

взаємодії обернено - пропорційна інтенсивності взаємодії. 
Усе вище сказане наштовхує на думку про спільність природи усіх взаємодій, що 

підтверджується розрахунками Дірака: 
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У приведених значеннях радіусів взаємодій вражає різнобій результатів і думок у різних 
авторів. З формул Ньютона і Кулона випливає, що інтенсивність взаємодії змінюється обернено 

пропорційно квадрату відстані. Це значить, що починаючи з деякого r щільність взаємодії по 
сферичній поверхні не може бути забезпечена енергією, що відповідає частці:

 L++=
2

mv
cmE

2
2

0   

Оскільки енергія агентів взаємодії величина кінцева, необхідно визнати, що кількість їх 

обмежена, а, отже, з ростом r повинні з'явитися точки в просторі, де взаємодія дорівнює нулю (коли 
щільність агентів взаємодії стане менше одиниці на обсяг, займаний тілом, з яким взаємодіє частка). 
Більше того, при різних обсягах (масах) тіл будемо мати таке r > rкр, при якому одне тіло буде 
впливати на інше без зворотного впливу. 

Зазначене значення rкр, очевидно, і варто прийняти за радіус взаємодії. В такому випадку 
можна зв'язати величину заряду (гравітаційного, електричного чи ядерного) з радіусом взаємодії. 
Більше того, якщо агенти взаємодії будуть близькими, або більшими по енергії взаємодіючих об'єктів 
(наприклад, якщо дефект маси ≈ сумі мас часток), то радіус взаємодії може стати менше радіуса 
часток і тоді притягання зміниться відштовхуванням, а сила взаємодії буде пропорційна відстані. 

У попередніх міркуваннях ми впритул підійшли до ідеї фізичної інтерпретації механізмів 
взаємодії. В даний час відомі три механізми взаємодії, точніше три моделі: а) обмінна взаємодія (або 
векторна); б) геометрична (або тензорна) – градієнтна; в) монадоефірна – коли тіла, поглинаючи 
(відбиваючи) частину монад, одержують деяку кількість руху по напрямку одне до одного. (Рис. 3.3) 
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а) обмінна (векторна) 
взаємодія 

б) градієнтна 
(геометрична) взаємодія 

в) монадно-ефірна 
взаємодія 

Рис. 1.12 
Недоліком моделі в) є необхідність введення монад трьох типів (три типи ефіру) і труднощі в 

поясненні (+) і (–) зарядів (притягання і відштовхування), відсутність тертя і т.п.; недоліком моделі б) 
є труднощі в поясненні притягання і відштовхування. Найбільш прийнятною в даний час є модель а), 
але ніхто з вірогідністю не може стверджувати істинність цієї моделі. Тим більше, що механіка 
взаємодії міняється від взаємодії до взаємодії, інакше важко пояснити наявність (+) і (-) зарядів в 
електриці і відсутність у гравітації. Хоча і цього стверджувати з упевненістю не можна, тому що (+) і 
(-) заряди відносяться дійсно до електрики. Якщо ж в якості носіїв гравітації прийняти нейтрино, 
одержимо також два типи зарядів. Теж стосується і ядерних зарядів. Імовірно існують різні 
механізми взаємодії і кожний із запропонованих може мати місце, так само, як і те, що дійсні 
механізми взаємодії можуть повністю відрізнятися від розглянутих. 

Можливо також, що кожний наступний механізм взаємодії є трансформацією попередніх на 
більшу відстань. Тоді прийдемо до теорії єдиної взаємодії, що має різні стани. У цьому випадку, 
очевидно, повинна зберігатися деяка величина (на зразок кванта дії), яка б взаємно ув'язувала 
інтенсивність взаємодії (середню зарядову щільність – m, qe, qяд) з розмірами системи і часом 
взаємодії. 

Можливо, що з цими величинами пов'язана і швидкість взаємодії. Хоча офіційно визнаною в 
якості фундаментальної і граничної швидкості в природі є швидкість поширення електромагнітних 
взаємодій, це не значить, що швидкість взаємодії на ядерному чи гравітаційному рівнях така ж, як і 
для електромагнітної. 

Інакше кажучи, швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль є швидкістю усіх 
взаємодій, якщо вони мають одну природу, але відрізняється формою прояву в залежності від 
трансформації середовища (параметрів середовища). Сучасні уявлення про обмеженість швидкості 
взаємодії є лише передумовою, але не доказом обмеженості швидкості в природі. 

 
 СИСТЕМИ 

1.4.1 Кібернетика 
У 1947 р. Норберт Вінер і його колеги терміном “кібернетика” назвали науку, що займається 

порівняльним вивченням керування і зв'язку у тварині і машині. Після виходу книги Вінера 
«Кібернетика» спостерігався бурхливий розвиток нової галузі науки, але з кожним роком поняття 
“кібернетика” ставало усе більш розпливчастим, і в даний час кібернетика виродилася в кілька 
самостійних розділів науки. Це, насамперед, наука про проблеми створення штучного інтелекту, з 
одного боку, та теорія ЕОМ із програмним забезпеченням – з іншого. Осторонь залишилася проблема 
структурної організації і керування складними системами. В цілому, спостерігається виродження, 
трансформація спочатку поставленої цільової функції науки “кібернетика”. 

Відбулося це насамперед тому, що, незважаючи на очікуваний швидкий успіх, проблеми, що 
стоять перед кібернетикою, виявилися надзвичайно складними. Багато вчених відмовилися від їх 
рішення, звернувши на шляхи, що обіцяють більш швидкі і реальні результати. Моделювання 
умовних рефлексів і побудова формально-логічних систем – це два плюси, між якими 
спостерігається якщо і не порожнеча, то майже застій. Більше того, внаслідок ситуації, що 
утворилася, в саме визначення кібернетики різними вченими вкладається зовсім різний зміст. Так, 
сам творець кібернетики Н.Вінер вважав взаємини людини і машини вузловими, цільовими 
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функціями нової науки. А. Н. Колмогоров центральною проблемою кібернетики вважав питання про 
те, чи може мислити автомат; Луі Куффінель – мистецтво керування; Л.Бріллюен – моделювання 
життя через термодинаміку, і т.д.  

Спробуємо розібратися в тому, що ж таке кібернетика, які її задачі, труднощі і перспективи. 
Для рішення поставленої задачі будемо відштовхуватися від визначення "кібернетики" по Вінеру, 
точніше від проблеми, що «вразила» творця нової науки. Вінер звернув увагу на те, що людина у 
своїй технічній творчості використовує рішення, помічені в природі. Створюючи складні системи, 
людина переносить на них уявлення про структури живого, про взаємодії живих систем, про 
керування ними, моделює деякі функції живого.   

Чи дає нам успіх у фізичному моделюванні деяких функцій живого право стверджувати, що 
можливе моделювання живого в цілому? Природа, створюючи живе, простежувала шлях організації 
матерії у визначених умовах. Будь-яка жива система дискретно самостійна в рамках організації 
систем більш високого рівня. Уся біосфера Землі – це біосистема вищого рівня, що виникає, само 
організується та еволюціонує в даних космологічних умовах! Вирвавши будь-яку живу одиницю із 
систем більш високого порядку, ми лишаємо її змісту. Розумна людина поза суспільством, поза 
біосоціальною сферою не може бути класифікована ні як розумна, ні як доцільна істота. 

Отже, розумно говорити про моделювання деяких функцій живого в плані доповнення до 
даної організації і самоорганізації біосфери. Усе, що робить Людину у своїй науково-технічній 
творчості – це продовження людського "я" і його можливостей. Це – доповнення до Людини, це – 
триваюче удосконалення організації матерії, що виражається в симбіозі живого з машинним. Однак 
механічне моделювання – саме примітивне і найменш ємне з погляду можливостей дії. 

Якщо ввести коефіцієнт, що виражає співвідношення маси елементів матерії до кількості 
можливих варіантів дії (через інформацію й енергетику) то найменше значення даний коефіцієнт 
буде мати для живого. Тому фізичне моделювання живого безглузде – воно нераціональне. 

Майбутні "машини" і системи – це біомашини і биосистеми, що в умовах нової організації 
біосфери знайдуть своє місце у вигляді елементів, але таких, що доповнюють Людину і Людське 
суспільство. З даної точки зору задачею кібернетики є моделювання живого на рівні організації 
живого. Відмінними рисами живого є: 

1) збір інформації, її переробка, організація в алгоритми, розмноження; 
2) мінливість і пристосовність, спеціалізація й універсалізація, цільова спрямованість, 

саморегулювання, стійкість структури; 
3) керування живою дією через зворотний зв'язок, наявність великої кількості виходів і входів, 

велике число станів рівноваги; 
4) обмежений час існування (стабільності процесів, що протікають у системі); 
5) самовідтворення, навчання, еволюція. 
Отже, під кібернетикою варто розуміти не прості керування і зв'язки у тварині і машині, а 

організацію живих систем, їхню структуру, еволюцію і взаємодії на шляху до досягнення цільової 
функції; збір інформації і переробку її в алгоритмах живих систем (живих тому, що в будь-якій 
моделі кінцево є мета, запрограмована Людиною. Людина не програмує цільові функції відповідно 
до потреб інших живих систем різних рівнів. Природно, таких задач немає для кожної машини 
окремо, і, відповідно, не може бути і цільових функцій без відповідної організації в рамках систем.) 

Тут і далі під відмінною рисою живого будемо розуміти наявність цільової функції. Але що 
таке "цільова функція"? З погляду фізики будь-яка система стійка тільки тоді, коли вона знаходиться 
в динамічній рівновазі з навколишнім середовищем. Підтримка динамічної рівноваги і є цільовою 
функцією. 

На відміну від "неживих" систем, "живі" мають безліч станів рівноваги. У залежності від 
періодичних потоків енергії та інформації жива система знаходиться також у періодичному 
коливальному русі. Потоки енергії, матерії та інформації на входах і виходах змінюються 
стрибкоподібно; стрибкоподібно змінюється і стан системи усередині – як структурно, так і 
динамічно. Йде не просто обмін речовин, а обмін енергією, матерією та інформацією, виникають і 
зникають зв'язки, що прийшли в непридатність, структури відновлюються, заміняються новими. І все 
це можливо тільки в тому випадку, коли витрати енергії, матерії та інформації на перебудову 
мінімальні. Живе «працює» в «зоні плавлення». Чисельні ферменти-каталізатори, що є "демонами 
Максвелла", розділяють, сортують, направляють енергію, матерію та інформацію таким чином, що 
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вся система, утворює багатозв’язкову просторову область і працює на єдиному структурно-
енергетичному рівні.  

Самі ферменти є перемикачами потоків, а утворені "вузькі" місця – годинником системи. 
Періодичність потоків утворює періодичність полів і структур, що спостерігається у вигляді 
чисельних "ритмів" на всіх рівнях організації системи та за її межами. Перебудова живого, як 
системи, усередині – процес не однобічний, - живе перебудовує і зовнішнє середовище, утворює ще 
одну мембрану, границями якої є зворотні потоки енергії, матерії та інформації, надлишкові в 
системі, але достатні для утворення зовнішньої мембрани. 

Чим більший обсяг займає зовнішня мембрана стосовно мембрани живої системи, тим 
життєздатніше, стійкіше живе. Якщо ж цей обсяг менше – сама система стає хиткою, причому 
надлишок кожного з потоків не компенсує найменшу недостачу іншого. 

Безупинний обмін речовин, енергії та інформації приводить до крайньої нестабільності 
складових елементів системи, але стабільність потоків забезпечує стабільність самої системи. Якщо 
стабільний процес протікає в системі з ненадійних елементів, можлива побудова стабільної системи; 
противне, позитивного результату не дає. 

Тут ми підходимо до важливого поняття, запропонованого С.Глейзером, - поняття "сімхіона" 
(системи одиничної, матеріальної, історичної), що характеризується трьома важливими поняттями: 

1) одиничності, дискретності системи як носія визначеної якості; 
2) одиничні системи, утворюючи зв'язки між собою, прагнуть зменшити внутрішню енергію; 
3) збільшення кількості елементів понад оптимальне значення веде до росту внутрішньої 

енергії і до зростання нестійкості, що, однак, компенсується зменшенням внутрішньої енергії на 
наступному рівні організації; починається розпад систем на дочірні, що обмежує час існування 
системи; 

4) у сімхіоні виражена діалектика розвитку в цілому: стійкість системи на одному рівні веде 
до нестійкості на іншому. ("Знання-сила" №11, 1983 р.) (рис. 4.1) Індивідуальна стійкість змінюється 
колективною. 
а) 

 
Рис. 1.13 

 
Рис. 1.14 Приклади сімхіона в будові структур у Всесвіті. 

З визначення сімхіона випливає ще один дуже важливий висновок: усяка система, що 
виступає в ролі складової одиниці, є "каталізатором" для зборки системи наступного рівня. З одного 
боку, система нижнього рівня є "каталізатором" для виникнення системи більш високого порядку, з 
іншого боку – "їжею" для неї (вічна діалектика "вовків і овець"). Живе, в цілому, виконує роль 
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каталізатора, причому незвичайного. Якщо ентропія – продукт вирівнювання термодинамічних 
потенціалів, як один із варіантів рівноважного стану неживої "системи", то живе підказує інший 
шлях до безлічі рівноважних станів. Звідси ж випливає ще один цікавий висновок: рівновага по 
одному зі ступенів свободи зовсім не значить стійкості по іншим, особливо, якщо ця система жива. 

Для того, щоб завершити визначення кібернетики, необхідно відзначити ще одну її 
особливість. Досліджуючи систему, кібернетика вивчає 3 типи моделей: 

а) моделі трансформації процесу в системі "чорна скринька"; 
б) моделі трансформації структури системи в результаті зовнішнього впливу; 
в) комбіновані моделі. 
У залежності від типу моделі перебудова процесу чи структури відбувається в строго 

визначеному порядку, обумовленому поняттям алгоритму. Під алгоритмом надалі будемо розуміти 
сукупність правил, процедур, позицій і т.п., що дозволяють одержати деякий результат, прийти до 
деякого кінцевого стану, досягти якоїсь цільової функції. 

По суті, алгоритм – це фізична чи знакова модель системи, структури, процесу, застосування 
якої дозволяє одержати шукане значення цільової функції. Відповідно до поставленої задачі, 
алгоритми підрозділяються на просторові (побудова структур), часові (відстежування процесу) і 
комбіновані. 

Головна вимога, при розробці алгоритмів – це досягнення кінцевої мети незалежно від 
кількості операцій і їхньої послідовності. Оптимальними алгоритмами є ті, що за мінімум кроків 
приводять до мети, при мінімальних витратах енергії, матерії та інформації. В дійсності практично 
всі алгоритми, за винятком деяких найпростіших, детермінованих, є неоптимальними. До них 
відносяться насамперед пошукові та відстежуючі алгоритми. При побудові пошукових алгоритмів 
відома тільки деяка частина операцій, інші необхідно визначити на підставі досвіду і прогнозу. 
Послідовність операцій у відстежуючих алгоритмах визначається в залежності від послідовності 
сигналів, що надходять на вхід системи, (від поводження мети). 

Якщо для детермінованих, програмних алгоритмів, що відстежують оптимальні процеси у 
неживій природі характерне логічне мислення і логічна послідовність операцій, то для пошукових і 
вістежуючих алгоритмів характерне кібернетичне мислення.  

Кібернетичне мислення не логічне, а в більшій мірі аналогове, асоціативне: не жорстке, а таке, 
що дозволяє при недоліку інформації з найменшими витратами на пошуки алгоритму знайти першу 
енергетично прийнятну послідовність операцій, що приводить до мети. Математичним апаратом 
служить, теорія множин з розмитими границями, що побудована на людській розмовній мові. 

Незалежно від типу алгоритму, побудувати його неможливо без попередньої інформації, без 
досвіду, без програми. Тільки та система, що володіє можливостями для збору, переробки, 
розмноження, збереження і використання інформації, здатна побудувати алгоритм досягнення мети, 
визначити стратегію і тактику пошуку. Більше того, система повинна мати алгоритм побудови 
алгоритмів, що можливо тільки на підставі досвіду, самонавчання в конкретних умовах (оскільки 
запрограмувати систему на всі випадки життя неможливо). 

Незважаючи на неможливість створення універсального алгоритму визначена організація 
структури системи допускає можливість і має передумови до побудови визначених алгоритмів. 
Структура визначає можливості побудови алгоритмів, алгоритми перебудовують структуру. 

В цьому сенсі, ми підійшли до наступного важливого розділу кібернетики – до кібернетичного 
керування рухом, до керування на підставі зворотного зв'язку.  Зворотний зв'язок може бути як 
позитивним, так і негативним. У першому випадку він породжує експонентний ріст інтенсивності 
процесу з наступним стрибком, мутацією, що переводить систему в новий стійкий стан. В другому – 
процес стабілізується і система залишається стійкою в даному стані. 

У живих системах знак зворотного зв'язку змінюється в деяких випадках безупинно 
(відповідно до ритмів системи), а в деяких – стрибками (у відповідності зі значенням величини 
граничного сигналу зворотного зв'язку). Але і в тому і в іншому випадку особливістю кібернетичної 
системи є безупинне порівняння сигналу від алгоритму процесу із сигналом від реальної ситуації. 
Різниця сигналів у вигляді сигналу зворотного зв'язку і надходить на вхід системи, надаючи стійкості 
її руху. 
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Якщо система однорівнева і має невелику кількість елементів, перехід у стійкий стан 
відбувається за час менший часу збурювання. У противному випадку має місце запізнювання сигналу 
зворотного зв'язку і система перейде до коливального режиму руху. 

Якщо ж система багаторівнева (за структурою) і складається з великої кількості елементів – 
роль зворотного зв'язку зменшується і змінюється, він у більшій мірі стає джерелом інформації, а не 
аргументом до негайної дії. У тому ж випадку, коли на систему подається збурювання і вона 
переходить у новий стан, говорять про час адаптації системи, про час переходу в новий стійкий стан. 

Таким чином, підсумовуючи усе вище сказане, можна визначити кібернетику як науку про 
структуру систем, здатних до збору, нагромадженню, переробки і розмноженню інформації, 
побудови на її підставі алгоритмів руху і керування рухом систем. Усі питання та задачі, що 
випливають з цього визначення, є задачами науки "кібернетика", що знаходиться в даний час тільки 
на початку свого шляху. 

 
1.4.2 Системи. Загальні уявлення. 

Перш, ніж перейти до розгляду суті питання, дамо визначення системи. Надалі системою 
будемо називати деяку множину (сукупність) однорідних чи різнорідних елементів, що мають  
фізичну (геометричну) границю і визначену (задану) структуру, обумовлену процесами, що 
протікають у даній множини відповідно до призначення системи (відповідно до цільової функції). 

У самім визначенні системи уже виділені її основні характеристики, а саме: 

а) границя системи, що обумовлена характером взаємодії елементів у системі із зовнішнім 
середовищем, тобто з іншими системами того ж, або іншого рівня організації; 

б) процеси, що протікають у системі, накладають свій відбиток на внутрішню організацію 
системи; 

в) наявність цільової функції ( наявність з одного боку – нерівноважного, а з іншого боку – 
стійкого стану). 

Якщо ж матеріальний об’єкт не має окреслених рис, то: 
-  чи може бути системою множина, що не володіє хоча б однією з перерахованих 

характеристик? Так, але відповідно до визначення така система буде неповною, або – виродженою; 
- у такій системі перехід від нестійкого стану до стійкого здійснюється шляхом 

перекомбінації елементів усередині системи, а сама система буде найпростішою в ієрархії систем. 

підпорядковані системи
           (ієрархії)

системи антогоністисистеми, що перетинаються
            (конкуренція)

ВВ
В

АА
А

A+B

ВА

сімбiоз

доповнюючі системи

ВА

 
Рис. 1.15 

Що варто мати на увазі під границею системи? Якщо розглядати систему з погляду 
структурної обмеженості – то будемо мати границю в просторі, якщо з погляду закінченості процесу, 
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то в часі. Найбільш загальним визначенням границі буде точка в просторі-часі (лінія, площина, 
тривимірний простір), де стрибком змінюється який-небудь з визначальних параметрів системи; 
наприклад, по даному параметру система приходить у термодинамічну рівновагу з навколишнім 
середовищем (зауваження: при обмеженості елементного складу – границя проходе по останньому 
елементу). 

У цьому плані «границю» можна розглядати, як своєрідний фільтр. Так, якщо один з 
параметрів системи виявляється нижче граничного значення, що визначає існування системи (її 
організацію), то: або «гине» вся система, або «гинуть» деякі її елементи, що залежать від даного 
параметра. Відбувається перебудова системи відповідно до параметрів на «вході-виході». 

Слід також зазначити, що в системі не всі елементи обов'язково об'єднані по одному 
параметру. Та частина елементів, що об'єднана по одному параметру, може бути названа 
«кластером». У цьому плані один і той же самий елемент може входити складовою частиною в різні 
«кластери». Якщо „істотний” параметр утворить кластер, то границя кластера є водночас і границею 
системи. 

Визначення кластера доповнює саме визначення системи: набір визначеної кількості 
елементів, що не дає нової якості, не є системою. У результаті «зборки» повинна з'явитися границя 
по істотному параметру таким чином, щоб можна було визначити по цій множині поняття «входу і 
виходу». 

З визначення системи випливає, що її елементами можуть бути як однорідні, так і різнорідні 
елементи. Розглянемо глибше дане питання. Аналіз систем, що складаються з однорідних елементів, 
показує, що подібні системи при наявності зовнішнього впливу еволюціонують відповідно з 
принципом Ле-Шателье до термодинамічної (ТД) рівноваги із середовищем. Надалі будемо називати 
такі системи мертвими чи пасивними. Внутрішньо  пасивна система може виявитись активною 
стосовно зовнішнього середовища, якщо зовнішні фактори (потоки речовини, енергії і інформації) 
впливають на неї. 

Різнорідність елементів варто розуміти насамперед у розходженні фізичних, функціональних і 
геометричних характеристик. З досвіду випливає, що тільки наявність у системі розмаїтості 
елементів дозволяє одержати як багатство внутрішніх зв'язків і структур, так і можливостей вибору 
шляхів перебудови системи, її еволюції. 

Важливо також відзначити, що складові елементи системи, представляючи одиниці зборки, 
самі є системами, але більш низького рівня з закінченістю всіх параметрів в області стійкості системи 
(системи більш низького рівня, будучи закінченими, жорстко (детерминовані). Інакше кажучи, будь-
яка система повинна мати кілька рівнів організації, причому останній рівень повинний мати 
можливості для організації, тобто для еволюції. 

Закінченість організації системи більш низького рівня варто розуміти як нейтралізацію 
істотних характеристик цієї системи на її границі. Поза границею цієї системи починає виявляти себе 
раніше «непомітна» закономірність, властивість, характеристика, що стають істотними при зборці 
системи більш високого рівня. 

Одиниці зборки одного рівня можуть виявитися не ідентичними. Приклад живих систем – 
біоценозів – говорить про те, що розподіл одиниць зборки підкоряється гіперболічному закону 
(однохвостому), що несе в собі всю свою історію. При цьому, як відзначав ще академік Вернадский, 
загальна біомаса біоценозу залишається постійною. 

Об'єднання одиниць зборки більш низького рівня не є простою сумою визначених 
характеристик. По характеру взаємодії в рамках системи більш високого рівня вони поділяються на: 

Взаємодія «збірних» систем визначається (і відбувається) у рамках процесів, що протікають на 
більш високому рівні. Для розуміння фізичної природи останніх, розглянемо найважливіші типи 
процесів, що протікають у системах із входом і виходом, тобто стаціонарних, але термодинамічно 
рівноважних. 

Протікання фізичного процесу відбувається по П-В «каналах», що відповідають умовам або 
локального ( U∆−  ) зниження потенціалу, або ( W∆+  ) підвищенню значення кінетичної енергії. 
( U∆−  ) забезпечується «ферментами» чи, що теж саме, «каталізаторами», ( W∆+  ) сигналом на 
вході. Якщо ( U∆−  ) внутрішня властивість, то ( W∆  ) – граничне значення чутливості системи. Для 
протікання процесу в системі повинне мати місце або ( U∆−  ), або ( W∆+  ), або і те, й інше. 

Під «каналами» у П-В розуміється наявність зв'язків і «ступенів свободи». Кожний «зв'язок» 
дає можливість процесу розвиватися в заданих рамках детермінації, кожна «ступінь свободи» дає 



 62 

можливість «перевлаштування» системи у визначених межах, тобто дає можливість еволюціонувати, 
пристосовуватися. Чим більше «каналів», тим вища організація системи і багатші її можливості. 

Якщо між системами А и В є лише один «канал» зв'язку, взаємодія може протікати тільки в 
двох режимах: 

1) одна система підлегла інший і слідує функціонально за нею; 
2) одна із систем впливає на іншу, вичерпує свої можливості і після закінчення τ∆  

відбувається зворотний процес впливу другої системи на першу – автоколивальний процес. 
Якщо між системами А и В два і більше каналів зв'язку – тоді частина каналів служить для 

впливу А на В, а частина для впливу В на А (окремий випадок, коли одна з підмножин каналів є 
порожньою множиною, наприклад, ланцюгова реакція розпаду трансуранових елементів). Інакше, 
частина каналів служить для прямого зв'язку, частина – для зворотного. У системі, що збирається, 
крім зазначених по одному чи декількох каналах може здійснюватись автоколивальний режим. 

І прямий і зворотний зв'язок можуть бути або позитивними, або негативними. У залежності 
від знака зв'язку процес буде або загасати, або наростати, або стабілізуватися (див. таблицю) 

 

Прямий 
зв'язок 

Зворотний 
зв'язок 

Характеристика процесу 

+ + exp-ний ріст, розвиток, 
розмноження 

+ - стабілізація, стійкість 
- + рівновага 
- - exp-не загасання, 

диференціація, розкладання 
 

Як видно з таблиці, стійкістю володіють тільки процеси (+) → (-), або (-) → (+), що важливо з 
погляду часу існування системи і її організації. Однак сам процес може змінюватися в залежності від 
значень сигналів (+) і (-). Це значить, що процес протікає на заданій структурі в рамках взаємодії 
даної системи з іншими, може еволюціонувати і стає одним із чотирьох, приведених у таблиці. 

Іншими словами, у системі , що має кілька каналів зв’язку, є «вузьке» місце, що визначає 
функціонування системи в цілому і задає ритм процесу, обмежуючи час життя системи. Причому 

вузьким місцем у системі може бути кожний з «каналів» зв'язку, в тому 
числі і канали ( ±  ), що відповідають автоколивальним режимам 
функціонування системи. 

- На підставі вищесказаного можна сатверджувати, що структуру і 
границі системи визначає насамперед процес, що протікає усередині 
системи (зміст визначає форму). Але все добре, поки процес відповідає 

формі. А якщо ні? Тут ми впритул підійшли до розгляду еволюції системи, до її організації. 
Вище вже говорилося про те, що в якості складових одиниць зборки при побудові системи 

використовуються системи більш низького рівня організації. При цьому для побудови системи більш 
високого рівня необхідно мати або набір завершених систем низжчих рівнів, або частина цих систем 
(частина їхньої організації). У цьому випадку йде поділ продукту: частина продукту 
використовується для збільшення організації створюваної системи (ентропія зменшується!), інша 
частина – для підтримки наявної організації (ентропія=const), притому, що частина продукту йде у 
відвал (ентропія його зростає). 

Продуктом (потоком матерії на вході) можуть служити як структурні одиниці, так і 
енергетичні. Окремо стоїть інформаційний потік, тому про нього мова піде далі. 

При формуванні системи йде «зборка» структури і формування каналів. Кожна одиниця 
зборки повинна мати визначену кількість зв'язків і достатню рухливість. Для цього одиниці зборки 
повинні бути асиметричні (якщо не всі, те хоча б частина) і мати зв'язки різної інтенсивності і різної 
природи для того, щоб забезпечити достатню розмаїтість на всіх рівнях і між ними. 

Достатня рухливість необхідна для збільшення імовірності «входження» зборки в контакт 
одина з одною і встановлення каналів взаємозв'язку. Це значить, що одиниці зборки повинні мати 
більше ступенів свободи, але при цьому кінетична енергія не повинна бути меншею або наближеною 

Рис. 1.16 
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до потенціальної, інакше одиниці зборки не зможуть установити контакт. Іншими словами 
самоорганізація системи повинна працювати в зоні плавлення!  

Система, що самоорганізувалася, повинна також володіти наступними важливими 
особливостями: 

1) мати кілька входів і виходів; 
2) кожному «входу-виходу» повинна відповідати своя підсистема; 
3) множина підсистем повинна базуватися і функціонувати в рамках усієї системи на деяких 

підмножинах елементів, причому одні і ті ж елементи можуть входити функціонально в різні 
підсистеми в часі послідовно, або одночасно. 

Будь-яка система, що самоорганізується, залежить структурно і функціонально від організації 
зовнішнього середовища і кількості зв'язків з ним (тобто від кількості каналів «входу-виходу» і від 
«продукту», що надходить по цих каналах). Ця залежність накладає на систему вимогу стійкості 
функціонування по всіх «каналах»: система повинна мати деяку множину станів стійкості. 

Стійкість системи визначає, здавалося б, абстрактне поняття «пам'яті». Під впливом 
зовнішнього середовища система «організується» до визначеного стану стійкості, пов'язаного з 
просторовою структурою. Після зняття сигналу на «вході» і «виході» за відсутності зовнішнього 
збурюючого потоку, система залишиться в заключному стані; вона немов би запам’ятала «стан», 
пов'язаний з минулим сигналом. Для того ж, щоб стерти «пам'ять», необхідно змінити просторову - 
структуру шляхом подачі сигналу більше граничного. Подача сигналу менше порогового стимулює 
подачу відображення «пам'яті» у виді сигналу на вихід. 

Імовірно, що в силу того, що система працює в зоні плавлення з великою ймовірністю 
переміщення елементів у просторі, необхідно періодично подавати «якийсь» сигнал, що 
«стабілізував» би систему, відновляючи «пам'ять». Тут ми підходимо до загадки «біоритмів», а 
точніше – автоколивальних процесів у системах, слугуючи «камертоном» для налаштування системи 
на заданий режим чи структуру. 

З цього погляду «камертоном» системи повинна служити визначена одиниця зборки 
(задаючий елемент), що зв'язана вхідним каналом безпосередньо з системою, або інша структура, 
відмінна від елементів системи. Камертон повинен мати енергію, що поновлюється періодично, 
необхідну і достатню для подачі сигналу налаштування. 

Для того, щоб «пам'ять» не стерлась при випадковій подачі сигналу більше граничного, 
система після попереднього сигналу повинна перебудувати канал таким чином, щоб сигнал більшої 
потужності не зміг пройти через систему(вузьке місце, збільшення потенціального бар'єру). У цьому 
випадку запис інформаційних потоків відбувається послідовно по номерах складових одиниць, що 
віддаляються. Зчитування відбувається в зворотному порядку. 

Оптимальний запис інформації повинний корегуватися з роботою задаючого (-их) елемента (-
ів). Крім того тут же проявляється природа аналогової пам'яті (або асоціативної). Якщо на вхід 
надійде сигнал подібний «аналоговому», він викличе асоціації іншого об'єкта, явища і т.п., що в 
екстрополяції дає абстрактне мислення. Подача ж різних сигналів збудить кілька структур, у 
результаті чого виникне модель (структурна), як аналог досліджуваному явищу і дозволить 
продовжити процес абстрагування. 

Наявність в одиницях зборки «входів-виходів» робить їх активними стосовно зовнішнього 
середовища. Системи зборки групуються в просторі, утворюючи структуру більш високого порядку. 
Іншими словами, нижня ступінь організації є «їжею» для більш високої, її будівельним матеріалом. 
Системи будуть «надбудовуватися» доти, поки є будівельний матеріал у просторі і часі. І поки 
система працює в зоні плавлення, вона буде «надбудовуватись». Границю останньої (узагальнюючої) 
системи визначить «вузьке» місце системи, про яке ми говорили вище. 

Наявність «ритмів» у системі приводить до того, що система робить «зборку» зайвих одиниць 
доти, поки система не стане нестійкою, після чого відбудеться або розподіл системи на дві дочірні, 
або «виготовлення» (автоколивальне)копії при подачі відповідних сигналів на початок зборки 
(запуск системи). 

І останнє, що необхідно відзначити, це те, що між середовищем і системою мається взаємно 
обумовлений зворотній зв'язок. Система «ускладнює» середовище, а середовище «ускладнює» 
систему. І в такий спосіб процес буде протікати доти, поки більш загальна система (наприклад, 
біосфера) не прийде в стан рівноваги, стійкості; доти, поки не виконається теорема Ешбі. У дію 
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вступає механізм утворення структур у нелінійних процесах, що протікають у когерентних 
середовищах ( що відгукуються на сам процес). Вивченням даного явища займається нова галузь 
знання - «синергетика».  

 
1.4.3 Інформація 

У період науково-технічної революції колосально виріс потік інформації. Телебачення, газети, 
журнали, книжки, школа, навчальні інститути буквально звалюють на людину таку кількість 
інформації, що з’являється серйозне занепокоєння у тому, чи не потоне людство в цьому 
неоглядному океані інформації? Як позначиться ріст інформації на людині, як на особистості? Які 
наслідки можна чекати від дев’ятого валу інформації вже в найближчому майбутньому? Ці та інші 
питання з’являються нині на кожному кроці, але, нажаль, на подібні запитання немає жодної 
задовільної відповіді. 

Щоб дослідити рух інформації та її вплив на прогрес людства, необхідно, перш за все, 
відповісти на питання: що таке інформація? Яка її фізична суть? 

Інтуїтивно під інформацією ми розуміємо якісь відомості, які розширюють наші уявлення про 
оточуючий світ, більш точно - це якась фігура в n- мірному просторі наших знань, яка при додаванні 
визначеної її кількості змінить форму або структуру цієї фігури. Ця зміна може бути як позитивною 
так і негативною. 

Під негативною інформацією будемо розуміти інформацію, яка зменшує або залишає 
постійною форму та структуру інформації, що є в наявності. 

В якості одиниці кількості інформації К.Шенон запропонував ентропію альтернативного 
вибору з двох рівноймовірних можливостей, обчислених за формулою: 
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 Н=1 біт при 5.0PP 21 ==  і  Н = 0 при Р1 = 1 (відсутність вибору). 
В загальному вигляді кількість інформації може бути обчислена по формулі: 
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де )(xω  - щільність випадкової величини x. 

Визначення інформації змінювалося від автора до автора. Так, Фішер визначав її як 
невизначеність при множині дослідів з одної множини. Брілюен визначав інформацію через 
взаємодії, у Ешбі інформація це те, що усуває невизначеність, та т.п. 

Спробуємо підійти до інформації інакше. Люба інформація може бути передана у вигляді 
визначеної мови, тобто кожному реальному елементу об’єктивного світу (який відрізняється 
структурно від інших) або групі елементів можна поставити в відповідність деякий тотожньо 
присвоєний знак, модель у просторі знаків. Тоді кожна інформаційна комбінація таких знаків, яка 
відповідає об’єктивному процесі у природі, буде реченням в просторі знаків інформації. Інформація, 
що відповідає таким знакам та реченням, буде об’єктивною та позитивною. Але, так само як зі 
звичайних звуків можна скласти безглузді речення, або речення брехні (не відповідачі дійсності), так 
і інформація може бути безглуздою або негативною, якщо її перевірка на об’єктивність потребує 
невідновлюваних витрат енергії. 

Таким чином, інформацію можна вводити або через об’єктивне знакове визначення, або через 
кількість енергії, яка відповідає зміні структури на одиницю дії, тобто через постійну Планка. 
Енергетичне (через дію) визначення інформації наочніше в плані загальної теорії процесів, де 
елемент інформації відповідає елементу позитивного або негативного зв’язку, що дозволяє людині 
регулювати природні процеси (прискорювати, переривати, гальмувати і т.д.). Елементи інформації в 
даному випадку являються елементами автоматичного регулювання, але у більш широкому 
розумінні (в кібернетичному). 

Збільшення кількості інформації відповідає різновиду “ланцюгів” і росту їх кількості, а, отже, 
з ростом інформації ростуть і можливості людини в регулюванні процесів з одночасним збільшенням 
енергетичних можливостей. 

Інакше: існує об’єктивна залежність, яка зв’язує наявні енергетичні можливості людини з 
об’ємом накопиченої інформації та “речень”, складаних з неї.  
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Запропоновані визначення та одиниці виміру інформації, в основному, виходять із складової, 
що відповідає процесуальній інформації НП (Шенон, Ешбі, Бріллюен та інші) і ніяким чином не 
враховують інформацію структурну НС. Якщо НП в відповідності з екстремальністю природних 
процесів приймає значення або “так”, або “ні”, то прийдемо до визначення інформації у формі 
Шенона. При цьому залишаються не визначеними НП і НС. ВЗ, що описує соціальні процеси в 
суспільстві, а також інформація в процесах не просто зі зворотнім зв’язком, а з багатьма складними 
само- та ззовні регулюючими зв’язками; тобто та частина інформації, яка являється рангом вище по 
відношенню до неорганічної природи. 

Однак, оскільки для людини більш важливою є НП, що дозволяє будувати алгоритми та 
програми (пропозиції та тексти), то з’являється питання, наскільки одна інформація важливіша за 
іншу, тобто як визначити цінність інформації? 

З невизначеністю поняття цінності інформації (рівноцінності по Шенону) зв’язана швидко 
зростаюча загроза адаптації та зростанню “імунітету“ проти інформації. Вище вже підкреслювалося, 
що невміння виділити необхідну цінну інформацію призводить до заперечення всієї інформації, як 
непосильного та непотрібного вантажу для людини. “Отупіння“, що простежується в школярів та 
студентів, втрата цікавості до знань і, особливо, до наукової роботи, як раз і пояснюється тим, що 
кількість інформації в тому вигляді, в якому ми її викладаємо, не перетворюється в якість. 

Необхідні об’єктивні критерії цінності інформації, що дозволяли б вибрати найбільш важливу, 
найбільш цінну інформацію. 

Ми вже говорили, що більш цінною являється НП, оскільки НС не дає сама по собі можливості 
впливати на процеси, на енергетичне “благополуччя“ в навколишньому середовищі, колективі. Для 
студента, який сидить за партою, найчастіше більш важливою являється інформація від сусіда, бо 
вона дає модель (випробувану!) поведінки в даній ситуації; в той час як НС, яку подає викладач, 
швидше всього не згодиться для “життя“ взагалі. Тому, якщо в аудиторії шум, увагу необхідно 
перерозподілити з інформації, що подається, на цінність інформації в програмі, в алгоритмі. 

Другим критерієм цінності інформації є мінімум енергетичних затрат для досягнення цілі, або 
для шляху її досягнення – Нmin. 

Третім критерієм цінності інформації є можливість збільшення користування енергетичними 
ресурсами (розширюється поле діяльності людини та її можливості). 

Четвертим критерієм є загальність інформації. Прикладом може бути ПНД (принцип 
найменшої дії) для консервативних систем, з якого витікають всі закони збереження в механіці і, 
навідь, цілі розділи науки. Більш загальна інформація “одним кроком “ перекриває багато “кроків” 
менш цінної. 

З кількох елементів інформації більш важливим є той, який дозволяє зробити більший крок до 
цілі. 

Наступним критерієм цінності інформації є можливість зняття більшої невизначеності (він 
дублюється попереднім критерієм). 

Осторонь стоїть критерій вибору необхідної атому цінної інформації. Цей критерій важливий 
для еволюції. Не вдаючись до протиріч, про нього можна говорити тільки в плані більш високої 
організації матерії, тобто з більш високого мета-рівня. 

І останнім критерієм цінності інформації може бути незмінність, постійність інформації в часі. 
Так, якщо всю інформацію поділити на Нconst + H(t), то більш цінною є Нconst, тобто та інформація, яка 
ближче до абсолютного значення, або інакше - це інформація, що подібна ПНД – даючи оптимальну 
траєкторію процесу, оптимальну програму, алгоритм і т.п. (Примітка: цей факт не очевидний, так як 
програма може бути оптимальною на одній мові, але далекою від досконалості на іншій мові – якщо 
сама мова недосконала).  

Щоб визначити можливості самої мови необхідно оцінити період піврозпаду інформації в 
даній мові. Чим він менше, тим гірше сама мова, що описує дану множину. Так відомо, що період 
піврозпаду інформації в цілому для науки складає приблизно (13+18) років. Наприклад, період 
піврозпаду в математиці складає 10,5 років в металургії 3,9 років, (в фізиці – 5 - 6 років, в хімії – 8,1).  

В якості кінцевого можна зробити наступний висновок: найбільш загальним критерієм 
цінності інформації, присутнім явно або побічно в усіх перелічених критеріях, є другий, що 
формулюється у вигляді: 
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1) найбільш цінною є та інформація, яка дозволяє вирішити задачу при min Е (min ентропії для 
відкритих систем Smin) – інакше, це алгоритм, що реалізує ПНД або Smin ; 

2) більш цінною є та інформація, яка дозволяє при одних і тих самих витратах енергії 
отримати доступ до більших джерел енергії. 

Де ж шукати необхідну інформацію (щоб хоча б якось вирішити задачу), та як з тої інформації 
виділити найбільш цінну? 

Пошук необхідної інформації необхідно вести за законом Бредфорда, за законом розсіювання 
інформації, згідно з яким зростання повноти посилань у науковому пошуку що зростає в 
арифметичній прогресії потребує збільшення в геометричній прогресії масиву джерел інформації, що 
використовуються, тобто n0: n1: n2: n3… На практиці цей закон дещо інший 1: n: (1,4-1,7) n2; (в одній 
книзі ~ 90% інформації, в десяти наступних ~ 8,1%, і близько 1% на наступні 100 книг). 

Практично вся необхідна інформація міститься у гребені інформаційної хвилі, що є носієм 
усієї наявної, фундаментальної за змістом інформації. Пошук інформації за межами гребеня 
практично даремний. Пошуки найбільш загальної, цінної інформації, неефективні внаслідок 
відсутності критерію цінності та розподілу інформації у відповідності з цим критерієм. І все ж, 
виходячи з менш загальних критеріїв та признаків єдності, можна привести наступні рекомендації: 

1) більш цінною інформацією є та, на яку більше посилань у літературі; 
2) більш цінною інформацією по розділах знання, є та, що відрізняється великою кількістю 

вихідної інформації, великим різноманіттям ідей та алгоритмів реалізації; 
3) більш цінна інформація, що дає пояснювання більшому кругу фізичних процесів; та, що 

об’єднує їх з однакових позицій; 
4) більш цінна інформація, що переводить наші знання на більш високий рівень свідомості та 

мислення. 
Інформація, розглянута у даному аспекті, підкорюється закону концентрації і може бути 

знайдена в книгах, журналах, статях і т.д., відрізняючись оглядним характером із прогнозуванням 
перспектив розвитку даного розділу науки. Перш за все, це статті, доповіді, книги ідеологів в даній 
області природознавства, притому ті, що використовують мінімум професійного жаргону, оскільки 
наявність останнього говорить про різке звуження думки та копання в частковому. 

Сюди також слід віднести друковані роботи на стику різних розділів знань. Оскільки 
об’єднання різних галузей і розділів науки може йти тільки на основі загальних природних 
принципів, об’єднуючі роботи зв’язують окремі секції науки в єдину споруду природи, тим самим 
даючи розуміння їх місця, ролі і значності в наших знаннях і нашому світорозумінні. 

На цих же принципах повинен будуватись і сам процес навчання; на необхідності та цінності 
інформації, що викладається. 

При оптимальному темпі введення нової інформації (3,5÷5)% на лекції, перевага повинна 
надаватись інформації про поведінку, про алгоритми, так званій ”грецькій” традиції в навчанні, а не 
рецептній „вавілонській”. Необхідно не навантажувати слухача непотрібними вже завтра (а може 
бути і взагалі) рецептами і свідченнями, а дати йому фундаментальні поняття, навчити його 
працювати, навчити складанню програм рішення задач з дотримуванням критеріїв оптимізації в 
відповідності з критеріями цінності інформації. І з цієї точки зору важливу роль відіграють мови, 
кодування і передачі інформації ...Якщо всю множину понять, вироблених людством, назвати 
людською мовою, то мова математики, графи, формули, нота, креслення і т.п. будуть підмножинами 
множини людської мови. І так само, як людська мова, допоміжні мови для оптимальності кодування і 
передачі інформації повинні мати надмірність ≈ 80% при стохастичності прийняття рішень 25% та 
покривати 40% тексту ста словами, 67% - тисяччю слів і т.д. при умові економічності коду (для 
російської мови - 4,4, для англійської - 4,12, для німецької - 4,17) біт на звук - букву. Інакше кажучи, 
ідея зводиться до того, що людська мова являється оптимальною в силу тривалості її використання, і 
що критерії цієї оптимальності годяться для підтвердження, або пошуку оптимальної форми 
допоміжної мови. 

Крім того, розв’язування багатьох задач (особливо вперше) відбувається при недостачі 
інформації (існує два типи задач: є інформація і необхідно побудувати оптимальний алгоритм, або не 
вистачає необхідної інформації і треба побудувати любий кінцевий алгоритм. В останньому випадку 
велику роль відіграє коефіцієнт стахостичності, а також відтінки інформації: оцінка (цінність), сила 
(акцент голосу), змісту, місце (в просторі) і активність (в часі), які дозволяють компенсувати недолік 
інформації при вибору шляху розв’язування задачі. Слід також враховувати той факт, що будова 
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людської мови, як і систем в природі, ієрархічна, така, що дозволяє передачу інформації в кодах 
зробити більш економічною. 
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Частина ІІ. БУДОВА ВСЕСВІТУ 
2.1 ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ БУДОВИ ВСЕСВІТУ 

Передмова 
Для плідної творчості людини необхідно мати достатньо широку і різноманітну інформаційну 

базу відповідного рівня. Людина, що живе у лісі, може дуже багато знати про ділянку лісу, на якій 
вона мешкає, і не уявляти того, що, де і як відбувається за межами знайомої ділянки. Та достатньо 
глянути на ліс зверху (або хоча б на його мапу), як попавши на іншу територію, людина матиме хоч 
якусь інформацію для прийняття рішення. Всесвіт має ієрархічну будову і кожному рівню будови 
відповідає свій набір базових принципів, законів, структур, інваріантів, констант. Але на кожному 
рівні будови завжди будуть присутні ті принципи і закони, що покладені в основу, в архітектуру 
будови Всесвіту. До розгляду саме таких принципів і законів має бути прикута увага науковця, 
дослідника, творця. Звичайно, до кінця зрозуміти архітектуру Всесвіту і закони, за якими він 
побудований і розвиватися, людство ніколи не зможе, бо можливості індивідуального (без різниці 
людського, людства, чи іншої розумної системи) розуму обмежені можливостями обмеженого 
структурно мозку. Людина ніколи не зможе до кінця осягнути не те що Всесвіт, а навіть більш 
складні системи, ніж вона сама. Обмежує можливості людини теорема Ешбі–Гьоделя, згідно з якою 
для створення несуперечної, „розумної” системи, а відповідно, і для усвідомлення законів та 
структур її будови, необхідно мати розумну систему, можливості якої були б більші, ніж у 
створюваної.  

Що ж ми розуміємо під терміном „закон”? З досвіду вивчення природничих наук маємо деякі 
уявлення про закони окремих класів природних явищ. Коли щось хочемо зробити, або навколо нас 
щось діється, ми усвідомлюємо, що будь-який процес протікає за своїми правилами. Якщо ці правила 
не змінюються в часі і не залежать від місця розвитку процесу, говоримо вже не про правила, а про 
закони. Незмінними можуть бути не лише правила, а й числа (наприклад, швидкість світла у 
вакуумі), якості та властивості, співвідношення (наприклад, довжина кола до його діаметру), окремі 
елементи і т.д. Все, що не змінюється в межах нашого досвіду, називаємо законами, принципами, 
інваріантами, правилами, константами. Є закони, характерні лише для якихось окремих випадків, 
об’єктів, процесів, систем, структур; а є й такі, що простежуються в багатьох явищах і структурах. В 
подальшому зупинимось лише на тих, що простежуються на всіх доступних нині нашій свідомості, 
рівнях будови Всесвіту, що формують явища та процеси і описують системи, в яких протікають ці 
процеси, а також структури, що виникають в результаті протікання того чи іншого процесу. При 
цьому читач має розуміти, що коли мова йде про загальні принципи і закони, то уявлення автора (як і 
всякі обмежені уявлення) не завжди можуть бути точними, строгими, формальними і в повній мірі 
відповідати дійсним, існуючим. Якщо деякі з них достатньо глибоко вивчені і формалізовані, то про 
інші ми можемо говорити лише в якісній постановці, та й то в першому наближенні. Свою задачу 
автор бачив, перш за все, в тому, щоб читач звернув на них увагу і отримав більш широкий простір 
для думки, фантазії, творчості. 

Принцип Троїці. 
Важливою особливістю будови Всесвіту є його троїчність. На рівні людського досвіду 

основними складовими будови Всесвіту є матеріальна основа (її первісний стан: вакуум?, пустота?, 
хаос?...), інформаційна (закони будови і еволюції матерії та її розуміння) і те, що робить матерію 
рухомою, живою, еволюціонуючою (дух? дія? енергія, але кого чи чого?).За уявленнями наших 
пращурів Світ Явлений складається з трьох світів: світу Духу (і енергії), світу Розуму (світу законів) і 
первісної матерії, з яких, відповідно до задуму Творця, і був створений наш Всесвіт. 

За розвиток Всесвіту відповідало (за тими ж уявленнями пращурів) три закони: закон Роду, 
закон Велеса і закон Коляди. Рід народжує – це буття, це творіння Всесвіту в минулому, сучасному і 
майбутньому. Закон Велеса – це закон життя, руху; це перетікання буття в небуття і навпаки, зміна 
Батька Сином. Закон Коляди – це вчення про велике Зоряне Коло, про Коло Самсари людей, богів і 
Всесвіту. Це закон Долі (Кари, зворотного зв’язку), це шлях Даний (шлях Дао). 

Підтримують буття Всесвіту три гуни: гармонія (саттва), рух (раджас) і інертність (тамас). З 
раджасом (енергією) уособлюють чоловіче, з інертністю (стійкістю, незмінністю) – жіноче, з з 
гармонією – нейтральне, об’єднуюче протилежності. 

В тривимірному просторі діє правило трьох точок, як правило стійкості. Якщо розглядати 
чотиривимірний „простір - час”, то для стійкості необхідно зафіксувати четверту точку – в часі. 

Всі явища природи діляться на три класи:  
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- стійкі, напружені, циклічні, для яких характерною ознакою є перевищення потенціальної 
енергії над кінетичною і які описуються так званими еліптичними рівняннями математичної фізики; 

- перехідні незворотні , в яких спостерігається рівність кінетичної і потенціальної енергії і які 
описуються параболічними рівняннями; 

- хвильові, руху – в яких кінетична енергія більша за потенціальну і які описуються 
хвильовими рівняннями, або гіперболічними. 

З досвіду власного і загальнолюдського ми знаємо, що всі процеси в природі, за виключенням 
живого, мають очікувані наслідки (результати). Наслідки і результати діяльності людини залежать 
від цільової функції, або мети діяльності. В залежності від поставленої задачі вибирається інструмент 
і технології її вирішення. Для проектування літака чи комп’ютера вибирається і свій інструментарій, 
свої закони і принципи, свої технології. Для побудови Всесвіту не потрібні всі можливі закони в 
Природі, а лише ті, що відповідають його тривимірній просторовій і одновимірній в часі будові. 

Розглядаючи яку завгодно складну систему, ми розуміємо, що кожна її складова має своє 
призначення; не призначених для чогось „деталей” у Всесвіті не існує. Всесвіт являє собою єдину , 
гармонійно пов’язану, живу і розумну систему. Живе і розумне, за законами Природи, не може 
з’явитись в неживому і нерозумному Всесвіті. Не можуть існувати електронні заряди на Землі і ніде 
більше у Всесвіті. Визнаючи себе розумними маємо говорити про розумність Всесвіту в цілому. Але 
тоді постає питання: яка мета існування розумного, живого Всесвіту? На жаль, відповісти на це 
питання ми не можемо... Одною з підказок може бути „антропний принцип”, згідно з яким  „всі 
закони Всесвіту і його будова” підпорядковані виникненню “живого” і, як вінця еволюції на Землі, 
Людини. Зміна хоча б одного  параметру, константи, інваріанта, закону чи принципу звела б нанівець 
саму можливість виникнення життя, тим більше Людини. Звичайно антропний принцип чисто 
гіпотетичний (печінка людини не мета її існування; як приклад подібних гіпотез) і не має прямого 
обґрунтування. Тим більше, що цим принципом ми ставимо Людину на виключне місце у Всесвіті, 
чого в дійсності не спостерігається (теорема Ешбі – Гьоделя і, як її наслідок, ієрархія розумних 
систем у Природі). Та все ж цілеспрямованість еволюції Всесвіту, в якому на одному з етапів виникає 
(створюється?) Людина, говорить про те, що створення, будова і розвиток Всесвіту відповідають 
якомусь задуму, що існує мета і сенс його буття. 

З того ж власного досвіду ми знаємо, що перед рішенням задачі, перед побудовою того чи 
іншого об’єкту створюється його інформаційна модель (проект), що втілюється в речовинну 
структуру, в речовинне відображення інформаційної моделі. 

Інформаційна модель (Розум майбутнього Всесвіту) будується в відповідності до задуму і 
відповідає архітектурі Всесвіту. Вивчаючи архітектуру Всесвіту ми пізнаємо закони його будови і 
еволюції. Для побудови інформаційних моделей явищ і структур ми користуємось логікою, яка також 
відповідає будові Всесвіту. Структура логіки, а відповідно і нашої свідомості, відображає 
двополюсніть, полярність нашого Всесвіту. “Так” і “ні”, “плюс” і “мінус” – безліч подібних 
прикладів наводять на думку про загальний принцип будови Всесвіту. 

Одним з можливих пояснень може бути тривимірність простору нашого Всесвіту, а точніше 
явище обертання в ньому. Лінія, що не має ні товщини, ні ширини не має відносно чого обертатись. 
Площина може обертатись навколо точки, тримірний простір – навколо лінії і точки, чотиривимірний 
– навколо точки, лінії і площини. Обертання в просторі можливе навколо об’єкту ( 2n − ) вимірності і 
менше, де n – кількість координат простору. Об’єкт тривимірного простору обертається навколо осі, 
що має два полюси, два “вихори”; тож і логіка має бути двохвимірною: “так” і “ні”. Зауваження: якби 
ми жили в чотиривимірному просторі, то наша логіка була б чотиризначною.  

Згідно з “проектом” для втілення задуму “вибираються” першоструктури, першозразки, 
створюються перші блоки необхідні для побудови Всесвіту. Для створення речовинного Всесвіту 
створюються перші зразки того, що буде безкінечно відтворюватись по фрактальному принципу в 
просторі і часі, заповнюючи в межах можливого сферу свого існування. Кожна система, кожний 
об’єкт у Всесвіті має свій інформаційний портрет – двійник, свою “ДНК”. 

Для побудови Всесвіту з першозразків необхідно мати те перше збурення, через яке потече 
енергія, відтворюючи їх безліч разів. Необхідно мати інструмент побудови Всесвіту, пам’ятаючи: це 
ще не апарат змісту, а форм і структур, архітектури кожної складної системи від Всесвіту до атома і 
Людини. 
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Як безпосередньо створювався Всесвіт до першоструктур і початку відліку часу нічого 
конкретного на сьогодні сказати неможливо, бо казав Блажений Августин: Всесвіт створено не в часі, 
а з часом. 

Але починаючи з так званого “першовибуху” починають діяти відомі принципи і закони. 
Після створення Всесвіту для підтримки його існування і еволюції починає діяти (точніше 
продовжує, але в новій якості) енергоінформаційний привод Всесвіту. Після створення 
першоструктур у Всесвіті з’являється простір і починається відлік часу, настає етап фрактального 
розвитку Всесвіту. Такий сценарій має дві особливості. Перша передбачає наявність постійного 
джерела енергії для підтримки констант і інваріантних величин, співвідношень першоструктур на 
незмінному рівні, бо зміна значення хоча б однієї константи призведе до руйнації  архітектури 
взагалі. Друга має підтримувати інформаційну складову розвитку Всесвіту і надавати можливість 
перепрограмування матерії по мірі розвитку. При цьому джерело енергії і інформації не може 
знаходитись всередині самого Всесвіту, бо для енергетичного потоку це б загрожувало 
експоненціальним зниженням його потужності, а для інформаційного – неможливістю програмного 
забезпечення розвитку у відповідності до теореми Ешбі-Гьоделя про обмеженість інформації в 
обмеженій системі. Початкової інформації, записаної на кожному елементі Всесвіту достатньо лише 
для першого кроку розвитку системи. Частина інформації, що вже використана, має бути “стерта” і 
на її місце записана нова на подальший розвиток Всесвіту. Енергоінформаційний привод Всесвіту – 
це той потужній і постійний потік, що підтримує незмінними значення потенціалів на вході-виході 
Всесвіту, перетворюючи його в стаціонарну систему з незмінними законами і принципами 
самоорганізації. 

Енергоінформаційний привод є надзвичайно складним і функціонально різноманітним 
механізмом, побудованим у відповідності з еволюціонучим до кінцевої Мети Всесвітом. В нашому 
речовинному Всесвіті частиною цього приводу є повний спектр електромагнітного випромінення, в 
якому різні інтервали довжини хвиль відповідають за різні структури і їх програмування. Так 
біосфера Землі будується за рахунок випромінювання Сонця з довжиною хвиль від 0,3 до 0,7 мікрон. 
Можливо, що саме завдячуючи розподілу функцій по потоках енергії і інформації, у Всесвіті діє 
теорема Кюрі, згідно з якою в природі взаємодіють між собою структури і процеси однієї і тієї ж 
фізичної природи (однієї і тієї ж тензорної вимірності). Цю тезу підтверджують закони Ньютона і 
Кулона взаємодії гравітаційних і електричних зарядів (мас), і, зважаючи на характер взаємодії, 
обернена пропорційність сили взаємодії квадрату радіуса для тривимірного простору, що пояснює 
ідею принципу Гюйгенса: кожна точка середовища, що втягнута в хвильовий рух, стає джерелом 
нової хвилі. Елементарні хвилі від точок середовища утворюють загальний хвильовий фронт, що 
після яких завгодно порушень геометрії через деякий час набуває сферичної форми (одночасно це і 
закон формування нормального розподілу). 

Необхідно також зазначити, що незважаючи на необмеженість простору (умовно, в наслідок 
розмірів Всесвіту) для конкретного заряду існує обмеженість фізичної взаємодії. Один електрон не 
може взаємодіяти з усіма зарядами у Всесвіті; для цього він повинен мати енергетику, що 
дорівнювала б енергії Всесвіту, що є парадоксом. Крім того, згідно з тією ж теоремою Кюрі, в 
природі повинно бути стільки ж механізмів і видів взаємодії, скільки може бути чи існує різних за 
фізичною природою структур. 

За своєю будовою енергоінформаційний привод нагадує спіральний вихор. Кожен квант 
(порція) енергії, що переноситься у Всесвіті, має відповідну “закрутку”. Кожна частка речовини, 
поглинаючи квант, отримує додаткову, необхідну для стабільності характеристик, підкрутку. Квант, 
що покидає частку – буде мати уже дещо інші параметри і може бути використаним для інших 
структурноінформаційних трансформацій. Асиметрія енергоінформаційного приводу породжує 
асиметрію будови речовинних структур. Умовно, Всесвіт “будується” квантами одної поляризації 
(напрямку обертання), а руйнується квантами протилежної. Світловий вихор, що “вкручується” в 
праматерію (в вакуум?) утворює речовину і Всесвіт; світловий вихор, що “викручується” руйнує 
речовинні структури і Всесвіт, що “розчиняється” у первісному “хаосі”. 

У наших пращурів світловий спіральний вихор носив назву свастика (від слова світло – 
“свастя”), або сварга. Розрізняли свастику - сваргу, що обертається за годинниковою стрілкою і є 
символом Сонця, життя, еволюції, і сваргу, що обертається проти годинникової стрілки, як символ 
пітьми, руйнації, згасання, смерті. 
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Енергоінформаційний привод Всесвіту приходить у Всесвіт і йде за його межі, утворюючи 
Велике Коло Сварога. Потік енергії і інформації „розкручує” менші Колеса Сварога – галактичні, ті, в 
свою чергу, «зоряні колеса», останні – планетарні і т.д. В усіх випадках спостерігається принцип 
“Енергодинамічної пари” (за подібним визначенням “термодинамічної” пари): якщо є потік 
фізичного параметру через неоднорідні структури, то в таких структурах обов’язково виникнуть свої, 
властиві цим структурам замкнуті потоки інших параметрів (свої, менші кільця Сварога). Можливо, 
що найменшим “кільцем” є спін елементарних часток, що дорівнює постійній Планка”. В цьому 
відношенні кожна елементарна частинка є порцією інформації і порцією (квантом) дії на реалізацію 
цієї інформації. І так само, як буде крутитись гідрогенератор, поки тече річка, так і все у Всесвіті 
буде жити і еволюціонувати поки через Всесвіт тече річка енергії і інформації на його (і наш) 
розвиток. 

Вище відзначалось, що потоки енергії і інформації формують структури, а структури, в свою 
чергу формують потоки. З цього важливого для будови Всесвіту принципу витікають кілька, не менш 
важливих для розуміння Всесвіту, принципів. 

Принцип Короленко-Кюрі: структура об’єкта відповідає структурі середовища і навпаки. 
Якщо об’єкт розмістити в середовище, а через середовище пропустити потік, або поряд з одним 
потоком організувати інший тої ж фізичної природи, але з іншими параметрами, то обов’язково одне 
впливатиме на інше, переформовуватиме його під себе, розповсюджуватиме свою симетрію на іншу 
структуру, об’єкт, процес. Результат перебудови залежатиме від потужності процесу і його 
інформаційного наповнення. Для стабільних процесів і затухання спостерігається зворотній ефект. 

З принципом Короленко-Кюрі пов’язана більшість принципів оптимальності в природі. 
Найбільш показовими в цьому відношенні є принципи максимуму виробництва ентропії в 
нестаціонарних процесах і мінімуму в стаціонарних. 

Взаємозв’язок цих принципів стає зрозумілішим, якщо розглянути його в контексті 
перебудови структур. Коли через якусь структуру починає протікати процес, то згідно з принципом 
Короленко-Кюрі починається перебудова цієї структури з максимальними незворотними втратами 
енергії (максимум виробництва ентропії). Коли ж структура вже перебудована – втрати енергії 
відбуваються лише за механізмами загального розвитку Всесвіту (тертя, в’язкості, дифузії і 
випромінення) і тоді маємо мінімальні затрати енергії і мінімум “виробництва” ентропії. 

Надзвичайно важливим наслідком принципу Короленко-Кюрі (і принципу виробництва 
ентропії) є взаємозв’язок з інформаційним забезпеченням процесу. Не можна говорити про еволюцію 
матерії не змінюючи інформаційного наповнення. Але для запису нової, необхідної для подальшого 
розвитку інформації, необхідно стерти стару, відпрацьовану. Для цього служить механізм ентропії 
(він же механізм структурної перебудови матерії). Згідно зі статистичним визначенням приріст 
ентропії дорівнює втраченій інформації і, відповідно, кількості тієї, яку можна записати. 

На принципах ЕДП (енергодинамічної пари) і Короленко-Кюрі ґрунтується принцип 
Онсагера-Пригожина: потоки фізичних параметрів викликають сили, а сили породжують, 
продукують потоки. Зв’язок між потоками Ιі і силами Хn (якщо сили невеликі) записується у вигляді 
лінійних рівнянь (Онсагера теорема): 
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в яких коефіцієнти Lin називаються кінетичними і визначають вклад різних сил Xn у створення 
потоку Іі. В разі відсутності магнітного поля (Н) і обертання в системі ( ω) кінетичні коефіцієнти Lin 
прямого і Lni зворотного процесів дорівнюють один одному, тобто Lin = Lni. Коли ж указані ефекти 
мають місце, то симетричність процесів в системі порушується і тоді Lin (Н) = Lni (-Н), Lin ( ω) = Lni (-
ω). Даний ефект зумовлений тим, що сили Лоренца і Коріоліса не змінюються лише при одночасній 
зміні напрямку обертання і напрямку магнітного поля. 

Теорема Ньютер. На початку ХХ - сторіччя Еммі Ньотер із Германії довела знамениту 
теорему: кожному закону збереження відповідає свій закон симетрії і навпаки: кожному виду 
симетрії відповідає свій закон збереження. Згідно з цією теоремою закону збереження енергії 
відповідає однорідність часу, закону збереження імпульсу  – однорідність простору, а закону 
збереження моменту кількості руху – ізотропність простору. Ці ж закони лежать і в основі принципів 
оптимальності дії. Саме в обмеженій псевдоконсервативній системі, з незмінними масштабами часу і 
простору можуть діяти закони збереження. 
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Останній висновок є важливим аргументом на користь обмеженості в просторі і часі системи, 
яку називаємо Всесвіт. Для того, щоб у Всесвіті діяли закони збереження необхідно, щоб Всесвіт був 
замкнутим і стаціонарним відносно параметрів потоків на вході і виході. Із висновку про 
обмеженість Всесвіту витікають обмеженість різноманіття і кількості структур, симетрій і законів 
його будови. 

Розглядаючи взаємозалежність потоків і структур, а також принципи, що є наслідком цієї 
взаємозалежності, розуміємо, що в випадку розмови про потоки маємо справу з кінетичними станами 
енергії, а в випадку структур – з потенціальними. Перехід кінетичної енергії в потенціальну і навпаки 
в консервативній системі є проявом балансу енергії, її незмінності. З одного боку, це ознака 
консервативності і замкнутості системи, з іншого – приклад дії загального принципу компенсації в 
Природі: зміна значення якого завгодно параметра у Всесвіті компенсується зміною одного, або 
кількох інших параметрів таким чином, що значення параметру більш високого рівня не змінюється. 
Дія принципу компенсації відноситься не лише до фізичних параметрів, але й до структурних: кожне 
порушення симетрії в природі компенсується іншим порушенням, або, навіть кількома порушеннями.  

Прикладом взаємної компенсації є компенсація магнітної складової обертовим рухом, коли 
симетрія процесів у часі відновлюється при одночасній зміні напрямку обертання і напрямку 
магнітного поля. Ще більш показовою в цьому відношенні є знаменита теорема СРТ: процес не 
зміниться, якщо замінити частинки на античастинки (зарядове спряження С), ліве на праве 
(просторове спряження Р) і зробити операцію обертання часу Т (змінивши + t на - t). 

Одним із наслідків принципу компенсації є закон тяжіння, який можна сформулювати 
наступним чином: система (чи об’єкт) притягує те, чого їй бракує і відштовхує те, що є 
надлишковим. Виходячи з цього принципу полярні заряди в природі є єдиним утворенням, єдиним 
наслідком порушення суцільності вакууму. На відміну від простору час не має ні лівого, ні правого, а 
тому особливістю одновимірного часу може бути лише розрив його однорідності, що сприймається 
нами як одно полярна маса. В залежності від того, як утворюється потенціал – в просторі чи в часі – 
маємо два визначення найбільш загальної фізичної величини – дії: 

tEXPL ⋅=⋅=  , 
де: Р – імпульс;  Х – координата простору, шлях;  Е – енергія;  t – час. 
Знамениті співвідношення невизначеності Гейзенберга в квантовій механіці і Бела в теорії 

інформації теж є прикладами дії принципу компенсації. Одночасно, якщо співвідношення 

Гейзенберга робить непорушним квант дії  

h≥∆⋅∆=∆⋅∆ tEXP  , 
то згідно з теоремою Бела про те, що всяка теорія, висновки якої підтверджуються 

експериментально, не може бути одночасно і локальною і детерміновоною, можна говорити про 
найменший квант інформації і про те, що він пов’язаний з квантом дії.  

Підводячи підсумок аналізу принципу компенсації можна також стверджувати, що найбільш 
загальним законом збереження у природі є збереження просторово – зарядово – часового - 
інформаційного стану Всесвіту (принцип збереження L (простору), T (часу), Q (зарядів), I 
(інформації) – континууму як єдиного цілого), в якому порушення якого-завгодно з перерахованих 
параметрів буде компенсовано зміною значень інших параметрів. 

Прикладами дії принципу компенсації можуть також бути: 

- закон рівності дії і протидії в природі; 
- еквівалентності маси і енергії; 
- балансу процесів розпаду і синтезу в стаціонарних процесах. 

Принцип компенсації зберігаючи загальні параметри незмінними не дозволяє глибоко 
проникати в фізичну сутність багатьох фізичних процесів. Досліджуючи те чи інше природне явище, 
дослідник вторгається в сферу дії, в структуру досліджуваного об’єкта. Результати такого 
дослідження будуть завжди спільними для системи “об’єкт - дослідник”, чи “об’єкт – прилад”. Якщо 
для дослідження використовуються об’єкти – елементи більш низького рівня організації, ніж 
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досліджуваний об’єкт, то вплив “дослідження” ще в тій чи інший мірі можна відстежити. Набагато 
складніша ситуація, коли при дослідженні руйнується об’єкт дослідження (будова одної 
елементарної частки досліджується по уламках “зустрічі” з іншою часткою). В цьому відношенні 
значну послугу дослідникам надає принцип подвійності: параметри системи як цілого можуть бути 
виражені через параметри її складових (об’єктів більш низького рівня організації), або через зовнішні 
параметри взаємодії з оточуючим середовищем, структурами, об’єктами. В математиці одним із 
варіантів цього принципу є теорема Остроградського-Гауса, згідно з якою значення параметрів, 
взятих інтегрально (сумарно) по поверхні об’єкта дорівнюють значенням похідних від цих 
параметрів взятих інтегрально по об’єму даного об’єкта. 

Принцип оптимальності дії в природі. Вчені давно помітили, що всі процеси в природі 
протікають оптимальним чином. Перший принцип оптимальності сформулював П’єр Ферма – 
знаменитий французький математик. Це був принцип найкоротшого часу для розповсюдження світла 

в неоднорідному середовищі:  

0
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x
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=δ ∫  , 

де δ  - знак варіації;  v – фазова швидкість;  ds – елемент траєкторії. 
Наступною задачею був пошук брахістохрони – кривої лінії, спускаючись по якій матеріальна 

точка за найкоротшіший час опуститься з точки А в точку В, що не лежать на лінії одного радіуса. 
Дослідження І.Бернуллі, Я.Бернуллі, І.Ньютона показали, що такою кривою є циклоїда. 

Про мінімум або максимум значення дії, як добутку маси на швидкість і шлях вперше 
заговорив Лейбніц. Наступний крок зробив П.Мопертюі: кількість дії для якихось змін є 
мінімальною. Л.Ейлер, розвиваючи думку про принцип оптимальності. говорив: ”Я впевнений, що 
природа скрізь діє згідно з принципом максимуму або мінімуму”. 

Ж.Лагранж розробляє принцип віртуальних швидкостей (він же принцип можливих, або 
віртуальних переміщень, принцип віртуальної роботи): для рівноваги механічної системи з 
ідеальними зв’язками необхідно і достатньо, щоб сума елементарних робіт діючих на неї активних 
сил при любому можливому переміщенні системи дорівновала нулю, або була менше нуля. 

Пізніше Лагранж об’єднав свій принцип з принципом Доламбера: дійсний рух механічної 
системи з любими незвільнюючими ідеальними зв’язками відрізняється від всіх кінематично 
можливих тим, що лише для дійсного руху сума елементарних робіт всіх активних сил і сил інерції 
при любому можливому переміщенні системи дорівнює в кожний момент часу нулю. В узагальнених 

координатах qі, число яких s дорівнює числу ступенів свободи, цей принцип має наступну 
математичну формулу: 
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Q  - узагальнені активні сили; 
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Q  - узагальнені сили інерції. 

З цього принципу Лагранж після деяких перетворень отримав принцип найменшої дії. 

Узагальнюючи принцип Ферма і принцип найменшої дії, У.Гамільтон записує принцип 
постійної дії: 

∫ ==
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де: L – функція Лагранжа (L=W-U);   W – кінетична енергія, або енергія взаємного відносного 
руху;  U – потенціальна енергія, або енергія взаємного розташування. L – ще називають кінетичним 
потенціалом або вільною енергією (на відміну від повної E=W+U). 

Подальший розвиток принципів оптимальності бачимо у працях К.Якобі, М.Остроградського, 
Гаусса і Г.Герца. Больцман, а за ним і Дж.Томсон розповсюдили принцип найменшої дії на 
термодинамічну, а Дж.Гіббс на статистичну фізику. В електродинаміці успішними були пошуки 
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принципів оптимальності у Гельмгольца, Дж.Ларкора (що записував функцію Лагранжа через (Е2 – 
Н2) – різницю квадратів електричної і магнітної напруженості), Г.Лоренца та інших. 

Як показує детальний аналіз всіх сформульованих в різних розділах фізики принципів 
оптимальності, всі вони є частковими випадками одного загального принципу в природі: принципу 
мінімуму дії для стаціонарних систем і максимуму для систем з перехідними процесами. 

Принцип оптимальної дії в природі є наслідком принципу Короленко - Кюрі, одним із 
наслідків якого, в свою чергу, є перехід кінетичного стану в потенціальний і навпаки: процес формує 
структури, структури формують процес. Розбудова структури це розбудова потенціалів. Потенціали 
породжують сили, сили породжують процес. Особливістю всіх природних елементарних (не 
композиційних) процесів є те, що швидкість процесу завжди пропорційна потенціалу на даний 
момент часу. Такі процеси розвиваються по експоненті і називаються експоненціальними. 
Експоненціальна функція має одну важливу фундаментальну властивість, а саме: похідна від 
експоненціальної функції є знову експоненціальною функцією, тобто: 

у'  = (ех)' = ех,  у = (еt)′ = еt. 
Принцип Експоненціальна функція є віддзеркаленням функції натурального логарифму, за 

законами якої протікає безліч процесів протилежного спрямування. Тож, коли мова заходить про 
фізичну сутність принципу оптимальної дії, необхідно мати на увазі, що при переході від 
кінетичного стану до потенціального і навпаки спостерігається два протилежних процеси 
побудованих на механізмі експоненти, а сумарний результат їх дії і породжує принцип 
оптимальності дії у Всесвіті(мається на увазі експоненціальне зменшення кінетичного потенціалу з 
одночасним зростанням структурного). 

блоковості в будові Всесвіту. Принцип блоковості має два аспекти, а саме: ієрархічності 
будови – нижній рівень організації є “блоком – цеглинкою” для побудови вищого і кожний блок за 
фактальним принципом безліч разів в межах відповідного середовища відтворює себе. Перший 
аспект знаходить своє відображення в двох теоремах: Ешбі і Гьоделя. В загальному, зрозумілому 
вигляді вони звучать таким чином. Теорема Р.Ешбі: для керування літальним апаратом необхідно 
мати систему керування, що структурно і функціонально була б складнішою, ніж літальний апарат. 
Теорема К. Гьоделя: засобами системи неможливо довести її несуперечність. Для цього необхідно 
використати додаткову зовнішню інформацію. Ці теореми можуть бути об’єднані в єдиний принцип 
необхідної надлишковості в природі: для вирішення задачі необхідно мати інформації, технологій, 
матеріалів і енергії більше, ніж для рішення цієї конкретної задачі, бо в результаті дії другого 
початку термодинаміки кожної наступної миті будуть з’являтись і накопичуватись “помилки”, що не 
дозволять вирішити задачу в принципі. 

З принципу необхідної надлишковості (запасу надійності) отримуємо важливий наслідок: 
жодна система не здатна створити подібну до себе, не кажучи про більш складну (мається на увазі за 
відсутності енерго - інформаційного потоку відповідної складності). Людина не може не те, що 
створити більш складну і більш розумну систему, ніж вона сама, а навіть, подібну до себе. Для 
створення людини необхідно мати систему розумнішу, складнішу і “більш живу”, ніж сама людина. 
А для тої системи ще складнішу і так далі по сходинках ієрархічної будови Всесвіту (принцип 
ієрархії будови Всесвіту). 

Другий аспект принципу блоковості проявляється у фрактальному відтворенні: подібне 
породжує подібне і в ефекті Матфея: у кого є, тому і дано буде; а у кого немає – відніметься і останнє 
(або: успіх породжує успіх, невдача кличе невдачу, біда не ходить одна, та тому подібне). Мова йде 
про те, що сформовані “блоки” мають збиратись в об’єкт більшої складності вищого рівня, а за його 
відсутності – розсіюватись і руйнуватись. Останній ефект можна назвати принципом концентрації і 
розсіювання в природі: об’єкти більш низького рівня збираються і використовуються за наявності 
”ДНК” системи більш високого рівня. В цьому випадку “ДНК” є центром зборки, концентрації і 
“конденсації”. Звичайно, процес зборки відбуватиметься ще й при умові наявності відповідного 
енергетичного і інформаційного наповнення (приводу ззовні). 

За відсутності “центрів конденсації” і енергетично-інформаційного потоку система (об’єкт) 
буде “руйнуватись”, розсіюватись до рівня енергетично-інформаційного забезпечення (розпадаючись 
на елементи одного або кількох все нижчих рівнів організації в залежності від програми). З точки 
зору оптимальності дії і організації розпад має відбутись до рівня, необхідного для побудови з блоків 
цього рівня нового об’єкту більш високого рівня (органічні добрива – це вже готові блоки для рослин 
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на відміну від неорганічних; теж можна сказати відносно “їжі” всього живого). Останній принцип є 
принципом необхідного і достатнього рівня руйнації організації об’єкту (системи). 

Зборка системи більш високого рівня йде до оптимального рівня, до межі дії закону тяжіння і 
відторгнення, до межі, де ці два ефекти врівноважуються. Де врівноважуються ефекти концентрації і 
розсіювання, де принцип оптимальності дії в природі відображається принципом оптимальності 
структури будови системи. Граничні стани – це константи в фізиці (і інших розділах науки) на зразок 
постійної Планка, величини заряду чи швидкості світла. Подібні константи мають місце і в 
формуванні процесів та структур, а саме: число π відповідає за оптимальність в будові структур, 

число е - за оптимальність протікання процесів, число ϕ  (золотого перетину) – за оптимальну 
розбудову структур по фрактальному принципу. 

За принципом найменшої дії зборка системи відбувається в зоні “плавлення”, в зонах фазового 
переходу, в зонах конденсації. Важливим принципом будови Всесвіту є принцип проникливості: 
система вищого рівня проникна для “блоків” нижчого, але непроникна для систем того ж рівня (“не 
кажучи” про більш високі). По суті, це принцип невтручання: система нижчого рівня, хоча і може 
втрутитись в “життя” іншої системи вищого рівня (до якої вона не належить), але не може змінити її 
призначення. Система того ж рівня може впливати ззовні, але не може проникнути в подібну систему 
з середини і зруйнувати її. Стійка система має будуватись за принципом необхідного і достатнього 
ступеню закритості. 

На рівні квантової механіки цей принцип носить назву статистики або заборони Фермі- Паулі: 
в природі не можливе існування в одному і тому ж стані двох однакових елементарних частинок 
(двох об’єктів одного рівня організації). 

Організація будови об’єктів Всесвіту за принципом проникливості дозволяє розбудовувати 
об’єкт за рахунок “цеглинок – блоків” ззовні. Така “розбудова” носить назву принципу “вовки - 
вівці”: кожна система нижчого рівня є “вівцею” для “вовка” – системи більш високого рівня, яка, в 
свою чергу є “вівцею” для “вовка” ще вищого рівня і т.д. 

Принцип інертності (стійкості, стабільності): за відсутності зовнішнього впливу система 
зберігає свій стан незмінним. Мова йде про деякі фіксовані відрізки часу, бо, навіть, за відсутності 
зовнішнього впливу в самій системі є кінетичні і структурні потенціали, що за законом другого 
початку термодинаміки мають перейти до єдиного однорідного стану під дією механізмів дифузії, 
випромінювання і тертя. За відсутності зовнішнього енергоінформаційного потоку система має 
“деструктуризуватись”, у вульгарному змісті цього слова – “дематеріалізуватись”. Стабільність 
системи необхідна лише на час виконання закладених в неї функцій. Іншими словами: тривалість 
існування системи відповідає тривалості задачі, яку вона має виконати. В даній формуліровці 
принцип стабільності є принципом необхідного і достатнього часу існування системи (космічним 
подіям – космічні відрізки часу, земним - земні). 

Важливим наслідком цього принципу є те, що тривалість існування системи (блоку) більш 
низького рівня збільшується до тривалості існування системи вищого рівня (при умові входження 
блоку нижнього рівня в склад системи вищого). Так тривалість життя мітохондрій, як самостійних 
об’єктів і в складі клітин висоорганізованих живих об’єктів, відрізняється на кілька порядків.  

Розрізняють стабільність (інертність) кінетичну (якщо кінетична енергія руху більша за 
потенціальну, структурну) і структурну стабільність, або стабільність форм (коли потенціальна 
енергія більша за кінетичну). І в тому і в іншому випадку стабільність можна змінити лише за 
рахунок зовнішньої дії, зовнішнього впливу. При цьому спостерігається два ефекти: кожна дія 
викликає рівну і протилежно спрямовану протидію (ефект руху, що деформує структуру, структура 
відновлюючи себе породжує рух) і заперечення – заперечення”. По суті це хвильовий принцип, 
фізична сутність якого в тому, що кінетична складова процесу переходить в потенціальну, а 
потенціальна в кінетичну. Всі процеси в природі побудовані за хвильовим принципом. І якщо ми не 
завжди його помічаємо, то лише тому, що все залежить від періоду і амплітуди хвильового процесу. 
Саме завдячуючи хвильовій природі процесів в рішенні рівнянь математичної фізики завжди 
присутні гармонійні складові. Цікавим наслідком цього принципу є принцип зворотної дії. Відомий 
вислів проте, що “Сонце б не світило, якби було одно у Всесвіті” має на увазі можливість 
“поділитись”. Якщо ж такої можливості не має, то дія викликає протидію і гасить “вбиває” сам 
процес, або об’єкт, що його народив. 
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Якщо стабільність форм проявляє себе геометрично в сферичності  (мінімум поверхні при 
максимумі об’єму), фізично в принципі Гюйгенса (в формуванні сферичного фронту даного 
параметру, або в формуванні фронту, межі, границі врівноваженості процесів коцентрації – 
розсіювання та балансу енергії і інформації), то стабільність кінетична проявляє себе в ефектах 
інерційності поступального руху, гіроскопічності обертового і циклічності хвильового. 

Особливу роль в стабільності систем і в їх еволюції відіграє хвильовий принцип. Саме завдяки 
безперервному переходу стану рухомості в структурний і навпаки можливий безперервний запис і 
стирання інформації на розвиток, еволюцію системи (особливо зважаючи  на те що хвильовий процес 
легко модулюється – програмується). 

Хвильовий принцип проявляє себе і в когерентності (гармонійності, співрозмірності) всіх 
складових будови Всесвіту. Завдяки цій властивоcті Всесвіт приймається як єдина гармонійна 
система, єдиний живий організм, в якому кожний елемент є інструментом єдиного оркестру. 
Когерентність властива всім процесам і всім об’єктам. Завдяки когерентності всі природні об’єкти 
набувають властивостей стійкості і стабільності, свого роду “резонансності” (відомо, що найбільш 
стійкими архітектурними об’єктами є ті, в яких всі розміри кратні стандартному елементу; в давнину, 
за відсутності метра, це була палка, ремінець, або інший стандарт довжини). 

Когерентність будови системи (Всесвіту) закладається потоком енергії – інформації на вході – 
виході (Коло Сварога), безперервно відтворюючись на рівнях будови (малі кільця Сварога, принцип 
енергодинамічної пари). 

Стабільність системи забезпечується ефектами взаємодії між її складовими. Зі зміною рівня 
будови системи змінюється і характер взаємодії. На межі, поверхні системи нейтралізуються одні 
параметри і в дію вступають інші, а тому кожному рівню організації матерії відповідає і свій вид 
фізичної взаємодії. Важливим фактором стабільності системи є її нейтральність після “повної 
комплектації”, коли вона перестає помічати інші, подібні до себе, і коли результат взаємодії не 
залежить від стану взаємного руху об’єктів.  

Принцип оптимального розвитку Всесвіту. Всесвіт розвивається згідно з поставленою Метою, 
осягнути і зрозуміти яку, вирішуючи задачу, ми на даному рівні розвитку не можемо. Але якби цей 
розвиток йшов за жорстко детермінованою програмою, він би не був ні надійним, ні оптимальним. 
Найменше порушення загрожувало б виконанню поставленої задачі. Всесвіт має бути побудованим 
таким чином, щоб при варіації можливих зовнішніх впливів він залишався стабільною і водночас 
еволюційною системою. Досвід людини підказує, що кожна природна система залишається стійкою 
до якогось визначеного рівня руйнації. Іншими словами, кожна система (або об’єкт) має дві частини, 
які умовно можна назвати ядром і периферією. Під ядром слід розуміти ту частину, порушення якої 
призведе до руйнації системи в цілому, зробить її не життєздатною, не дасть можливості виконати 
поставлену задачу. На відміну від стабільного ядра периферія є рухомою, нестабільною частиною, 
що змінюється в залежності від варіацій зовнішнього впливу. В теорії інформації ця частина 
задається коефіцієнтом стохастичності. Значення коефіцієнту стохастичності визначається 
призначенням об’єкту і коливається в досить широких межах. З точки зору фізики значення 
коефіцієнту стохастичності визначається порогами протікання, фазовими переходами (наприклад, ще 
не весь рідкий метал набув кристалічної будови, але метал уже веде себе як тверде тіло). 

Від значення коефіцієнту стохастичності (відношення значення показника периферії до ядра) 
залежить ступінь оптимізації процесу, можливості адаптації, пошук оптимального шляху і напрямку 
розвитку під впливом зовнішніх чинників. Якщо значення коефіцієнту стохастичності мале, система 
набуває якостей жорстко-дотермінової, і не здатна адекватно відстежувати зовнішні зміни і 
пристосуватись до них; якщо ж значення коефіцієнту стохастичності велике – “перебір варіантів” 
стає настільки значним, що не дозволяє знайти оптимальний шлях розвитку; система не може 
адаптуватись, стає хаотичною і руйнується. Можливо, що одним із фундаментальних значень цього 

параметру в природі (особливо живої) є значення золотого перетину ϕ  ( 618,0=ϕ , тоді К = 

0,382). В той же час в літературі приводиться значення К = 0,2 ÷  0,25, що говорить на користь 
різних значень К за умови різних обмежень. 

З оптимальністю значення коефіцієнта стохастичності пов’язаний принцип необхідної 
різноманітності при виборі необхідної для вирішення задачі інформації, технологій, матеріалів. 
Оптимальний розвиток системи можливий лише за наявності необхідного різноманіття в самій 
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системі і в шляхах її подальшої еволюції. В природі принцип необхідної різноманітності 
забезпечується принципами комбінаторики і нормальності рівноймовірного “блукання” в просторі і 
часі без виділеного напрямку). 

Особливу роль в розвитку системи відіграє ядро. Ядро, це, по суті, критичний запас стійкості, 
необхідний для виконання задачі. Це рівень, порушення якого з одного боку призводить до руйнації, 
згасання, а з іншого – до початку ланцюгової реакції розбудови периферії, переходу в іншу якість. В 
фізиці це “критична маса” ядерного заряду, в теорії інформації – це “критична маса” інформації, 
необхідної для вирішення поставленої задачі.  

Значення критичної маси інформації не змінюється зі зміною змістовності і рівне задачі, що 
вирішується. В цьому відношенні будова масивів інформації фрактальна і повторює себе по рівнях 
будови природи. Президент знає стільки ж, скільки комбайнер, але характер цієї інформації інший. 
На кожному рівні будови Всесвіту існує свій, обмежений набір основополагаючих принципів, 
одночасно необхідних і для рішення задач даного рівня. структурно цей набір не відрізняється від 
суміжних (фрактал!), але змінюються самі принципи, область і час їх дії. 

Стабільний розвиток системи забезпечується не лише інформацією, а й структурно, що 
відстежується в тому чи іншому виді асиметрії в природі. Починаючи з малої асиметричності 
позитивних і негативних зарядів (протон і електрон) та асиметрії просторової (нерівноправності 
лівого і правого в природі) і закінчуючи часовою асиметрією маємо свідчення  асиметрії “процесів і 
об’єктів”. І ця асиметрія пов’язана перш за все з асиметрією інформаційного приводу Всесвіту, що 
проявляється в асиметрії світлового спірального вихору і відповідно в асиметрії обертового руху і 
ротації (обертання) магнітної складової випромінення. За законами стійкості кожний об’єкт (чи 
система) тяжіє до симетричності, притягуючи до себе те, чого йому не достає. Але тільки цей об’єкт 
стає симетричним, як порушується симетрія по іншому параметру на іншому рівні і все починається 
знову. Еволюція іде по спіралі (глобалізація багатьох сторін життя суспільства зменшує різноманіття 
і призводить до нової асиметрії і нових протиріч). Оптимальність розвитку процесів та побудови 
структур і об’єктів регулюється механізмом зворотного зв’язку – Законом Кар(м)и. Як видно 
принцип зворотного зв’язку тісно пов’язаний з принципом оптимальної дії. 

Завершуючи розмову про оптимальність розвитку процесів необхідно згадати принцип Ле-
Шательє, багато в чому узагальнюючий не лише принципи оптимальності, а й принцип зворотного 
зв’язку: всякий процес розвивається в напрямку зменшення зовнішнього впливу. 

Цікавим наслідком цього принципу є принцип зворотної дії. Відомий вислів про те, що 
“Сонце б не світило, якби було одно у Всесвіті”, має на увазі можливість “поділитись”. Якщо ж такої 
можливості не має, то дія викликає протидію і гасить “вбиває” сам процес, або об’єкт, що його 
нарадив. 

2.2 СТРУКТУРИ ВСЕСВІТУ 

Все, що зроблено тобою, 

буде використано. 

Оточуючий нас Всесвіт вражає надзвичайною різноманітністю процесів і структур. Та як 
усвідомлює читач подібна різноманітність може бути всього-навсього наслідком комбінаторики з 
невеликої кількості вихідних принципів, фундаментальних процесів і відповідаючих їм 
першоструктур. Вище вже йшла мова про принципи і закони будови Всесвіту, а тому зараз 
зосередимо увагу на процесах, що протікають у Всесвіті і на будові самого Всесвіту. Щоб 
розібратись в ієрархії основних із відомих нам процесів і структур в якості першооснови візьмемо 
принцип Кюрі, згідно з яким процес народжує структури, структури формують процеси.  

З математичної фізики відомі три основних види процесів в природі: потенційні-еліптичні, 
перехідні-параболічні і кінетичні-гіперболічні. Перші відбуваються в системах, де потенціальна 
енергія перевищує кінетичну і де параметри процесу або залишаються незмінними, або циклічно 
повторюють свої значення. Такі процеси описуються рівняннями 
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в яких потенціали u не залежать від часу, а лише від координат qi і можуть бути задані через 
гармонійні функції. 
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Якщо кінетична енергія дорівнює потенційній, то процеси називаються параболічними, бо 
описуються параболічними диференційними рівняннями виду 
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в яких в правій частині з'являється похідна від потенціалу u в часі t. Параболічні диференційні 
рівняння описують всі перехідні процеси, що використовують механізми дифузії, тертя, в'язкості та 
променевого переносу для вирівнювання потенціальних станів до урівноважених з навколишнім 
оточенням. Ядром рішення таких рівнянь буде експоненціальна функція (виду y=eх), фізичний зміст 
якої зводиться до того, що інтенсивність процесу пропорційна потенціалу на даний момент. 

І, нарешті, коли кінетична енергія перевищує потенційну, то процеси називаються 
гіперболічними і описуються рівняннями 
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що називаються хвильовими і мають рішення в вигляді суми сигналів випередження і 
запізнення в часі, а саме: 

( ) ( ) ( )txqtxftxU −++=,
,
 

де f  і q – довільні функції. Сама назва хвильових рівнянь говорить сама за себе. Це 
рівняння, що описують всі хвильові рухи, процеси в природі. 

Необхідно зазначити, що хвильові рівняння являються суперпозицією двох зустрічних 
параболічних процесів; одного з переходом потенційної енергії в кінетичну (енергії стану в енергію 
руху) і другого, зустрічного з переходом кінетичної в потенціальну. Ці процеси описуються 
відповідно функціями 

( ) ( ) tt etxFqetxFf νν −− == ,,,
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які і дають в результаті рішення гіперболічного рівняння в вигляді суми сигналів 
випередження і запізнення.  

Цікаво, що всі процеси в природі можуть бути описані рядами Фур'є, які складаються з 
гармонійних функцій. Останні, в свою чергу, є сумою експонент виду еt та е-t. А тому  навіть 
розширення Всесвіту – це лише перша складова рівняння руху космічного маятника. 

Рівняння математичної фізики є частковим випадком гіпергеометричного диференціального 
рівняння, яке для одної змінної має вигляд 
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Якщо γ≠ 0, чи цілому від'ємному числу, то рішенням даного рівняння буде гіпергеометричний 
ряд 

( ) ( )
( )

...
121

11

1
1),,,( 2 +

+−

++
+

−
+= xxF

γγ

ββαα

γ

αβ
χγβα  

Присвоюючи різні значення параметрів α,β і γ, отримаємо практично всі відомі аналітичні 
функції. 

Уважний читач зверне увагу на те що в функції F(α,β,γ,χ) три параметри є константами і лише 
четвертий – змінна. Асоціативно виникає порівняння з просторово-часовою багатообразністю нашого 
Всесвіту, що має три просторових і один часовий (змінний) параметри, тобто 

),,,(),,,( tzyxFF →χγβα  

Повертаючись до принципу Кюрі слід очікувати, що цим трьом фундаментальним процесам в 
Природі відповідають і якісь фундаментальні структури. Звичайно, при цьому слід мати на увазі, що 
стабільні структури відповідають стабільним процесам. 
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Еліптичним рівнянням відповідають незмінні в часі структури, а саме структури, що 
перебувають в умовах перевищення потенціальної енергії над кінетичною – це структури, що і є 
наслідком гравітаційної, електричної та ядерної взаємодій. 

Взаємозв'язок між процесами і структурами необхідно відстежувати з початку творення 
Всесвіту. Саме тоді були створені, або утворились, як наслідок взаємодії першоматерії з енерго-
інформаційним променем творення, першоструктури і їх розмноження відбувалось уже в 
відповідності з законами збереження дії. Характерною особливістю першоструктур була наявність 
заряду і моменту імпульсу (дії). В фундамент будови речовини було покладено найменше з відомих 
значень моменту імпульсу – постійна Планка. Другою особливістю речовинних структур є те, що 
головні складові речовини електрон, протон і нейтрино являються стабільними і незмінними в часі. 
Така ситуація можлива лише в випадку відповідності параметрів цих частинок  параметрам вакууму, 
або ж при умові протікання через них постійного і незмінного енергетично-інформаційного потоку. 

Першоструктури необхідно розглядати перш за все з позиції архітектури Всесвіту і його 
програмного забезпечення. Вище вже йшла мова про первісний стан матерії, з якого можуть бути 
створені самі різні за архітектурою і змістом світи. Основою нашого Всесвіту слугують три 
координати простору, одна часова, а також три види зарядів (особливостей): гравітаційний, 
електричний та ядерний. Поява і народження цього Всесвіту з самого початку була підпорядкована 
законам збереження. Іншими словами, при порушенні симетричності якогось параметру чи явища 
обов'язково зміниться хоча б один з причетних до даного процесу параметрів. Характерною в цьому 
відношенні є теорема СРТ, згідно з якою порушення просторової, зарядової чи часової симетрії 
викликає відповідні зміни інших параметрів, таким чином, щоб система залишилась в рівновазі. В 
той же час, для наявності процесу необхідно порушити симетрію, створивши тим самим початковий 
потенціал творіння. Як це відбувалось першопочатково важко сказати, та все ж доказів тому, що все 
відбувалось саме так, більш ніж достатньо. І головними чинниками в розумінні цього Вселенського 
явища є два ефекти: обертання та наявність магнітного поля. Ефект обертання навколо осі лежить в 
основі будови речовини – кожна частинка має спін – власний момент кількості руху. Найбільш 
загальною фізичною величиною відомою нашим фізикам – є дія. Особливістю цієї величини є те, що 
її можна розглядати як добуток енергії на час, або імпульсу на координату  

D=E*t=I*X=L, 
і, як видно з записаного виразу, все це дорівнює моменту імпульсу. Дія, як найбільш 

універсальна величина уже має в своєму складі і простір, і час, і масу. Інакше кажучи, в залежності 
від обставин, дія може бути або джерелом енергії і часу, або імпульсу і простору. Обертання 
відбувається навколо осі (характерна ознака тривимірності простору) і набуває властивості гіроскопа 
– збереження стану руху, його орієнтації в просторі. Завдячуючи ефекту гіроскопічності речовини 
маємо перший закон механіки – закон інертності: для зміни стану руху необхідно прикласти 
зовнішнє навантаження. Але при цьому об'єкт, до якого прикладене навантаження буде чинити опір 
(дія дорівнює протидії), і саме реакція на зміну стану сприймається нами як сила інерції.  

З вказаних позицій ефект інертності матерії не є ефектом взаємодії об'єкту з усіма масами 
Всесвіту (парадокс Маха), а лише внутрішнім ефектом самого об'єкту. 

З несподіваного боку постає само поняття маси, як ефекту обертового руху. В загальному 
випадку, коли вектори спінів всіх складових орієнтовані випадковим чином – зміна стану не 
залежить ні від напрямку руху, ні від кута обертання. Але якщо зорієнтувати хоча б частину спінів 
паралельно зовнішньому навантаженню, то матимемо ефект зменшення сили інерції, сили реакції 
опору, сили тяжіння (що спостерігається в відомому досліді Козирєва з гіроскопами). Одночасна 
переорієнтація всіх спінів (наприклад в сильних електричних чи магнітних полях) може призвести до 
тимчасової невагомості і до можливості зміни напрямку руху і його швидкості без перевантажень. 

Своєрідними гіроскопічними ефектами відзначаються електромагнітні явища (правило 
Лоренца) та частинки нейтрино в квантовій механіці. Якщо провести аналогію між напругою 

магнітного поля Н і кутовою швидкістю гіроскопа ω, та між силою току І і вектором напрямку 
швидкості повороту осі гіроскопа V, то виникаючі сили F будуть одного напрямку. Таж аналогія 
спостерігається і при визначені кінетичної енергії механічного руху і магнітного поля, в яких m і H 
відіграють роль коефіцієнтів інертності. 

2
;
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Наявність магнітного поля – ще одне підтвердження загальної асиметрії в будові Всесвіту. 
Якщо для всіх процесів зміна знаків в рівняннях руху не змінює результат, то для процесів, 
пов'язаних з обертовим рухом і магнітними явищами це не так.  

В 1931 році Л. Осангер записав рівняння зв'язку між термодинамічними потоками Іі і 
термодинамічними силами Хк в вигляді 

∑
=

==
m

k
kkii miXLI

1
),...,2,1(,  

де Lik – коефіцієнти внеску різних Хк в утворення потоку Іі. Якщо в системі відсутні ефекти 

обертання і магнітні поля, то  Lki=Lik. В противному випадку Lki ( )H =Lik ( )H− і Lki ( )ω =Lik ( )ω− . Цей 

ефект пов'язаний з асиметрією сили Лоренца і Коріолісової сили, які не змінюються лише при 
одночасному повороті вектора швидкості і вектора магнітного поля, або швидкості обертання. 

Взаємозв'язок обертового руху речовини з магнітними явищами може бути набагато глибшим, 
і підставою для цього є сам процес обертання в просторах різної вимірності. Так обертання в 
площині можливе лише навколо точки, в тривимірному просторі – навколо одновимірної осі, або 
точки, в чотиривимірному – навколо площини, осі, точки і т.д. Для нас важливе те, що обертання в 
тривимірному просторі відбувається навколо осі, що має два полюси, які відрізняються (якщо 
дивитись з зовні) напрямком обертання.  

При зустрічі γ-кванта з перепоною (елементарною часткою чи ядром атома) і при достатній 
енергії E=2m0C

2 народжується пара частинка – античастинка (не обов'язково з електричним зарядом, 
як в прикладі нейтрино). При цьому народжується два нейтрино: з лівою поляризацією для (+) заряду 
і правою поляризацією для (–) заряду. Чому «подавлені» права поляризація для (+) і ліва поляризація 
для (–) зарядів – невідомо, але це теж прикмета асиметрії фундаментальних процесів.  

Ліва поляризація 
 

y - квант 

електрон 

позитрон 
Перепона (ядро атома чи частка) 

 
Права поляризація 

Рис. 2.1 
Саме з тривимірністю простору і обертанням речовини навколо осі пов'язані такі явища як 

дуальність полюсів, наявність (+) і (–) зарядів основи логіки: "так" і "ні". Навіть поняття розуму (як 
ми його розуміємо) – це лише наслідок дуальності в будові речовини. 

Природу народження речовини можна відстежити по дуже цікавому квантовому ефекту – 
ефекту двох щілин. Якщо через дві щілини 1:2 пропускати електрони від джерела О по черзі, то 
матимемо, відповідно, криві ймовірності щільності падіння електронів N1 і N2. 

N =N +N12 1 2

1

2

x

N12

N1

N2

 

Рис. 2.2 

Коли ж відкриті обидві щілини, то маємо інтерференційну картину Рис. 2.3, навіть якщо 
електрони вилітають по одному, і не можуть впливати на рух один одного. 
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Рис. 2.3 

*На рис.2.2 і 2.3: 

N – кількість електронів; 

h – висота хвилі ймовірності розподілу електронів при їх інтерференції; 

а – інтенсивність хвилі інтерференції; 

Ефект інтерференції хвиль ймовірності можна пояснити якщо відмовитись від уявлень фізиків 
(починаючи з де Бройля) про дуальність природи речовини, що має корпускулярні і хвильові 
властивості одночасно. Якщо ж уявити хвилю-пілота як властивість середовища, в якому рухається 
частинка, то тоді при прольоті електрона через одну щілину – хвиля-пілот буде проходити через дві і 
впливати на результат місцепадіння електрона. Цей ефект дає підставу говорити також про те, що 
фотони не є представниками світу речовини - це об'єкти збурення того стану матерії, який ми 
називаємо вакуумом.  

Після створення першоструктур процес набуває фрактальних властивостей. Під фракталом 
(англійське) розуміють дрібний, ламаний. Візьмемо відрізок прямої і розіб'ємо його на N рівних 

частин довжиною R=1/N, звідки N=1/R. Аналогічно для квадрата 
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 , де n – розмірність простору досліджуваного 

об'єкту. Логарифмуючи останню формулу, отримаємо 
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 .Так для 

елемента сніжинки "Коха" (мал.1) N=4, R=3, а n=log 4 / log (1/3)=1.2618 (Досліджується основний 
елемент сніжинки). 

 

Рис. 2.4                                             Рис. 2.5 
 

Викладене визначення розмірності простору було введено американським математиком 
Мандельбротом. По його розрахунках розмірність берегової лінії моря n=1.15-1.25, фрактал галактик 
n=1.3; турбулентність рідини має n=2-3 і т.п. Характерною особливістю фрактальних структур є 
самоподібність, коли всяка частина цілого подібна цілому. Чи то "сніжинка Коха", чи "килим 
Серпинського", чи галуження дерева, чи кровоносна система людини, чи крива частоти вживання 
слів в мові, чи то в розташуванні і в розмірах зірок в небі, островів в архіпелазі, плям жиру на воді – 
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повсюди спостерігається регулярне порушення, особливого зразка симетрія. Найбільш яскравим 
представником з досліджених фракталів є множина Мандельброта (ММ), що може бути задана 
відображенням CZZ ii +→+

2

1 , де Z і C – комплексні числа. Алгоритм ММ зводиться до безкінечної 

формули  (С2+С)2+С)2+… при Z1=0 і С<1. У сумі ряду маються два завершення: сума зроста до 
безмежності при С>1, або наближається до кінцевої межі через чергу дивних по красі і внутрішньому 
змісту фігур з циклічним поверненням до початкової форми у все меншому масштабі (дивитись 
журнал "Техніка молоді" №10, 1992р.). 

*Зауваження: Розмірність простору n може бути задана і іншими способами: а) – числом 
координат, необхідних для того, щоб задати положення точки в просторі; б) – число координат 
дорівнює числу розрізів простору плюс один. Наприклад для кола n=0+1=1, для розрізаного кола – 
n=1+1=2 і т.д.; в) – розмірність самоподібності: D = ln N/ln n, де N – число однакових частин, n – 
величина відношення розміру вихідної частини до розміру самоподібної частини; г) – масштабна 
розмірність, для визначення якої простір розбивається на квадрати (кубики) і підраховується те 
число, в якому є точки об'єкта. Потім беруть менші квадрати (кубики) і процедуру повторюють. 
Залежність числа клітин з точками об'єкту від розміру клітини задається законом N=A-D, де А – 
сторона квадрата, а D - пошукова розмірність. 

Характерними особливостями фрактальних структур є: а) кінцевий вид фракталу визначається 
не вихідною фігурою, а алгоритмом перетворення. Так фрактал, представлений на рис. 2.4 
обмежений кільцевими структурами, а на рис. 2.5 – трикутними. Ще одним прикладом реалізації цієї 
властивості (що має фундаментальне значення в природі) є нормальний розподіл, який формується 
по схемі фрактала трикутника Паскаля для визначення біноміальних коефіцієнтів (схема рис. 2.6). 

 

0 1 4 6 4 1 0 

0 1 3 3 1 0 

0 1 2 1 0 

0 1 1 0 

0 1 0 

 

Рис.2.6 

Наступною властивістю б) фрактальних структур є їх дрібна розмірність, в протилежність 
точці (n=0), кругу (n=1), плоскій фігурі (n=2), об'ємному тілу (n=3). Прикладом може бути 
кровоносна система, для якої n=2.7. Третьою властивістю фрактальних структур є  в) – 
самоподібність (про яку вже йшла розмова вище), яку ще можна визначити як властивість 
голографічності, коли частина голограми відтворює всю голограму цілком. 

Фрактали можуть мати саму різноманітну природу. Це і просторові, і часові і комбіновані 
фрактали. Але найважливішим в принципі фрактальності є те, що найменша частина Всесвіту вміщує 
в собі інформацію про архітектуру всього Всесвіту, про що добре сказано в прислів'ях: пізнай себе – 
пізнаєш світ, пізнавши частину – пізнаєш ціле і т.п. Водночас це і універсальний засіб кодування 
інформації, і закон розвитку Всесвіту. 

В цьому відношенні особливий інтерес викликає принцип невизначеності Гейзенберга 

h≥∆E*∆t=∆P*∆Υ, 

в якому точний вимір енергії Е дає повну невизначеність дії в часі t (і навпаки), так само як і 
точний вимір імпульсу приводить до повної невизначеності координати, "розмитості". В теорії 
інформації відношення невизначеності відомо під назвою теореми Белла. Ще в 1965 році Дж Белл 
сформулював теорему: всяка  теорія, висновки якої підтверджуються експериментально, не може 
бути водночас і локальною, і детермінованою, або нелокальною і ймовірною. Можливі лише два 
поєднання: локальності з ймовірним описом і нелокальної із детермінованим. Загальним, і в 
принципі Гейзенберга, і в теорії Белла, є збереження в першому випадку найменшого кванта дії – 
постійної Планка ћ, в другому – змістовного "ядра" інформації (але не її кількості, так як інформація 
має унікальну властивість утворення кластера – фрактала на «підготовленому грунті», властивість 
«розмноження» без втрати змісту; іншими словами – без втрати «топології структури»). Цей же 
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принцип є відомим з давніх часів теологічним принципом: Дух Предвічний присутній там, де 
відсутній і відсутній там де присутній. 

Наслідком цього принципу є загальний закон гармонії (або когерентності) Всесвіту в цілому: 
кожний елемент створено відповідно «задуму» і тотожно відповідає лише цьому Всесвіту, і тому по 
якому завгодно елементу можна говорити про будову всього Всесвіту. 

Ще однією особливістю г) фрактальних структур є те, що фрактали поступово заповнюючи 
простір завжди залишають його частину для подальшого заповнення. Показовою з цієї точки зору є 
п’ятипроменева симетрія, характерна для біологічної форми організації матерії і яка на відміну від 
шести, чотирьох, трьох і двохпроменевих навіть на кордоні не заповнює простір цілком, залишаючи 
місце для подальших змін, зростання, для еволюції. 

Заповнюваність простору має дві сторони: заповнюваність простору в самому об’єкті і межу 
заповнюваності. Межа заповнюваності розташована там, де число нових клітин фрактала дорівнює 
числу «помираючих». При цьому сама межа часто буває рухомою, динамічною. 

Говорячи про межу фрактала необхідно звернути увагу на три трансцендентних числа, що 
відіграють фундаментальну роль в будові структур Всесвіту. Це число е, що визначає фрактальність 
процесів в часі, ϕ - число золотого перетину, фрактал заповнюваності площини і число фігур з 
точковим центром, а саме – круга і сфери. Всі ці числа дають можливість заповнення простору з 
одного боку і можливість розвитку і еволюції – з іншого. Розглядаючи числа е і ϕϕϕϕ  з точки зору саме 
подібності важливо звернути увагу на самоподібність при n=2 в просторі для ϕ і в часі для е, де 
відстежується самоподібніть причини і наслідків, функції і похідної. 

Для розуміння природи числа π відстежимо за співвідношенням між площею поверхні фігури і 
об'ємом для сфери і куба в залежності від числа координат простору. Як бачимо з приведеної таблиці 
площа «куба» в рості опереджає площу поверхні сфери, що говорить про розвинутість кордонів в 
евклідовому просторі (мається на увазі прискорення і розвиток процесу в ньому) і про завершеність 
процесу в сфері. 

Число координат n  1 2 3 4 
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Ймовірно, що з заповнюваністю простору і часу пов’язана стійкість структур. Стійкими 
бувають лише структури, в основі яких лежать «самоподібні цеглини». В випадку необмеженого 
простору самоподібність буде евклідовою, коли нові об’єкти повністю копіюють старі (квадрат – 
квадрат, трикутник – трикутник, куб – куб і т.д.) згідно з операціями симетрії, а саме: дзеркального 
відображення, трансляції і повороту. Звичайно, копіювання можливе лише за умови наявності 
відповідного енергетичного потоку. Народження нових фракталів відбувається за умови збереження 
добутку приросту об’єму на щільність потоку енергії в цьому об’ємі. 

При зустрічі двох подібних структур кордон між ними проляже на лінії рівних значень 
дієвості. Зважаючи на те, що структура фрактальності Землі одна, а, наприклад, Марсу інша, можна 
прогнозувати нестійкість  деяких структур Землі в сфері дії Марсу. Очікуваний результат – руйнація 
особливих, земних структур з перебудовою (якщо вона можлива) в марсіанські. Необхідно також 



 84 

пам’ятати, що первісна самоподібність, що витікає від Сонця, буде однією і тією ж, як для Землі, так 
і для Марсу. 

Стійкість в Природі присутня всім станам, якщо відсутні джерела і стоки енергії, речовини і 
інформації. Так само, як стійкий гіроскоп, стійкими є процеси і структури, причому, чим більші 
значення параметру по даному каналу стійкості, тим стійкіша структура в цілому. Наприклад, чим 
більша швидкість руху об’єкта, тим стійкіша його форма. 

Якщо ж межа системи встановилась, а в суміжній системі спостерігається інтенсивний процес 
перебудови, то сигнал з першої системи може перейти в другу через «вихід з ладу» «комунікаційних 
рівнів», бо енергетика суміжної системи більша. В цьому випадку спостерігатиметься ефект 
відображення потоку (наприклад, відображення електромагнітних потоків на нелінійних 
середовищах). 

Важливо також зазначити, що фігурою з максимальним периметром в площині при заданій 
площі є трикутник (в просторі піраміда - тетраедр), а з мінімальним -- коло (сфера в просторі), що 
важливо для процесів взаємодії і обміну. Для початку процесу характерне перше, для завершення - 
останнє.  

Принцип фрактальності відіграє 
виключну роль в передачі спадковості: ДНК-
організм -ДНК на всіх рівнях від клітини до 
Всесвіту і нагадує фігури множини 
Мандельброта. В момент народження 
Всесвіту є своя ДНК, свій фрактал, 
закладений в період згасання іншого 
Всесвіту. Принцип фрактальності закладено в 
кожний еволюційний процес.Д. Конвел 
відтворив ідею фрактальності життя в грі 
«життя». Якщо всі клітини аркуша паперу 
позначити в якості живих при наявності в їх 
середині точки і мертвих при її відсутності, а 
також ввести правила, при яких клітина 
«оживає» при наявності трьох живих сусідів, 
не змінює стану при n=2 і гине при n=1, або 
n=4 ( всього сусідів у кожної клітини 8: 4 по 
боках і 4 по кутах), то початкова структура 
починає еволюціонувати, розвиватись, 
рухатись, взаємодіяти з другими 
структурами, розмножуватись, «набувати 
імунітет», завойовувати «життєвий простір», 
захищатись. 

         

а)                  б) 

Рис. 2.7 

Необхідно зауважити, що з енергетичної точки 
зору створювати, руйнувати, захищатись і т.п. краще 
всього подібним, навіть якщо воно має іншу фізичну 
природу. Прикладами слугують «мислеформи 
руйнації», ефект «катання» на хвилі і т.п. 
Прикладами найпростіших фракталів Д. Конвела 
можуть бути планер (рис. 2.7а), крокодил (рис. 2.7б). 
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Феномен заповнення простору самоподібними структурами відстежується повсюдно. Він 
відомий для пірамід (рис. 2.8), біополя людини і т.п. Можливо, що саме самоподібним заповненням 
пояснюється «хвильовий» характер багатьох структур, в тому числі енергетичної сітки Землі, що 
сприймається на рівні живого як сітка біоенергетичних і патогенних зон. По суті, практично невідомі 
структури, в яких в тій чи іншій мірі не були б присутні «хвилі», хоча б по одному з параметрів. 
Частіше за все такі «хвилі» можна відстежити по більшості параметрів, визначаючих дану систему, 
як ціле. Навіть для розподілів ймовірності з фрактальним механізмом формування, маємо 
хвилеподібний характер кривої ймовірності (хвилі Шноля). Можливо, що хвилі взагалі є одним з 
механізмів народження фракталів, або навпаки – їх наслідком. Якщо структура системи визначається 
відмінністю природи своїх складових (як, наприклад, енергетичне, інформаційне і духовне тіла 
людини), то стійкими фрактальними заповненнями простору повинні бути всі складові.Стійкість 
системи залежить від повноти базової структури. Стійких базових цеглинок існує кінцева кількість, а 
тому різноманіття базових фрактальних структур теж кінцеве. Можливо, що саме з обмеженим 

числом стійких фрактальних структур пов’язана гармонічна відповідність каміння, 
дерев (рослин), тварин і людей. Позитивна дія подібних структур одна на одну 
залежить від подібності гармонійних складових і с взаємодією подібного з подібним. 
Мається на увазі позитивна взаємодія, бо системи різної фрактальності будуть або 
нейтральними, або антагоністами одна по відношенню до іншої. Подібні структури 
підсилюють одна одну, лікують, гармонізують, живлять. Але для утворення системи 
більш високого рангу необхідні, як доповнення, врівноважуючі, нейтралізуючі, 
доповнюючі дану систему, системи проміжного значення по головному 
фрактальному параметру. Сказане відноситься до всіх структурних складових 
системи (по масі, енергії, інформативності і т.п.). Так, якщо одними п’ятикутниками 
неможливо заповнити простір, то з доповнюючими трикутниками можна, в результаті 
ці доповнюючі структури створюють стійку систему. Іншими прикладами можуть 
бути вихори, заряди і т.п. 

На формування первісних структур впливають початкові неоднорідності 
(геометричний потенціал, інформаційний, зарядовий і т.д., і т.п.); іншими словами 
необхідно мати «точки конденсації», розриви, злами і подібні їм особливі точки 
функції. Справедливе і зворотне твердження: регулярні структури формують нові 

фізичні і інші якості. Багато в цьому питанні ще неясного, але прикладів подібного взаємозв’язку 
багато, в тому числі геометричних структур з чисто фізичними ефектами. Показові в цьому 
відношенні досліди В. Гребенникова. Так бджолині соти викликають у піддослідного почуття 
пружної перепони, змінюють самопочуття, в роті може з’явитись металевий присмак, іскри в очах 
(до галюцинацій), спотворюють відчуття ходи часу, ваги, викликають подразнення шкіри, впливають 
на функціонування електроніки. Перераховані відчуття виникають і при контакті з НЛО, що 
наводить на думку про використання регулярних структур для переміщення в просторі і «можливо» в 
часі. На ефекти, викликані регулярними структурами зразка сот, не впливають ні заземлення, ні 
температура, ні ультразвук. Окрім перерахованих вище можуть виникати відчуття тепла, 
поколювання, занеміння, згущення повітря (простору), так немов би над структурою знаходиться 
желе або павутина, відчуття тяжіння і невагомості, судороги, кислого в роті, того, що закладені уші і 
т.п. Ефект максимальний при радіальному розташуванні сот між Сонцем і об’єктом, в залежності від 
положення планети і спостерігача на ній. Із зроблених спостережень можна зробити висновок, що від 
Сонця надходить щось таке, що підсилюється регулярними структурами, або перетворюється в інші 
фізичні потоки. Сила відчуттів змінюється з відстанню, але не обернено пропорційно Rn, а в 
відповідності з рядом чисел 4, 13, 20,40,80, 120 см і т.д., підкоряючись закономірності Тіціуса-Боде, 
якою описується будова Сонячної системи. Згідно з законом Тіціуса-Боде, планети рухаються по 

орбітах розташованих за правилом r=0.4+0.3×2n,  де r – радіус орбіти в астрономічних одиницях (1 
а.о. дорівнює радіусу орбіти Землі), n – порядковий номер планети, починаючи з n = 1 для Землі. Тоді 
для Венери n = 0, а для Меркурія      n = -1. В дійсності r Меркурія дорівнює 0.4. А це значить, що 
поверхня Сонця сама має регулярну структуру зразка сотової (ячейки Бернара). Саме така структура 
формує якісь потоки, підсилюючись в подібних структурах на Землі. 

Взаємодія подібного з подібним (теорема П. Кюрі) отримує подальше розширення: 
взаємодіють не лише сили і потоки однієї тензорної розмірності, але які завгодно регулярні 

 
 

Рис. 2.8 
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структури однієї природи (чи «соти», чи піраміди, чи інформаційні структури, чи інші подібні, хоча б 
по одному параметру, об’єкти, що взаємодіють саме по цьому, загальному параметру!). Гребенников 
запропонував «новий компас»: на павутинці, в скляній банці підвішують соломинку і вона реагує на 
подібні регулярні капілярні структури. Для реакції на інші структури необхідно мати і інші компаси. 
Компас Гребенникова доповнює ефект рамки, на яку підвішують частину того, що шукають 
(наприклад, для пошуку родовищ заліза – необхідно взяти кусочок заліза і т.п.). 

Реагувати одна на одну повинні не лише просторові структури, але й одної фізичної природи 
процеси. Якщо є вулканізм на Землі і, хоча б слабий, на Місяці, то місячний підсилюватиметься 
вулканізмом Землі. Більше того подібне породжує подібне і зрощує, живлячи його. Таку думку 
виказав М.Козирєв і підтвердив своїми спостереженнями місячного вулканізму. Взаємодію і 
взаємовплив подібних процесів Козирєв підтвердив і іншими дослідами, в тому числі з гіроскопами і 
на їх взаємодії  з нестаціонарними процесами. Ефект взаємодії структур використовується здавна. Не 
лише каміння, кристали, але й різні тотеми, амулети, «заказні» структури можуть, як гармонізувати, 
так і руйнувати цільові системи і об’єкти. Завжди існують гармонізуючі структури зразка сот і 
руйнівні… Але в цілому всі структури можуть бути, як позитивними, так і негативними в залежності 
від вимог до застосованої структури. При цьому важливо відзначити, що споріднена структура, яка 
згасає, вмирає, руйнується, буде деструктивно діяти на інші структури в той час, як зростаючі, 
міцніючі структури, що набирають силу і розвиваються, будуть позитивно впливати на собі подібні, і 
навіть далекі, але подібні хоча б в одному параметрі. Позитивно впливають і структури що 
розпадаються, але в тому разі, коли вони належать системам більш високого рівня організації. При 
розпаді вони дають структури споріднені тій, на яку йде дія і впливають на неї стабілізуюче. З іншого 
боку стабільні структури, що існують за рахунок підживлення з зовні, можуть впливати 
деструктивно, викликати руйнівну дію. Подібними властивостями по відношенню до нашого живого 
Всесвіту, що розвивається в зоні плавлення, володіють більшість кристалів, якщо вони не є просто 
ланками передачі якогось параметра. 

Структури, що розпадаються, служать «будівельним матеріалом» для росту структур, що 
розвиваються, того ж рівня. Прикладом служать органічні добрива, їжа тварин і т.п., коли система 
замість того, щоб витрачати час і енергію на створення необхідних будівельних блоків, бере їх 
готовими з тих систем, що розпадаються. 

Блокове будівництво в Природі розповсюджено повсюдно, в тому числі і в інформаційній 
сфері, де необхідний матеріал для рішення задачі бажано мати в вигляді блоків стандартної 
інформації. Один з типових блоків – це ієрогліф. 

Можливо, що тексти майбутніх мов будуть синтезом стандартних блоків ієрогліфів і змінної 
інформації, яка передаватиметься буквами. прикладом такої мови є мова математики, фізики, хімії і 
т.п.  

Блокове будівництво можливо лише на основі деякого однорідного об’єму зовнішнього 
середовища і рівня його організації Відповідно до теореми Кюрі стійкими будуть лише стани, в яких 
симетрія об’єкту відповідає симетрії зовнішнього середовища. 

З цієї точки зору, все у Всесвіті від елементарних частинок (в однорідному ізотропному 
просторі і в однорідному часі) до Людини в середовищі її буття будується по блоковому принципу і в 
відповідності з теоремою Кюрі. 

Досліди Гребенникова дають основу ще для одного висновку: кожна структура відповідає 
якомусь параметричному потоку і може його перебудувати, фільтрувати, концентрувати, розсіювати 
і т.п. Можливо, що комахи використовують структури своїх надкрилків для знищення сили тяжіння 
(за версією самого Гребенникова). Але самі по собі вони, швидше за все, не викликають фізичних 
ефектів. Для цього вже повинні бути в наявності потоки відповідних параметрів і їх джерело. В 
Сонячній системі це Сонце, яке транслює весь спектр структур в речовинному, енергетичному, 
інформаційному і інших каналах. Потоки від Сонця трансформуються в природних рамках, але 
можуть бути трансформовані і цільовим чином. При цьому Людина не повинна вмішуватись, і лише 
при створенні систем і об’єктів, не властивих природі, таке втручання можливе. Втручання людини в 
природні процеси може мати негативні наслідки і закінчитись розладом системи і її розпадом: 
система себе приречує на самознищення. 
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Окрім Сонця аналогічні функції виконують і інші зірки і сузір’я. Частина зірок, об’єднаних в 
групу сузір’їв екліптики від Овна до Риб входить в місцеву, більш високу, систему, яка має своє 
структурне джерело і впливає разом з сонцем на еволюцію Землі. Та, ще більше ніж зірки, на все, що 
відбувається на Землі, впливає Місяць. Місяць, трансформуючи сонячний потік, визначає 
спрямованість земної еволюції. 

Трансляторами структур можуть бути не лише космічні тіла, але і всі об’єкти, що є джерелами 
енергії. При цьому структура, що транслюється, відповідає структурі об’єкта (розширення теореми 
П. Кюрі), а в випадку розумності об’єкту – спеціально організованого і адресного. 

Одним з найбільш фундаментальних принципів будови Всесвіту є поняття симетрії 
(співрозмірності), повторності якогось стану матерії по одному або декількох параметрах.  

В залежності від виду операцій переходу об'єкта чи процесу з одного стану в інший 
розрізняють:  

- групу безперервних перетворень простору і часу. З цією групою пов’язані знайомі всім 
закони збереження, а саме: перенос процесу в часі (як цілого) не змінює його параметрів 
(однорідність часу), що приводить до закону збереження енергії. Іншими словами секунди в 
минулому  і в майбутньому не відрізняються одна від одної. Перенос процесу в просторі в якомусь 
напрямку теж не змінює його параметрів (однорідність простору), що відображається в законі 
збереження імпульсу. І, нарешті, поворот процесу (чи об’єкту), що також впливає на значення його 
параметрів (ізотропність простору – рівнозначність всіх напрямків відносно точки повороту), що 
відображається в законі збереження моменту кількості руху (моменту імпульсу). Закон збереження 
моменту імпульсу, пов’язаний з ізотропністю простору, зумовлює не лише факт обмеженості 
Всесвіту у просторі і часі, але говорить  і про його "сферичність" – інакше б існувала 
"нерівноправність" напрямків (в різних напрямках за отримання одного і того ж моменту імпульсу 
відповідали б різні градуси). Зважаючи на неможливість розрізнити у нашому Всесвіті дві окремі 
точки, можемо зробити ще один висновок: кожна точка Всесвіту є його центром з точки зору 
фізичних взаємодій і законів збереження. Ця умова може виконуватись також в світі з постійним 
потоком енергії через кожну точку Всесвіту. Групу безперервних перетворень простору і часу можна 
назвати групою трансляцій відносно якогось напрямку. Подібні групи називають також граничними. 

Четвертою операцією безперервних перетворень є збереження параметрів системи, що 
рухається з постійною швидкістю відносно спостерігача, незалежно від швидкості руху. Ця симетрія 
пов’язана з законом збереження енергії – імпульсу (об’єднує два закони збереження в один) при 
взаємному перетворенні (переміщенні) в просторі і часі. 

- групу дискретних перетворень простору і часу. Ця група пов’язана з операціями повороту 
відносно точки (осі, площини і т.п.) і відбиття відносно точки (інверсія – в декартовому 3-х 
вимірному просторі по трьох координатах), відносно лінії (аналог повороту по результату) і площини 
(віддзеркалення). До цієї ж групи відносяться комбіновані перетворення з операцій трансляції, 
повороту і відбиття, наприклад, інверсійний поворот, гвинтовий поворот , ковзне відбиття. З групою 
дискретних перетворень пов’язана симетрія законів природи відносно сумісного проведення 
перетворень просторової інверсії (Р) (наприклад, заміна лівого на праве – дзеркальне відбиття), 
зворотного спрямування часу (Т) – (замість напрямку часу з минулого в майбутнє на напрямок з 
майбутнього в минуле) і зарядового спряження (С) – з заміною часток на відповідні античастинки. 
Сумісна заміна С, Р і Т відома в фізиці під назвою теореми СРТ. Виходячи з теореми СРТ і законів 
компенсації (принцип інерційності є наслідком цього закону), можемо зробити цікавий висновок 
відносно протікання деяких процесів у Всесвіті, точніше їх перебіг в просторі і часі. З точки зору 
теореми СРТ, всі види зарядів є "компенсацією" просторово-часових змін різних рівнів. Поява 
зарядів калібрується появою відповідних їм полів, а тому, змінюючи параметри полів, можемо 
змінювати характеристики взаємодій: характеристики зарядів і як наслідок, викликати зміни в 
просторово-часових співвідношеннях. Теорема СРТ пов’язана з порушенням однієї, двох, аоб всіх 
трьох симетрій законів природи. В результаті порушення однієї з симетрій, наприклад – Р, 
порушується одночасно і С симетрія, таким чином щоб С2Р2 зберігало як const C1Р1 (принцип 
взаємної компенсації відомий в фізиці під назвою калібровочної симетрії розповсюджується на всі 
процеси як наслідок загального принципу збереження в природі: нічого з нічого не виникає і ніщо 
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нікуди не зникає А тому зміна одного параметру обов'язково пов’язана з такою ж зміною 
доповнюючого). В точкових (локальних) перетвореннях матерії одночасно задіяні зміни всіх 
фундаментальних понять нашого Всесвіту: простору, часу і зарядів (гравітаційного, електричного, 
ядерного і, можемо лише здогадуватись, яких ще інших). Принцип інертності є важливим і загальним 
принципом будови Всесвіту. Згідно з цим принципом, яка завгодно зміна у Всесвіті викликає 
адекватну їй зміну з протилежним знаком.  

Крім указаних груп симетрії перетворень простору і часу існують групи симетрії відносної 
перестановки однакових частинок (в біології пов’язана з симетрією шарів і ланцюгів, в квантовій 
фізиці – з взаємодією двох електронів, в кристалографії – двох однакових атомів в кристалі і т.п.), а 
також групи внутрішніх симетрій різних груп, об’єктів (наприклад, елементарних ядерних частинок) 
до яких відносяться унітарна симетрія (частковими випадками якої є ізотропна, ароматна і 
кольорова), суперсиметрія, що об’єднує поля всіх атомних частинок в єдине ціле і згадувана вище 
калібровочна симетрія.  

Структурним особливостями будови Всесвіту по Р, С і Т параметрах відповідають свої закони 
збереження (про що йшла мова вище). На початку ХХ сторіччя видатний математик з Германії Еммі 
Ньотер сформулювала надзвичайно важливу для розуміння природи Всесвіту теорему: Кожному 
перетворенню симетрії, для якого характерний один параметр, що безперервно змінюється, 
відповідає якась величина, що не змінюється. Іншими словами – кожному виду симетрії в природі 
відповідає свій закон збереження і навпаки. 

Ті чи інші види симетрії характерні для всіх об’єктів живої і неживої природи. Так будова 
кристалів різних елементів і матеріалів характеризується трьома координатами в просторі (X, Y, Z) і 
трьома кутами повороту в трьох взаємо перпендикулярних площинах (α,β,γ). В залежності від 
значень цих шести параметрів розрізняють 7 видів кристалічних решіток: 

1. a = b = c, α = β = γ = 90° – кубічна решітка; 
2. a = b ≠ c, α = β = 90°  γ = 120° – гексагональна решітка; 
3. a = b = c, α = β = γ ≠ 90° – тригональна решітка; 
4. a = b ≠ c, α = β = γ = 90° – тетрагональна решітка; 
5. a ≠ b ≠ c,– ромбічна решітка; 
6. a ≠ b ≠ c, α =  γ = 90° β ≠ 90° – моноклинальна решітка; 
7. a ≠ b ≠ c, α ≠ β ≠ γ ≠ 90°– триклинальна решітка; 
Особливістю цієї класифікації є поступова втрата кількості просторових симетрій з часом, 

яких найбільше в кубічної і найменше в триклинальній решітках. Така тенденція спостерігається по 
періодах утворення різних видів мінералів на планеті. Так мінерали з кубічною решіткою утворились 
на Землі більше  600*106 років назад, в той час, як останні дві групи менш 70*106 років.  

Другою особливістю світу мінералів є відсутність в них осі симетрії п’ятого порядку (приклад 
- зірка), нерозривно зв’язаною з золотим або божественним перетином. Симетрія п’ятого порядку, як 
і золотий перетин, відіграє виключну роль в морфології живого і ніякої в кристалографії, а тому 
можна зробити цікавий висновок, що живе, яке побудовано по принципу пентасистеми, доповнює 
світ неживого. 

Всі форми живого в своєму розвитку повторюють світ мінералів в процесі еволюції і втрат 
кількості симетрій. Незважаючи на різну природу органічне життя і еволюція неорганічного світу в 
сучасну геологічну епоху досягли якоїсь межі одночасно. Чому природа втрачає елементи симетрії і 
якими наслідками це обернеться для планети і біосфери – відповіді не маємо. Але цей процес нагадує 
процес переходу від визначеності до хаосу, від фрактальності життя і еволюції до фрактальності 
білого шуму. З наступним переходом до фрактальності іншої природи – перехід кількості в нову 
якість, але як і в яку? 

Все, про що йшла мова вище, лише невеликий і обмежений екскурс в дивну країну 
«космічних» структур і процесів, в країну, відомості, з якої надзвичайно скупі і розрізнені. По 
образному вислову К. Кастанеди, є поняття відомі нам і які можуть бути пізнаними в принципі, але є 
й такі, які в принципі ніколи не стануть об’єктами дослідження людини. Множину об'єктів, що 
можуть бути дослідженими, він називає світом «Тональ», все інше – світом «Нагваль» (від слів 
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«Тану» – фізичне тіло, фізичний світ і «Нагу» – тіло знання, ментальний світ, світ розуму).Нагу не 
може бути пізнаним Людиною в принципі, бо не можна обняти кінцевим безкінечне, а обмеженим – 
безмежне. І все ж, навіть те, що відкривається нам, настільки чудове і дивне, що крім захоплення 
задумом Творіння і бажання пізнання цього незвичайного світу, виникає лише почуття поваги і 
бажання хоча б в якісь мірі наблизитись до Чуда Творіння. 

 

2.3 ПРИНЦИП ЕНЕРГОДИНАМІЧНОЇ ПАРИ (ЕДП) 

Під енергодинамічною парою розуміють два поєднаних паралельно ініціюючому зовнішньому 
потоку якого-небудь фізичного параметра (зарядів, маси, енергії, імпульсу, коливань і т.п.), 
провідники, що відрізняються в значеннях якогось власного параметру, характерного для них 
(структурою, активністю, провідністю, проникливістю ...), мають неоднакові значення коефіцієнтів в 
рівняннях стану, а також дві загальні внутрішні ступені свободи для реалізації кругової (замкнутої)  

циркуляції  вторинного ініційованого потоку в структурній парі для створення різниці 
потенціалів між точками (лініями, площинами) контакту за рахунок первинного (зовнішнього, 
ініціюючого) потоку. 

Іншими словами, енергодинамічна пара – це створена на шляху якогось фізичного потоку 
різнорідна парна структура, в якій внаслідок відмінності деяких фізичних параметрів виникають 
потенціали і утворюється контур вторинного потоку іншого параметру. 

В кожній ЕДП спостерігаються наступні ефекти: 
1) під дією різниці потенціалів між точками контакту провідників, за принципом 

компенсації виникає інша різниця потенціалів, що призводить до виникнення циркуляційного потоку 
в контурі утвореному провідниками; 

2) в точках контакту провідників має місце виділення, або поглинання енергії; у вторинному 
контурі завжди присутні дві області контакту: в одній енергія поглинається, в другій виділяється (або 
навпаки); 

3) за принципом компенсації в ЕДП виникають інші потоки фізичних параметрів в залежності 
від наявності внутрішніх ступенів свободи; 

4) так само як на первинному контурі зовнішнього потоку виникають в ЕДП вторинні 
циркуляційні потоки, так і на вторинних можуть виникати (або створюватись) потоки фізичних 
величин наступних, нижчих рівнів; 

5) назва ЕДП залежить від природи параметру циркуляції в замкнутому контурі ініційованого 
потоку. Якщо рухаються заряди, то назва ЕДП походить від назви заряду; якщо спостерігається рух 
іншого фізичного параметру – за назвою цього параметру. В якості приставки використовується 
назва параметру, що утворює потік у першому контурі (наприклад, назва термоелектричної ЕДП 
говорить, що в першому контурі рухається тепло, а в другому – електричні заряди). 

В природі потоки одного виду енергії на різних структурах породжують різні потенціали 
іншого виду енергії, які в свою чергу створюють замкнуті потоки (циркуляцію) цієї енергії. В якості 
прикладу розглянемо найвідомішу ТД – пару (термодинамічну пару):  

 

 
Рис. 2.9 

Якщо підігрівати спай двох різнорідних металевих провідників, а „в спай” два помістити 
гальванометр (або амперметр), то він зафіксує в контурі струм. Потік тепла Q через різні структури 
термопари утворив кільце електричної енергії. 

Ще один приклад утворення ТД (ЕД) пари можна продемонструвати на ефекті Бернуллі. 
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Рис. 2.10 

По трубі перетину S1 рухається газ зі швидкістю V1, тиском P1 і температурою T1, що 
дорівнює температурі зовнішнього середовища. Труба звужується і в відповідності до закону 
збереження секундної витрати маси ρ⋅⋅= SVm&  частина потенціальної енергії перейде в кінетичну 
(закон Бернуллі збереження енергії). 
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де k – постійна адіабати для газового потоку.  
Згідно з рівнянням стану: 

222111 TRmPTRmP ⋅⋅=⋅→⋅⋅=⋅ && νν ,       (2) 

де R – газова постійна, ν – об’єм.  
З рівняння (1) видно, що в місці звуження труби падає тиск, а з ним, згідно (2) і температура. 

В результаті різниці температур на зовні і в трубі із зовнішнього середовища до газу надходить 
тепловий потік Q∆ . При відновленні перетину труби швидкість падає до початкової, тиск 

відновлюється. Температура теж мала б відновитись до Т1, але в потоці є ∆Т, що завдячує потоку 
тепла ззовні, а тому температура ТТТ ∆+= 13 . Надлишок тепла випромінюється з труби, утворюючи 

замкнуту циркуляцію тепла. 
Прикладом термодинамічної пари може бути також теплова труба, що в мініатюрі відтворює 

кругообіг води на планеті. 

 
 

Рис. 2.11 
 
З рисунка видно, що завдяки зовнішньому потоку тепла через структуру (трубу, що 

складається з двох різних структур) виникає кільце потоку речовини (в даному випадку води). 
В наведених прикладах бачимо, як потік тепла викликає рух зарядів (термопара) і рух 

речовини (теплова труба), а потік речовини створює замкнутий потік тепла. Подібних прикладів 
безліч. Підсумовуючи сказане можна сформулювати загальний принцип природи: термодинамічні 

пари (точніше енергодинамічні пари) утворюються скрізь, де є потік фізичного параметру через 
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різні фізичні чи геометричні структури, на яких утворюються потенціали (сили), що в свою чергу 

утворюють циркуляційні потоки інших параметрів. 
У вигляді закону ефект термодинамічної пари записується співвідношенням Онзагера між 

потоками Ii і силами Xk, як 

                                                        ∑
=

=

⋅=
nk

k

kiki XLI
1

                                          (3) 

де Lik − кінетичні коефіцієнти, що визначають вклад різних сил Хk в утворення потоку Іі 
(коефіцієнти Lki навпаки визначають вклад різних потоків в формування окремої сили). 

Кожній енергодинамічній парі в природі відповідає властиве їй інформаційне середовище, а 
тому по аналогії з енергодинамічними парами можна вести розмову про енерго-інформаційні пари в 
природі. Так керування якою завгодно системою, процесом чи об’єктом здійснюється по „колу” в 
контурі, в склад якого входить орган керування, об’єкт керування і канали прямого і зворотного 
зв’язку. Характерною особливістю енерго- інформаційної пари є те, що під впливом потоку енергії 
змінюється структура в „контурі інформації”, значення параметрів потоку, пов’язаного з 
інформацією, перебудова структури середовища, через який іде потік зовнішньої енергії і, як 
наслідок, регуляція цього потоку. При цьому кількість енергії, що витрачається в контурі пари 
набагато менша від потоку енергії через пару. 

Роль енергодинамічної пари у Всесвіті надзвичайна. В „Законах і принципах будови Всесвіту” 
йшла мова про енерго - інформаційний привод Всесвіту (ЕІПВ), або про перший енергодинамічний 
контур. На цьому першому енергетичному контурі побудовані вторинні контури квазарів і галактик, 
на контурах останніх – зірок і зоряних асоціацій, на зоряних – планетарних, і так до атомів і 
елементарних часток. 

Увесь Всесвіт може бути представлений у вигляді майже безмежної кількості великих і малих 
енергодинамічних пар, що являють собою єдиний, гармонійно узгоджений в просторі і часі організм. 

Для розуміння фундаментальної ролі ЕДП в природі розглянемо її реалізацію в техносфері, де 
важливими моментами в процесі проектування і розробки нової техніки і нових технологій є 
наступне: 

1. Який завгодно процес у природі може бути реалізованим лише за наявності потоку енергії 
та потоків речовини і інформації організованих на ньому. Джерелом енергії може бути різниця в 
значенні якого завгодно фізичного параметру в двох суміжних точках простору чи в двох суміжних 
моментах часу. В першому випадку мова йде про потенціальну енергію, що при наявності 
енергетичного контуру переходе в кінетичну енергію потоку. В другому мова йде про існуючий потік 
енергії, що безпосередньо, чи через механізм енергодинамічних пар живить створений енергетичний 
контур. Джерелом енергії для земних процесів є сонячна (головне джерело), консервована 
(акумульована) сонячна в процесах життєдіяльності біосфери, сонячних енергодинамічних пар 
(кругообіги енергії і речовини в літо, гідро і атмосфері). Додатковими джерелами є розпад важких 
елементів, та надходження (незначні) від інших космічних потоків. Для створення штучних джерел 
енергії людство використовує різні механізми збільшення структурних потенціалів (різні „греблі” на 
шляху потоків) та кінетичних (змінюючи механізми переходу структурних потенціалів в кінетичні та 
кінетичних в кінетичні). В першому випадку – це акумулятори, концентратори, накопичувачі, 
сховища; в другому – генератори, двигуни, перетворювачі. 

Слід зауважити, що фізичною основою виникнення яких завгодно потоків є асиметрія 
природи, асиметрія Всесвіту (точніше асиметрія будови Метагалактики). 

2. Для функціонування систем окрім джерела енергії необхідно мати її сток і канал, що 
з’єднує джерело зі стоком. В якості стоків енергії технічних систем на Землі служить природне 
середовище (і як наслідок енергетичне забруднення), а в якості каналів природні і штучні 
провідники. За фізичною сутністю вони розподіляються на польові (хвильова природа переносу 
енергії – імпульсу) і речовинні (передача енергії і імпульсу шляхом організації потоків маси і 
зарядів). Для попередження нецільових втрат енергії використовуються ізолятори (потенціальний 
бар’єр яких вищий ніж кінетичний потенціал потоку). 

3. Енергетичні потоки природного походження майже не використовуються в техніці: вони 
служать лише в якості первинного енергетичного контуру енергодинамічних пар. За допомогою 
спеціалізованих структур, що використовуються в енергодинамічних парах, можна змінювати 
параметри як первинного так і вторинного потоків. Такі енергодинамічні пари називаються 
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трансформаторами, підсилювачами, стимуляторами, інгібіторами, ферментами, коректорами. 
Трансформувати можна не лише процеси, а й структури, що знаходяться в руслі протікання процесу, 
впливаючи на зміст і властивості форми і структури середовища дії енергодиномічної пари, бо згідно 
з неврівноваженою термодинамікою структура формує процес, процес формує нову структуру. За 
допомогою механізмів енергодинамічних пар можна прискорювати процеси і гальмувати їх, 
активізувати і нейтралізувати, змінювати форми фізичного руху потоків (коливального, 
поступального, обертового). 

4. Який завгодно енергетичний контур може бути пов’язаний повністю або частково з 
переносом маси, зарядів, інших фізичних параметрів. На цій властивості будуються чисельні технічні 
об’єкти, що носять назві насосів, транспортерів, переміщувачів і які можуть будуватись на принципі 
безперервної і дискретної дії (транспортер і роторний екскаватор). На основі енергодинамічних пар 
можна переміщувати які завгодно фізичні параметри в просторі і в часі, на рівні речовини і польових 
вакуумних структур (електромагнітні, безречовинні трансформатори і насоси). 

5. Для зміни напрямку руху інших параметрів потоку використовуються „мембрани”, 
„дзеркала”, поверхні областей з різними структурами (речовинними і польовими). При цьому 
кінетична енергія частково чи повністю переходе в структурну з симетрією відносно нормалі до 
поверхні мембрани і з наступним переходом знову в кінетичну потоку. Переходи відбуваються за 
законом збереження енергії і балансу „приросту – втрати” потенціальної і кінетичної енергій 

(∆V=∆U), звідки слідує закон рівності дії і протидії ( iii
i

i
i

FFF
x

UF
x

W −=−=
∂

∂=
∂

∂ ,, ). В якості 

дзеркал (повне відбиття потоку) і мембран  (часткове відбиття) можуть використовуватись речовинні 
і польові структури, статичні і динамічні поверхні розділення структур. 

6. Потужність первинних потоків (контурів) енергодинамічних пар в більшості випадків не 
задовольняє технічним проблемам. В той же час безперервність потоку може давати досить вагоме 
значення дії потоку (E·t). Для використання цього показника  застосовують ефект „накопичення” 
потоку завдяки постановці „греблі” в потоці часу. Так у Всесвіті роль „греблі” відіграє тяжіння зірок, 
а на ріках Землі – звичайні греблі гідроспоруд. В техніці це різні стимулятори і акумулятори енергії, 
в яких енергія накопичується при видозміні структур: електричних, магнітних, хімічних та їм 
подібних. Ефективність накопичення залежить від фізичного механізму процесу накопичення: 
резонансу, поглинання, нагріву, фокусування, концентрації потоку і т.д. 

7. З механізмом накопичення фізичних параметрів пов’язаний і ефект критичного значення 
(критичної маси) параметру, ефект фазових переходів і ефект порогу протікання процесу. Як 
зазначалось раніше, процес перебудовує структури, але при досягненні необхідного потенціалу 
(кінетичного, структурного). В випадку з критичною масою ядерного заряду – це маса і щільність 
упаковки ядерних елементів, у випадку з фазовими переходами – це утворення кластера зміни 
фізичного стану, в випадку з порогами протікання – це досягнення одним із фізичних параметрів 
рівня достатнього для початку або перебудови середовища, або зміни параметрів первинного чи  
вторинного потоків енергодинамічної пари. Критичної маси можуть набути як речовинні, так польові 
і інформаційні параметри, а сам ефект досягається на межі ядро - периферія, кількість-якість, розпад-
синтез, стійкість-нестійкість. 

8. Для функціонування якої-завгодно енергодинамічної пари необхідно мати структуру. 
Протікання потоку через структуру робить її асиметричною, потенціально неврівноваженою, що в 
свою чергу породжує вторинні потоки в даній структурі. Для створення речовини в вакуумі необхідні 
були першопочаткова структура (сингулярність) і потік енергії. Першопочаткова структура мала свої 
просторові масштаби, а протікання потоку через неї часовий, що разом виливалось в квант дії, а 
через нього в параметри елементарних часток, атомів, зірок... Квант дії – це першопочатковий зразок 
параметрів вторинного потоку. І як результат творіння, Всесвіт являє собою надзвичайно гармонійну 
по всіх просторових і часових кратних співвідношеннях. Звичайно, квант дії – це не єдина 
характеристика тих першопочаткових зразків – структур, що „розмножуючись” за фрактальним 
принципом утворили Всесвіт. Але повертаючись до кратності інтервалів простору і часу в будові 
Всесвіту необхідно зазначити, що саме на цій основі побудовані всі вимірювачі часу, простору, маси, 
зарядів, всіх інших фізичних параметрів. При тому не обов’язково на безпосередніх замірах, бо 
завдяки когерентності (співрозмірності) всіх параметрів можливе моделювання одних процесів 
іншими і навпаки. 
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9. На первинних енергетичних контурах можна утворювати (навішати) багато різних за 
своєю природою вторинних, а на них – третинних і т.д. Звичайно, що функціонування кожного 
контуру найчастіше дискретне, а тому в кожному контурі можуть бути як природні, так і 
спеціалізовані перемикачі, вимикачі та інші механізми розриву контуру. В залежності від природи 
потоку і структури каналу перемикачі і вимикачі можуть розривати потік в просторі і в часі, по 
одному чи кількох параметрах, а за структурою речовинними, польовими і інформаційними. 

10. Із множини параметрів первинного потоку людина використовує найчастіше один, рідше 
– кілька, а тому структура, що формує вторинний потік виконує і роль „невода” або „сепаратора”, 
вирізняючи, виловлюючи, відбираючи, притягуючи лише „необхідні значення” необхідних 
параметрів. 

Перераховані компоненти дії енергодинамічної пари розглянуті лише в першому наближенні. 
Не можна не звернути уваги на інші фізичні механізми (наприклад,  компенсатори, подрібнювачі 
параметрів, компаси, дозатори, камертони, стабілізатори та їм подібні), але найважливіші 
компоненти, що розглянуті вище, дають необхідне уявлення про роль енергодинамічної пари в 
будові Всесвіту, а також на її фундаментальну роль в розбудові техносфери людства.  

 
 

2.4 ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРИВІД ВСЕСВІТУ 

Впродовж тисячоліть дивує людину навколишній світ, що викликає безліч запитань: звідки 
все це? Чому все так, а не інакше? В чому сенс буття людини, живого, Всесвіту? Як все почалось і 
чим закінчиться? Як діяти і як жити? Та безліч інших, подібних, на які важко і дуже непросто знайти 
відповідь. Особливо, якщо враховувати ту обставину, що людина, яка шукає відповіді на подібні 
запитання, робить спробу пояснити призначення системи, елементом якої є вона сама. Згідно з 
теоремою Гьоделя, засобами системи неможливо довести не тільки те, що виходить за рамки 
системи, а навіть несуперечність того, що ми стверджуємо про будову та властивості самої системи. І 
все ж, незважаючи ні на що, людина ставить запитання і робить спробу за спробою зрозуміти 
навколишній Світ і своє місце в ньому. В залежності від набутих знань, діалектичності мислення в 
пошуку відповіді можна піти двома шляхами. Один з них – це шлях сприйняття Всесвіту таким, яким 
він є, з наданням йому статусу вічності; зміни в якому відбуваються згідно з раз і назавжди сталими 
законами Природи. В такому Всесвіті все відбувається хвилеподібно, а сам розвиток Всесвіту 
механічний, без кінцевої суті і мети. Всупереч другому закону термодинаміки, згідно з яким всі 
процеси у Всесвіті протікають з незворотними втратами енергії і з спрощенням структур, вводиться 
гіпотеза випадковості ускладнення структур, випадковості виникнення життя, випадковості появи 
Людини, а з нею і розуму. Така точка зору дозволяє зробити Людину центральним об'єктом розвитку 
Всесвіту, поставити її над Природою, ствердити вседозволеність її дій. Для обґрунтування цієї точки 
зору її прибічники використовують весь арсенал сучасної науки "яка нібито не потребує" Бога для 
пояснення існуючої суті речей. Та надзвичайно вірно висловився з цього приводу англійський 
мислитель Оуен: "Малі знання віддаляють нас від Бога, великі -наближають". 

Чим більше знає людина, тим більше вона розуміє не випадковість Всесвіту, розуміє, що його 
краса, складність, доцільність у всьому несе в собі щось таке, що стоїть над людським сприйняттям і 
осмисленням, багато вище, від того, що можна уявити і про що може йти мова взагалі. Може саме 
тому всі великі вчені були глибоко набожними людьми, бо вони, як ніхто інший, розуміли те, що 
Всесвіт у тому стані, який ми маємо змогу спостерігати, не міг виникнути випадково, що над актом 
утворення Всесвіту стоїть Щось таке, чого людський розум не може осягнути. Та розуміючи за 
народженням Всесвіту Творця, такі вчені шукають не нові закони будови Всесвіту, а розуміння їх. 
Вони йдуть іншим шляхом – пошуку відповідей на "вічні запитання". 

Спробуємо і ми пройти цим шляхом, на якому для розуміння суті буття використаємо ті 
знання, які вже маємо, а там, де будемо відчувати їх нестачу – будемо використовувати присутні 
людям почуття гармонії і довершеності системи, що будується чи розглядається. Опорою на цьому 
шляху нам буде теорема Роса Ешбі, сформульована останнім в повоєнні роки при створені перших 
безпілотних літальних апаратів: "Для керування літальним апаратом потрібна система керування 
(управління) функціонально більш різноманітна, ніж керований апарат". Це надзвичайно важлива 
теорема, бо вона по своїй суті являє собою один з основних принципів організації Всесвіту. 
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Дійсно, для того щоб збудувати дім, потрібно мати хоча б "на цеглину" більше, бо руйнування 
лише одної цеглини призведе до неможливості закінчити будову; щоб розв'язати задачу, необхідно 
знати більше, ніж потрібно для рішення цієї задачі, бо "згубивши" лише якусь деталь: ми ніколи не 
знайдемо відповіді. І так у всьому, в усіх сферах діяльності людини. В усьому, завдячуючи другому 
закону термодинаміки, "на вході затрати будуть більші, ніж матимемо на виході", скрізь необхідно 
мати надлишок. Виходячи з цього принципу можна стверджувати, що ні одна система не може 
створити іншу систему рівну собі, чи більшої складності, а лише таку, яка буде відтворювати 
частково можливості самої системи (навіть, якщо це відтворення збільшене, або піднесене на кілька 
порядків, воно не змінює суті). Отже людина не може створити "Людину" в повному розумінні цього 
слова. Для створена "Людини" потрібна система "багатша, різноманітніша", ніж Людина. А це вже 
вищий рівень розуму. Повторюючи процедуру ми прийдемо до висновку, що Всесвіт створено 
"Розумом", точніше "Системою", яка багатша і різноманітніша, ніж сам Всесвіт. Як ми будемо 
називати Те, що виходить не тільки за межі нашого розуміння, але й Всесвіту – Вищим Розумом, 
Абсолютом, Вищою Свідомістю, Творцем Всесвіту, Богом – це все проблема найменування, бо 
відобразити Суть визначеного ніякою назвою ми не взмозі. Ми можемо лише прийти висновку "що 
Всесвіт" і ми з ним, створено. Яким чином – це вже інше питання і про це згодом. А зараз необхідно 
звернути увагу на те, що теорема Р. Ешбі – це віддзеркалення більш відомої теореми К. Гьоделя в 
математиці, про яку ми вже згадували вище. 

Ще перед війною австрійський (чеського походження, бо жив і працював у Чехії) інженер 
К.Гьодель, займаючись проблемою Д. Гільберта про несуперечність базової системи аксіом, яка 
використовується для побудови якогось розділу знань, сформулював наступну теорему: "Засобами 
системи неможливо довести несуперечність вибраної системи аксіом". Для доведення несуперечності 
даної системи аксіом, а отже і всього розділу знань, необхідно їх доповнити зовнішніми, тобто 
знаннями з іншого розділу. Але як тільки ми це зробимо, ми можемо об'єднати обидва розділи в один 
і знову виникне те ж питання: "Вірна чи не вірна отримана таким чином галузь наших знань?" І так 
до нескінченності – для доказу справедливості нижчого рівня слід використати вищий, а це вже те ж 
саме, чого вимагає і теорема Р.Ешбі. Та якщо існує ієрархія Всесвіту, то виникає запитання: чи все, 
що оточує нас, створене "Розумом" і "розумне"? Дійсно, якщо сприймати Всесвіт крізь призму 
теореми К.Шеннона, згідно з якою "розумною можна вважати систему, що може сприймати 
інформацію, зберігати її, обробляти і передавати", то розумними є вже елементарні частки, такі як 
електрон. Електрон може поглинати фотон, зберігати його, впливати на його характеристики і 
випромінювати його, або кілька, в залежності від умов, в яких перебуває. З такої точки зору, все з 
того, з чим ми зтикаємось у Всесвіті, наділене розумом. Розумні тварини і рослини, планети і зорі. Та 
розум цей "не людський". Принаймні на рівні живого він дає можливість розуміти і діяти, але не дає 
можливості "творити в дусі". 

Давайте ж іще раз поміркуємо над тим, що є розум. Прийняте визначення розумності 
збігається з поняттям інформації та роботи з нею. З цього боку розумність є лише властивістю того 
агрегату матерії, з якого складаємось ми. Перефразуючи вислів Святого Августина "світ створений з 
часом, але не в часі" можна стверджувати, що "Всесвіт створений з розумом, але не розумом". Чи 
можливо підтвердити цей вираз якимись доказами? Якщо звернутись до глибинної інформації, до її 
найбільш стійкого ядра, то ніде не знайдемо визначення Вищої Сутності через розум. В Біблії це "... 
Земля була безводна і пуста, і морок над безоднею, і Дух Божий носився над водою"; в індійських 
переказах це "перша біла центральна точка – Дух-Матерія", і Самосущий Господь, і Єдине Всесвітнє 
Світло, і Вогонь, і Вітер-Дух, і Простір-Дух. І лише в Євангелії від Іоанна сказано: "Спочатку було 
Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Воно було спочатку у Бога. Все через Нього почало 
бути і без Нього ніщо не почало бути, що почало бути. В ньому було життя і життя було світло 
людей. І світло в пітьмі світить, і пітьма не обійняла його". 

До цього вислову ми ще повернемось, бо він хоча побічно індетифікує Бога із Словом-Світлом 
все ж говорить про інше. Та ще більшу неідентичність Бога Розуму бачимо в семи Творіннях Бога: 1) 
Безмежного Розуму; 2) стихій шляхом диференціації Всесвітньої неподільної Субстанції 3) 
органічного світу, його еволюції, його почуттів, розвитку нерозділеної природи; 4) творіння неживих, 
неорганічних, ненадихнутих тіл; 5) творіння живого; 6) творіння божеств і 7) творіння Людини. Як 
бачимо, розум є теж (творіння) витвір Бога. І саме він був створений першим: "...і Слово було у 
Бога". На рівні нашого розуміння це був Задум майбутнього Всесвіту Програма його створення і 
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розвитку в найбільш загальних рисах. Бог творив і творить новий Всесвіт в дусі, як творять свої 
полотна художники, вірші – поети, музику – композитори... 

Що ж все-таки розуміють під словами Бог, Дух...? Коли запитали Ісуса Христа, що є Бог? – 
Він підняв камінь і сказав: " тут також". Ще більш визначено сказав апостол Павло: "І ми всі в 
Ньому". Можливо це слід розуміти як те, що Всесвіт є частиною самого Творця, який "жертвує 
собою", розчиняючись у створеному Всесвіті, відтворюючись в різноманітності Складових членів і 
залишаючись Самосущим, Невиразимим, якого не можна пізнати. Це і джерело енергії, руху, і 
джерело розуму, і джерело форм, джерело всього сущого. Навіть більше того, бо, на жаль, ми 
можемо зрозуміти лише те, що входить до кола нашого з вами буття, до можливостей нашого 
обмеженого мозку і, відповідно, нашої обмеженої свідомості. 

Ще один аспект творення Всесвіту відкривається в кожній із моделей творення Всесвіту. Мова 
йде про первісний простір, він же абсолютний, про безодню, про первісний Хаос, про первісні води, 
про безмежну темряву, сховища майбутніх світів. Це Лоно, яке опліднюється Богом, з якого під дією 
енерго-інформаційного – і хто, крім Творця, знає ще якого променя, чи програми, чи первісного яйця 
з ДНК майбутнього творіння – народжується Всесвіт... Як це нагадує знайому весняну картину, коли 
у підготовлене поле кидається зернятко майбутньої рослини... А може це зернятко впало від рослини, 
що закінчила своє буття, і коли прийде весна, і поллються щедрі промені весняного Сонця, нова 
рослина починає свій шлях у часі. І щоб відбулось її життя потрібні три речі: грунт, її ДНК, і сонячна 
енергія. І не просто енергія, а й інформація на її розвиток. Рослина розвивається, і в кожній її клітині 
є інформація про всю рослину, та настає час, і формуються нові зернята, що стануть початком нових 
Всесвітів. Та все це лише однобічна і не дуже вдала аналогія. Бо створюючи новий Всесвіт, Бог 
створює і нових творців, які рангом набагато нижче від Нього, але на рівні вищому, або на рівні, 
принаймні, Людей. Він творить собі подібних, здатних творити в дусі і робити результати творіння 
більш різноманітними і неповторними. 

Ще один аспект розуму у Всесвіті дає нам згадана вище теорема К.Шеннона відносно 
розумності того чи іншого об'єкту, або системи. Поєднуючи її з теоремою Гьоделя-Ешбі можна 
стверджувати, що весь Всесвіт розумний. Тільки цей розум на кожному рівні різний; на кожному 
рівні це зовсім інші інформаційні структури і зовсім інші принципи роботи з інформацією. 

Людське суспільство – це лише один із рівнів розуму у Всесвіті, а Людина займає лише свою 
розумну нішу в розумному Всесвіті. Такий висновок підтверджується словами Ісуса Христа: " Від 
Духа – дух, від плоті – плоть", який в сучасній фізиці формулюється як "складність об'єкту залежить 
від складності середовища", "властивості тіла відповідають вихідній речовині", розум може 
сформуватися лише в розумному середовищі і т.п. В формальному відношенні це відомий принцип 
Кюрі: "Симетрія об'єкта відповідає симетрії середовища і навпаки", а також теоремі Кюрі, згідно з 
якою, в природі можуть взаємодіяти лише сили і потоки однієї фізичної природи. Згідно з цими 
принципами, розумна Людина ніколи не може виникнути і розвинутись без розумного середовища, 
духовна Людина не може находитися не в духовному середовищі, як і "живе" в цілому не може 
народитися із інертної речовини. Більше того, у відповідності з другим законом термодинаміки 
Людина не може не тільки еволюціонувати і ускладнюватись як розумний об'єкт, вона не може 
зберегти навіть ті знання, які вона отримує від інших. У світі немає сталих структур, де б інформація 
зберігалась впродовж невизначеного часу. Все в природі змінюється і всі зміни відбуваються у 
відповідності з другим законом термодинаміки, тобто з накопиченням помилок і втратами 
інформації. Зтираються літери і розсипаються книги, немає жодного каналу передачі інформації, в 
якому б без надлишкової інформації, необхідна дійшла до адресата без втрат. І все ж Людство стає 
все розумнішим, перебудовуючи Середовище під себе і змінюючись згідно з цим середовищем. Такі 
зміни можливі лише в тому випадку, коли людство весь час отримує відповідну інформацію із зовні. 
Потрібен потік інформації, згідно з яким протікали би процеси у Всесвіті, в тому числі і на Землі. 

Згідно з принципом Кюрі, процес, протікаючи через систему, змінює її структуру у 
відповідності до симетрії потоку. Іншими словами, через Всесвіт повинен текти потік енергії і 
інформації, несучи програму на його розвиток і еволюцію. Це інформаційно-енергетичний привід 
Всесвіту, який діє безперервно з моменту творення Всесвіту. Коли Мойсей на горі Синай, 
стурбований паузою в розмові з Богом, питає Його: "Чи не заснув ти Боже?", Бог йому відповідає: 
"Якби я заснув хоча б на мить, цей Світ перетворився б в порох". Отже потрібно визнати, що Всесвіт 
розвивається згідно з задумом Творця, в відповідності до Програми його розвитку. Всі основні 
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оператори, всі основні моменти життя Всесвіту і Людини вже визначені, хоча і на нашу волю (в 
людській долі) теж залишається місце. 

Розуміння невипадковості Всесвіту і визначеність місця Людини в ньому докорінно змінює 
свідомість у ставленні Людини до навколишнього середовища і до себе. Людина починає розуміти, 
що на кожному кроці вона повинна жити і діяти згідно з законами Всесвіту і нормами суспільства, 
що розвиваються за законами добра, краси, істини. Без розуміння цих законів найкращі намагання 
можуть призвести до небажаних наслідків. Так, наприклад, всім відомий закон "вбити дракона", 
згідно з законами компенсації та стійкості, призводить до того, що той, хто "вбив" дракона сам стає 
Драконом. Само розуміння цього принципу дає змогу боротися не з наслідками, а з тими явищами, 
які породжують Дракона. Допоки існують канали живлення дракона, вбити його неможливо, бо 
вбивши одного, натомість отримаєте іншого, в чийсь, чи в своїй власній особі. Наведений приклад – 
характерний для розвитку живого закон "змін і стійкості". Без змін не має розвитку, прогресу, 
еволюції, але під час змін система повинна мати запас стійкості для того, щоб вижити, щоб не бути 
зруйнованою. І чим більші зміни очікують на живе, тим більший запас стійкості воно повинне мати. 
Стійкість обумовлюється врівноваженістю полярних якостей, в той час, як зміни породжуються 
асиметрією; остання ж випливає з суті різниці потенціалів. Різниця потенціалів – це різниця в 
значенні того ж самого параметру в двох суміжних точках простору і обумовлюється вона 
перепоною на шляху розвитку процесу. Звідси випливає, як наслідок, відомий закон карми: не буває 
наслідків без причин і причин без наслідків. За всі справи, за всі свої вчинки, за вчинки своїх батьків, 
за вчинки людства, за все треба платити. Людині дарована можливість волі вибору, але якщо її вибір 
суперечить основному напрямку розвитку, задуму Творця – вона повинна зрозуміти, що наслідки, від 
яких вона потерпає, це результат її дій та дій її оточення. 

Воля вибору надана людині лише в межах "потоку", параметри якого вже задані. І якщо ця 
людина отримує більше, то інша – менше, якщо ця порушує принципи – інша, або ж вона сама, 
повинна компенсувати ці відхилення за кордони обмежень. Щоб краще зрозуміти цей принцип, 
пригадайте закони руху молекул газу: кожна з них має свою швидкість. Але ця швидкість обмежена 
загальною енергією потоку таким чином, що сума енергій усіх молекул не більша і не менша за 
наявну енергію потоку. Подібне обмеження повинно існувати і на інформацію. Може тому так 
символічно звучить відомий вислів: "Воля – це усвідомлена необхідність". Звичайно, це не значить, 
що загальний об'єм інформації не змінюється, бо в системі є джерело змін – інформаційно-
енергетичний потік, і є стік – другий початок термодинаміки. 

Незважаючи на те, що параметри потоку життя Всесвіту задані, Людина може сама вибирати. 
Та для того, щоб вибирати – вона весь час повинна бути в готовності, повинна мати в потрібний час 
відповідну вісті організацію духу і мислення, душі і розуму. Коли Ісус Христос наголошував на тому, 
що людина повинна "вчитись, вчитись і вчитись", то саме тому, що немає міцнішої віри і любові, ніж 
віра і любов, що побудовані на знаннях серця і розуму. Людина повинна розуміти, що вона не 
випадковість, що вона створена не для забави, не для пустоцвіту, а для високої цілі. День за днем, із 
року в рік, із життя в життя Людина повинна йти шляхом поступу. З давніх часів відомий вислів 
"немає бога, який не був би людиною", а також "люди–це боги, що впали". Між Творцем і людиною є 
ціла ієрархія богів нижчого рівня різного призначення – від планетарних до космічних. У кожного з 
них свої задачі і свій вибір, та для того, щоб стати вчителем, необхідно самому закінчити школу 
розуму і духу. Не кожний учень закінчує школу, а той, хто закінчив, не обов'язково іде далі – це 
вибір людини. Та той хто розуміє, що життя – це школа, яка ніде і ніколи не закінчується, що все, що 
має людина – це теми, які вона повинна засвоїти для того, щоб іти далі – завжди буде заохочуватись 
вчителями. Немає людини, в якої не було б батьків і вчителів. І вся справа в тому, хто вони, Вчителі 
від Бога, чи ні, чому вони вчать і куди ведуть. Бо на кожному рівні організації Всесвіту все подібно і 
не схоже з організацією людини і людського суспільства. На всіх рівнях є свої лікарі і вчителі, воїни і 
поліція, спостерігачі і спокусники, раби і работорговці, колекціонери і туристи, носії добра і зла... 

В кожної людини є свій учитель. В залежності від рівня розвитку і призначення змінюється 
вчитель, програма навчання. Так само, як і в школі, людина повинна послідовно пройти і засвоїти всі 
теми. Хто не вчив математику – не зрозуміє фізику, хто не плакав – той не зрозуміє того, хто плаче; у 
кого не боліло – не зрозуміє, що таке біль, хто не ходив в школу – не зможе вчитись в університеті і 
не стане вчителем, лікарем, інженером... Хто не пройшов "школи життя" – не стане богом, а вірніше 
– не зможе продовжити свій шлях поступу. Легко котитись вниз, не потрібно зусиль для того, щоб 
стояти на місці, важко йти вгору і вперед... Багато спокус і перешкод на шляху поступу, багато 
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наполегливості і терпіння, віри і жертовності, неспокою і любові потрібно, щоб іти стежками своєї 
долі, щоб жити в злагоді і гармонії з навколишнім світом, щоб серцем і розумом обійняти Всесвіт. 
Іти не зупиняючись, але й не бігти, бо кожний час і день для чогось призначені. Все має свій сенс 
буття і лише сама Людина може відступити, знехтувати, піддатись спокусі... І тоді в дію вступає 
закон Карми... Коли ж усе відбувається належним чином і людина за час свого нинішнього життя 
виконає програму, то згідно з законом трансформи вона переходить в старший клас, "змінюючи 
форму" в залежності від подальшої програми становлення, від того, в яких просторово-часових, 
фізичних станах матерії та її енерго-інформаційних структурах відбуватиметься подальший поступ. 

Щаслива дитина, яка має батьків, вірить їм і любить їх. Щаслива людина, яка вірить в Бога і 
йде з любов'ю до Нього. Та ще щасливіша та, яка не тільки вірить, а й розуміє, знає, чому саме так 
побудований Розумний Всесвіт, що у нього є свій Батько, Творець Всесвіту, і що всі ми його діти! 
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Частина ІІІ. ФІЗИКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЇ 
3.1 ФОНД ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ЕФЕКТІВ 

Закон Ома 
Вхід - напруженість електричного поля, φ, Е. 
Вихід – електричний струм, І. 
Об’єкт – провідник, Пр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення в 
провіднику електричного струму, щільність 
якого пропорційна напруженості поля. 

 

 

Закон Джоуля – Лєнца 
 
Вхід - електричний струм, І. 
Вихід – кількість теплоти, Q. 
Об’єкт – провідник, Пр. 
Коротка сутність ФТЕ: виділення в провіднику 
при протіканні через нього електричного 
струму деякої кількості теплоти, пропорційної 
квадрату сили струму І, опору R провідника і 
часу t протікання струму І. 

Q ~ І2Rt. 

 

 

Ефект Зеєбека 
Вхід -  температура (градієнт) Т, тепловий 
потік Q. 

Вихід – електричне поле (ЭДС) ε, Е(ε). 
Об’єкт – контакт різнорідних провідників 
КРПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення ЕДС в 
електричному ланцюгу, що складається з 
послідовно з’єднаних різнорідних провідників, 
контакти між якими мають різні температури.  

 

 

Ефект Томсона 
Вхід - температура (градієнт), електричний 
струм, Т, І. 
Вихід – тепловий потік, Q. 
Об’єкт – провідник, Пр. 
Коротка сутність ФТЕ: виділення або 
поглинання тепла (зокрема виділення 
Джоулевого тепла) в провіднику зі струмом, 
вздовж якого є градієнт температури (qrad T).  

 

Ефект Пельт’є 
Вхід - електричний струм, І. 
Вихід – тепловий потік, Q. 
Об’єкт – контакт різнорідних провідників, 
КРПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виділення або 
поглинання теплоти при протіканні 
електричного струму через контакт 
різнорідних провідників.  
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Закон Біо – Савара - Лапласа 
Вхід - електричний струм, І. 
Вихід – магнітне поле (магнітна індукція), В. 
Об’єкт – провідники, Пр. 
Коротка сутність ФТЕ: утворення в 
оточуючому просторі магнітного поля при 
протіканні по провіднику електричного 
струму.  

 

Надпровідність 
Вхід – температура (зменшення), Т. 
Вихід – питомий електричний опір 

(стрибкоподібна зміна), ρ, опір R. 
Об’єкт – напівпровідники, метали; НПр, М. 
Коротка сутність ФТЕ: стрибкоподібне 
зменшення, практично до нуля, електричного 
опору ряду металевих провідників і сильно 
легіруваних напівпровідників при 
охолодженні нижче критичної температури, 
характерної для даного матеріла. 

 

 

Тензорезистивний ефект 

Вхід – деформація (відносна), ε  = l∆ / l . 
Вихід – питомий електричний опір (зміна), 
∆ρ. 

Об’єкт – тверді провідники, ТПр. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна електричного 
опору в твердих провідниках під дією 
розтягуючих або стискуючих напружень.  

 

Другий закон Ньютона 
Вхід – сила, F. 

Вихід – прискорення, a. 

Об’єкт – матеріальна точка, m. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення під дією 
сили (або рівнодіючої сил), прикладеної до 
тіла (матеріальної точки), прискорення, 
пропорційного силі і спрямованого по лінії дії 
сили. 

 

 
Магніторезистивний ефект 

Вхід – магнітне поле, Н. 
Вихід – питомий електричний опір (зміна), 
∆ρ. 
Об’єкт – тверді провідники, ТПр. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна електричного 
опору твердих провідників під дією 
магнітного поля. 
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Закон Ампера 

Вхід – магнітне поле, електричний струм: Н, І. 
Вихід – сила, F. 
Об’єкт – тверді провідники, ТПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення механічної 
сили, діючої на провідник, по якому тече 
електричний струм, при розміщенні його в 
зовнішньому магнітному полі. 

 
 

Електрокалорічний ефект 
Вхід – електричне поле Е. 
Вихід – температура (зміна), ∆T. 
Об’єкт – кристалічні тверді тіла, КТТ. 
(піроелектрики, ПЕ). 
Коротка сутність ФТЕ: зміна температури  
піроелектричного кристала під впливом  
електричного струму. 

 

 

Ефект Холла 
Вхід – електричний струм (сила струму), 
магнітне поле: І, Н. 
Вихід – електричне поле, Е (різниця 
потенціалів, 1ϕ  - 2ϕ ). 

Об’єкт – металічні провідники, 
напівпровідники. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення різниці 
потенціалів між бічними гранями пластинки з 
металевого провідника або напівпровідника, 
уздовж якого протікає електричний струм, при 
дії перпендикулярного до неї магнітного поля. 

 

 
Магнітострикція 

Вхід - магнітне поле, Н. 

Вихід - деформація (відносна), εεεε  = l∆∆∆∆ / l .  
Об'єкт - феромагнетики, антиферомагнетики, 
феромагнетики, ФМ, АФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна форми й розміру 
при його намагнічуванні. 

 
 

Ефект Эйнштейна - Де Хааза 
Вхід - магнітне поле, Н. 

Вихід - кутова швидкість,ω. 
Об'єкт – феромагнетики, ФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: поворот вільно  
підвішеного феромагнітного  
зразка в зовнішньому магнітному полі. 
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Ефект Вілларі 
Вхід - деформація (відносна), ε  = l∆ / l .  
Вихід – намагніченість, Н. 
Об'єкт – ферромагнетики, ФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: вплив механічних 
деформацій (розтягання, крутіння, вигину) на 
намагніченість ферромагнетика. 

 
 

Ефект Магнуса 

Вхід - кутова швидкість ω, потік рідини V. 

Вихід – сила, F S)1P2P( −= , де Р – тиск, S – 

площа дії Р. 
Об'єкт - тверді тіла, ТТ. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення поперечної 
сили, діючої на тіло, що обертається в 
набігаючому на нього потоці рідини (газу). 

 
 

Ефект Баркгаузена 
Вхід - магнітне поле, H(t), B(t). 
Вихід - намагніченість (стрибкоподібна зміна), 
∆H. 
Об'єкт – феромагнетики, ФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: стрибкоподібна зміна 
намагніченості феромагнітного зразка при 
безперервній зміні зовнішнього магнітного 
поля. 

 

Ефект Барнетта 

Вхід - кутова швидкість, ω. 
Вихід - намагніченість (зміна), ∆Н. 
Об'єкт – феромагнетики, ФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна намагніченості 
феромагнетика при його обертанні у 
відсутності  
зовнішнього магнітного поля. 

 
 

Закон всесвітнього тяжіння 
 
Вхід - гравітаційне поле, ГП. 
Вихід - сила тяжіння, F. 
Об'єкт - матеріальна крапка. 
Коротка сутність ФТЕ: дія на тіло, що 
перебуває в довільній крапці гравітаційного 
поля, утвореного масою М, сили гравітації, що 
залежить від маси цього тіла й від 
напруженості гравітаційного поля. 
 

 



 102 

Зворотний п'єзоелектричний ефект 

Вхід - електричне поле, Е. 

Вихід - деформація (відносна), ε  = l∆ / l .  
Об'єкт - кристалічні діелектрики (КДЕ), 
п’єзоелектрики (ПЕ). 
Коротка сутність ФТЕ: поява механічної 
деформації в анізотропних кристалічних 
діелектриках під дією 
електричного поля. 

 
 

П’єзомагнітний ефект 

Вхід – тиск, Р. 
Вихід – намагніченість, Н. 
Об'єкт – антиферомагнетики, АФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення  
в речовині намагніченості під  
дією зовнішнього тиску. 

 
 

Закон Кулона 
Вхід - електричне поле, Е. 
Вихід – сила, F. 
Об'єкт - крапковий заряд, q. 
Коротка сутність ФТЕ: два крапкових заряди 
взаємодіють один із одним з силою, 
пропорційною добутку їхніх зарядів й 
обернено пропорційною квадрату відстані між 
ними.  

2
21

r

qq
~F  

 

Сила Лоренца 
Вхід - магнітне поле, швидкість, Н, V. 
Вихід – сила, F. 
Об'єкт - заряджені частки, q. 
Коротка сутність ФТЕ: дія на  
заряджені частки, що рухаються в магнітному 
полі, сили, перпендикулярної вектору 
магнітної індукції цього поля й вектору її 
швидкості. 

 
 

 

Електромагнітна індукція 
Вхід - магнітне поле, Н. 
Вихід - електричне поле, Е, струм, І. 
Об'єкт - провідний контур, ПрК. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення ЕРС 
індукції в провідному контурі при зміні в часі 
магнітного потоку через обмежену контуром 
поверхню. 
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Електростатична індукція 
Вхід - електричне поле, Е. 
Вихід - поверхнева щільність електричного 
заряду. 
Об'єкт - провідники, діелектрики, Пр, DE. 
Коротка сутність ФТЕ: утворення під дією 
електричного поля на поверхні провідника або 
діелектрика рівних і протилежних за знаком 
зарядів.   

 

 
Самоіндукція 

Вхід - електричний струм, І. 
Вихід - електричне поле (ЕРС).  
Об'єкт - замкнутий провідний контур, ПрК. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення ЕРС  
індукції в провідному контурі при зміні  
в ньому сили струму. 

 
 

Терморезистивний ефект 
Вхід - температура (зміна), ∆Т. 
Вихід - питомий електричний опір (зміна), ∆ρ. 
Об'єкт - провідники, напівпровідники, Пр, 
НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна електричного 
опору провідних тіл при зміні їхньої 
температури. У металевих провідників опір 
зростає з ростом температури, у рідких 
електролітів і напівпровідників - падає.  

 

 

Ефект Поккельса 
Вхід - електричне поле, Е. 
Вихід - показник переломлення, n. 
Об'єкт – п’єзоелектрики, ПЕ. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна показника 
переломлення світла в кристалах поміщених в 
електричне поле.  

 

Вихрові струми Фуко 
Вхід - магнітне поле, Н. 
Вихід - електричний струм (вихровий), 
 І(rot I). 
Об'єкт - масивні провідники, МПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення замкнутих  
електричних струмів у масивному провіднику 
при зміні пронизуючого його магнітного  
потоку. 
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Гальванопружний магнітний ефект 

Вхід - магнітне поле, деформація: Н,  
ε  = l∆ / l . 
Вихід - питомий електричний опір, ρ. 
Об'єкт – феромагнетики, ФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна електричного 
опору феромагнетика, поміщеного в магнітне 
поле й підданого однобічним пружним 
напруженням розтягання або стискання. 

 
Діелектричний гістерезис 

Вхід - електричне поле, Е. 
Вихід – поляризованість, ρ. 
Об'єкт – сегнетоелектрики, СЕ. 
Коротка сутність ФТЕ: неоднозначна 
залежність електричної поляризації 
сегнетоелектрика від електричного поля. При 
циклічній зміні поля крива, що характеризує 
зміну поляризації зразка, утворить петлю 
діелектричного гістерезису. 

 
Магнітний гітерезіс 

Вхід – магнітне поле, Н. 
Вихід – магнітна індукція, В. 
Об’єкт – феромагнетики, ФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: гістерезис значень 
магнітної індукції при зміні напруженості 
зовнішнього магнітного поля. 

 
Дія магнітного поля на контур зі струмом 

Вхід - магнітне поле, електричний струм: Н, І. 
Вихід - момент сили, М. 
Об'єкт - замкнутий провідний контур, ПрК. 
Коротка сутність ФТЕ: поворот рамки зі 
струмом під дією обертаючого моменту, що 
виникає при розміщенні рамки в однорідному 
магнітному полі. 

 
Пробій діелектриків 

Вхід - електричний струм, І. 
Вихід - питомий електричний опір (різке 
зменшення), ρ↓. 
Об'єкт - діелектрики: тверді, рідкі, газоподібні, 
DE. 
Коротка сутність ФТЕ: різке зменшення 
електричного опору діелектрика при деякому 
критичному значенні напруженості 
прикладеного електричного поля.  

 



 105 

Ефект Кікоїна - Носкова 
Вхід - електромагнітне випромінювання, γ, 
магнітне поле, Н. 
Вихід - електричне поле, Е. 
Об'єкт – напівпровідники, НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення 
електричного поля в напівпровіднику, що 
перебуває в магнітному полі, при освітленні   
світлом, що сильно поглинається. Електричне 
поле перпендикулярне магнітному полю й 
напрямку поширення світла. 

 

 

Намагнічування тіл 
Вхід - магнітне поле, Н. 
Вихід – намагніченість, В. 
Об'єкт – магнетики, Мг. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення або зміна 
намагніченості речовини при дії на нього 
зовнішнього магнітного поля. Діамагнетики 
намагнічуються проти поля, пара - і 
феромагнетики - у напрямку поля. 

 

Електрострикція 
Вхід - електричне поле, Е. 
Вихід - деформація (відносна). 
Об'єкт - діелектрики. 
Коротка сутність ФТЕ: деформація  
діелектрика під дією зовнішнього 
електричного поля, пропорційна квадрату 
напруженості поля.  

 

Теплопровідність ізотропних тіл 
Вхід - температура (градієнт), T, grad T. 
Вихід - тепловий потік, Q. 
Об'єкт - гази, рідини, тверді тіла: Г, Р, ТТ. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення теплового 
потоку в ізотропному тілі під дією градієнта 
температури. Щільність теплового потоку 
пропорційна градієнту температури.   

 

Фотопластичний ефект 
Вхід - електромагнітне випромінювання, γ, 
деформація (відносна ε  = l∆ / l ) під дією 
сили F. 
Вихід – міцність, σв. 
Об'єкт - кристалічні напівпровідники, КНПр. 
Коротка сутність ФТЕ: збільшення міцності 
пластично деформованого зразка під впливом 
світла. 
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Основне рівняння динаміки обертового руху 
Вхід - момент сили, М. 

Вихід - кутове прискорення, αααα&& . 
Об'єкт - тверді тіла, ТТ.  
Коротка сутність ФТЕ: результуючий момент 
зовнішніх сил, діючих на тіло, що має вісь 
обертання, створює кутове прискорення, 
пропорційне моменту сил.  

 
Ефект Нернста 

Вхід - магнітне поле, електричний струм: Н, І. 
Вихід - температура (градієнт), gradT. 
Об'єкт – напівпровідники, НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення 
поздовжнього градієнта температури в 
провіднику зі струмом, що перебуває в 
магнітному полі. 

 

 
Теплове розширення тіл 

Вхід - температура (збільшення), Т ↑ (потік 
тепла). 
Вихід - деформація (відносна): ε  = l∆∆∆∆ / l . 
Об'єкт - тверді тіла, рідини, гази: ТТ, Р, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна розмірів тіла при 
його нагріванні. Характеризується 
коефіцієнтом лінійного або об'ємного 
теплового розширення.   

 

 
Фотопровідність 

Вхід - електромагнітне випромінювання 
(видиме, ультрафіолетове), γ. 
Вихід - електропровідність (збільшення), σ. 
Об'єкт – напівпровідники, НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: збільшення 
електропровідності напівпровідника під дією 
електромагнітного випромінювання.  

 

 
Поглинання звуку 

Вхід - акустична хвиля (інтенсивність), Івх. 
Вихід - акустична хвиля (інтенсивність, 
зменшення), Івих. 
Об'єкт - тверді тіла, рідини, гази: ТТ, Р, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: зменшення 
інтенсивності акустичної хвилі, що проходить 
через речовину, в результаті незворотного 
переходу енергії хвилі в інші види енергії, 
зокрема  в теплоту (підвищення температури). 
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Повне внутрішнє відбиття 
Вхід - електромагнітне випромінювання (кут 
падіння більше критичного), γ1. 
Вихід - електромагнітне випромінювання (кут 
відбиття), γ2. 
Об'єкт - границя розділу двох діелектриків з 
різними показниками переломлення n1, n2 (DЕ1 
– Гр – DЕ2). 
Коротка сутність ФТЕ: повне відбиття енергії 
електромагнітної хвилі, що падає на границю 
розділу двох прозорих середовищ із 
середовища з більшим показником 

переломлення ( )21 nn > . 

 

 
Закон Кюрі 

Вхід - температура (збільшення), Т↑. 
Вихід - магнітна сприйнятливість 
(зменшення). 
Об'єкт - парамагнетики (рідкі, тверді, 
газоподібні), ПМ. 
Коротка сутність ФТЕ: обернена 
пропорційність температурі питомої магнітної 
сприйнятливості деяких парамагнетиків.  

 

 
Вентильний фотоефект 

Вхід - електромагнітне випромінювання 
(видиме), γ. 
Вихід - електричне поле ЕРС, Е. 
Об'єкт - контакт різнорідних напівпровідників, 
НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення ЕРС у 
системі, що містить контакт  двох різнорідних 
провідників або напівпровідника й металу, при 
поглинанні оптичного випромінювання.  

 

Випромінювання Черенкова - Вавілова 
Вхід - потік елементарних часток (швидкість), 
q+, q-, V. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(видиме), γ. 
Об'єкт - тверді тіла, рідини, гази: ТТ, Р, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: випромінювання світла 
електрично зарядженою часткою при її русі в 
середовищі з постійною швидкістю, що 
перевищує фазову швидкість світла в цьому 
середовищі.  
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Гідростатичний тиск 
Вхід - гравітаційне поле (різниця потенціалів), 
φ1 -.φ2. 

Вихід – тиск, Р. 
Об'єкт – рідини, р. 
Коротка сутність ФТЕ: тиск, що створюють 
вище лежачі шари на нижчі в полі сил 
тяжіння. Сума цього тиску на вільну поверхню 
рідини становить гідростатичний тиск.   

 

 
Закон Архімеда 

Вхід - гравітаційне поле (напруженість 

гравітаційного поля), 
h

1
~u  . 

Вихід - сила (виштовхуюча), Fa. 
Об'єкт - тіло занурене в рідину або газ: ТуР, 
ТуГ. 
Коротка сутність ФТЕ: утворення 
виштовхуючої сили, що діє на тіло, занурене в 
рідину або газ. Сила, що виштовхує, дорівнює 
вазі витиснутої тілом рідини, спрямована  
вертикально вгору й прикладена до центра 
ваги витиснутого обсягу. 

 

 

Ефект Бттінгхаузена 
Вхід - магнітне поле, електричний струм: Н, І. 
Вихід - температура (градієнт), grad T. 
Об'єкт - тверді провідникиТПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення градієнта 
температури у твердому провіднику зі 
струмом під дією магнітного поля в напрямку, 
перпендикулярно току й полю. 

 

 
Пластична деформація при впливі ультразвуку 

Вхід - акустична хвиля, механічна напруга, І, 
σ. 
Вихід - границя текучості (зменшення), σs, σ0.2. 
Об'єкт - пластично деформовані тверді тіла, 
ПДТТ. 
Коротка сутність ФТЕ: посилення пластичних 
властивостей твердого тіла, що перебуває під 
механічною напругою, при впливі 
ультразвукових коливань.   

 

 
Ефект перемикання 

Вхід - електричне поле, Е. 
Вихід - питомий електричний опір, ρ. 
Об'єкт - напівпровідники з S – подібною, 
вольтамперною характеристикою, НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: оборотний перехід 
напівпровідника з високоомного стану в 
низкоомний під дією електричного поля, що 
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перевищує граничне значення.   
 

Залежність модуля пружності металів від температури 
Вхід - температура (збільшення), Т↑. 
Вихід - модуль пружності (зменшення), Е↓. 
Об'єкт – метали, М. 
Коротка сутність ФТЕ: плавне зменшення 
модуля пружності металів зі збільшенням 
температури.  

 

Вплив легування на модуль пружності металів 
Вхід - концентрація легуючого елемента 
(збільшення). 
Вихід - модуль пружності (зменшення, або 
збільшення), Е↑↓. 
Об'єкт – метали, М. 
Коротка сутність ФТЕ: лінійна залежність 
модуля пружності металів від концентрації 
легуючого елемента. Легування може як 
зменшити, так і збільшити модуль пружності.  

 

 

Деформаційне зміцнення металів 

Вхід - деформація (відносна),  ε  = l∆ / l . 
Вихід - межа міцності (збільшення), σв↑. 
Об'єкт – метали, М. 
Коротка сутність ФТЕ: зміцнення металів при 
пластичній деформації. Межа міцності зростає 
зі збільшенням ступеня пластичної 
деформації.  

 
 

Вплив пластичної деформації на електричний опір металів 

Вхід - деформація (відносна), ε  = l∆ / l . 
Вихід - питомий електричний опір 
(збільшення), ρ↑. 
Об'єкт – метали, М. 
Коротка сутність ФТЕ: зростання питомого 
електричного опору металів при збільшенні 
ступеня їхньої пластичної деформації. 

 
 

Вплив нагрівання на механічну деформацію металу 
Вхід - температура (збільшення), Т↑, потік 
тепла Q. 
Вихід - межа міцності (зменшення), σв↓. 
Об'єкт - пластично деформовані метали, ПДМ. 
Коротка сутність ФТЕ: зменшення межі 
міцності, поліпшення пластичності й 
зниження твердості при нагріванні попередньо 
пластично деформованого металу або сплаву. 
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Залежність границі текучості металів і сплавів від температури 
Вхід - температура (збільшення), Т↑. 
Вихід - границя текучості (зменшення), σs↓ 

(σ0.2↓). 
Об'єкт - метали і їхні сплави, М. 
Коротка сутність ФТЕ: зменшення границі 
текучості металів і їхніх сплавів зі зростанням 
температури. Залежність границі текучості від 
температури близька до експонентного закону.  

 

 

Залежність щільності металів від температури при переході  
через крапку плавлення 

Вхід - температура (збільшення), Т↑. 
Вихід - щільність (стрибкоподібне 
зменшення), ρ1→ρ2. 
Об'єкт – метали, М. 
Коротка сутність ФТЕ: стрибкоподібне 
зменшення щільності металу зі збільшенням 
температури поблизу температури плавлення. 

 

 

Ефект Нернста - Бттінгсхаузена 
Вхід - температура (градієнт), магнітне поле: 
grad T, H. 
Вихід - електричне поле, Е. 
Об'єкт - тверді провідники, ТПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення 
електричного поля у твердому провіднику при 
наявності градієнта температури й 
перпендикулярного до нього магнітного поля. 

 

 

Закон Блоха 
Вхід - температура (збільшення), Т↑. 
Вихід - намагніченість (мимовільне 
зменшення), В↓. 
Об'єкт – феромагнетики, ФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: зменшення 
мимовільної намагніченості феромагнетиків із 
ростом температури (для області температур 
значно нижче крапки Кюрі). 

 

Звукокапілярний ефект 
Вхід - акустична хвиля (ультразвук), І. 
Вихід - деформація (висота підняття рідини), 
h0 + ∆h. 
Об'єкт - рідина в капілярі, РвК. 
Коротка сутність ФТЕ: підйом рідини в 
капілярі на аномально велику висоту під дією 
ультразвукової хвилі в певних умовах. 
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Залежність температури плавлення твердого тіла від  

від зовнішнього тиску 
Вхід - тиск (збільшення), Р↑. 
Вихід - температура плавлення (зміна), 
Тпл±∆Тпл. 
Об'єкт - тверді тіла, ТТ. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна температури  
плавлення кристалічних речовин при 
збільшенні  
зовнішнього тиску. Якщо питомий обсяг 
рідкої 
фази більший, ніж твердої, температура 
плавлення  
зростає.  

 

 

Залежність електричного опору твердого тіла 

від зовнішнього тиску 

Вхід - тиск (збільшення), Р↑. 
Вихід - питомий електричний опір (зміна), 
±∆ρ. 
Об'єкт - тверді тіла, ТТ. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна електричного 
опору твердого тіла при зміні зовнішнього 
тиску в області високих тисків. У більшості 
речовин електричний опір з ростом тиску 
знижується. 

 
 

Залежність показника переломления газів від щільності 

Вхід - щільність (збільшення), ρ↑. 
Вихід - показник переломлення (збільшення), 
n↑ . 
Об'єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: збільшення показника 
переломлення газу зі збільшенням його 
щільності. Залежність носить складний 
квадратичний характер  

 
 

Залежність показника переломления газів від тиску 
Вхід - тиск (збільшення), Р↑.  
Вихід - показник переломлення (збільшення), 
n↑. 
Об'єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: зростання показника 
переломлення газу при збільшенні тиску. 
Залежність показника переломлення від тиску 
в широкому діапазоні зміни тиску може бути 
виражена поліномом деякого ступеня. 
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Вторинна електронна емісія 
Вхід - потік елементарних часток (електронів, 
первинний), Qe1. 
Вихід - потік елементарних часток 
(електронів, вторинний), Qe2. 
Об'єкт - тверді тіла, рідини: ТТ, Р. 
Коротка сутність ФТЕ: випущення електронів 
твердими й рідкими тілами при їхньому 
бомбардуванні електронами.  
 

 

Ефект Гопкінсона 
Вхід - температура (зміна), магнітне поле: Т↑, 
Н. 
Вихід - магнітна проникність (стрибкоподібна 
зміна). 
Об'єкт – феромагнетики, ФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: різке зростання 
магнітної проникності феромагнетика в 
слабкому магнітному полі поблизу крапки 
Кюрі. 
 

 

Катодолюмінесценція 
Вхід - потік елементарних часток (електронів), 
е-. 
Вихід - електромагнітне випромінювання, γ. 
Об'єкт – люмінофори, ЛФ. 
Коротка сутність ФТЕ: випромінювання 
світла, що виникає  
при збудженні люмінофора електронним 
пучком. 
 

 

 

Піроелектричний ефект 
Вхід - температура (зміна), ±∆Т, . 
Вихід - поверхнева щільність електричного 

заряду (зміна), ∆Q, 
S

Q
. 

Об'єкт - нецентросиметричні кристалічні 
діелектрики, НСКДЕ. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення 
електричних зарядів на поверхні деяких 
кристалічних діелектриків (піроелектриків) 
при їхньому нагріванні або охолодженні. 
 

 

 

Термоелектронна емісія 
Вхід – температура, Т. 
Вихід - потік елементарних часток 
(електронів), n е

-. 
Об'єкт - тверді тіла, рідини: ТТ, Р. 
Коротка сутність ФТЕ: випромінення 
електронів нагрітими тілами у вакуум або 
інше середовище. 
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Автоелектронна емісія 
Вхід - електричне поле, Е. 
Вихід - потік елементарних часток 
(електронів), n e

-. 
Об'єкт - тверді й рідинні провідники: ТПр, 
РПр. 
Коротка сутність ФТЕ:  випромінення 
електронів твердими й рідкими провідниками 
під дією зовнішнього електричного поля 
високої напруженості біля їх поверхні. 
 

 

 

Електролюмінесценція 
Вхід - електричне поле, Е. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне), γ. 
Об'єкт - люмінофори (тверді тіла, гази). 
Коротка сутність ФТЕ: люмінесценція 
викликана електричним полем. 
 

 

 

Природна оптична активність 
Вхід - електромагнітне випромінювання 
(лінійно поляризоване), γ. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(лінійно поляризоване, обертання площини 
поляризації), γп. 
Об'єкт - оптично активні речовини, ОАР. 
Коротка сутність ФТЕ: обертання площини 
поляризації оптичного випромінювання при 
проходженні через деякі речовини. 
 

 

 

Закон Брюстера 
Вхід - електромагнітне випромінювання 
(неполяризоване), γ. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(лінійно поляризоване), γп. 
Об'єкт - границя двох діелектриків,  
ДЕ1 – Гр – ДЕ2. 
Коротка сутність ФТЕ: повна поляризація 
природного світла при падінні на границю 
двох діелектриків під кутом Брюстера. 
 

 

 

П'єзоелектричний ефект 
Вхід - деформація (відносна), ε  = l∆ / l . 
Вихід - поляризованість (зміна), γп→ γп ′. 
Об'єкт - кристалічні діелектрики, КДЕ. 
Коротка сутність ФТЕ:  зміна поляризації 
деяких кристалічних діелектриків при 
механічній деформації. 
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Фотоелектронна емісія 
Вхід - електромагнітне випромінювання, γ. 
Вихід - потік елементарних часток 
(електронів), n е

-. 
Об'єкт - тверді тіла, рідини: ТТ, Р. 
Коротка сутність ФТЕ: випромінення 
електронів твердими тілами й рідинами під 
дією електромагнітного випромінювання у 
вакуум або інше середовище.  
 

 

 

Акустомагнітоелектричний ефект 
Вхід - акустична хвиля, магнітне поле, І, Н. 
Вихід - електричне поле (різниця потенціалів): 
φ2 – φ2, Е. 
Об'єкт – напівпровідники, НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення різниці 
потенціалів у напівпровіднику, поміщеному в 
поперечне магнітне поле, у напрямку 
перпендикулярному магнітному полю й 
напрямку поширення звукової хвилі при 
проходженні через нього ультразвуку. 
 

 

 

Акустичний парамагнітний резонанс 
Вхід - акустична хвиля, магнітне поле: І, Н. 
Вихід - акустична хвиля (ультразвук, 
потужність, зменшення), І1=І - ∆І.    
Об'єкт – парамагнетики, ПМ. 
Коротка сутність ФТЕ: резонансне поглинання 
енергії  
ультразвукової хвилі певної частоти при 
проходженні  
через парамагнітний кристал, що перебуває в 
постійному  
магнітному полі. 

 
 

 

Триболюмінесценція 
Вхід - механічна напруга, σ.  
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(видиме), γ.    
Об'єкт - кристалічні люмінофори, КЛФ. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення  
люмінесценції при розтиранні, роздавлюванні  
або розколюванні деяких кристалів. 
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Термоелектретний ефект 
Вхід - електричне поле, температура 
(зменшення): Е, Т↓. 
Вихід – поляризованность, γп.    
Об'єкт - тверді діелектрики. 
Коротка сутність ФТЕ: утворення стійкої  
поляризації в діелектрику при його  
охолодженні в присутності постійного  
електричного поля.  
 

 

 

Термолюмінісценція 
Вхід - електромагнітне випромінювання, 
температура (збільшення): γ1, Т↑. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(видиме), γ2.    
Об'єкт - тверді люмінофори, ТЛФ. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення 
люмінесценції при нагріванні деяких речовин, 
попередньо збуджених світлом, або 
рентгенівським випромінюванням 

 

 

Ефект Коттона - Мутона 
Вхід - електромагнітне випромінювання 
(видиме), магнітне поле,  γ1, Н. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(видиме), γ2.    
Об'єкт - тверді тіла, ізотропні рідини, ТТ, Р. 
Коротка сутність ФТЕ: подвійна 
променезаломлюваність світла в ізотропній 
речовині, поміщеній у сильне магнітне поле 
(перпендикулярне світловому променю).  
 

 

 

Ефект Керра 
Вхід - електромагнітне випромінювання 
(видиме), електричне поле,  γ1, Е. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(видиме), γ2.    
Об'єкт - тверді тіла, ізотропні рідини, ТТ, Р. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення подвійної 
променезаломлюваності  
в оптично ізотропних речовинах під дією 
однорідного  
електричного поля.  
 

 

 

Акустоелектричний ефект 
Вхід - акустична хвиля, І. 
Вихід - електричне поле, φ2 – φ1.    
Об'єкт - метали, напівпровідники: М, НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення за певних 
умов різниці потенціалів у провідному 
середовищі в напрямку поширення   
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ультразвукової хвилі при проходженні хвилі 
через середовище. 

Подвійне переломлення світла 
Вхід - електромагнітне випромінювання 
(видиме, лінійно поляризоване), γп. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(видиме, еліптично поляризоване) γп1, γп2. 
Об'єкт - оптично анізотропні тіла, ОАТ. 
Коротка сутність ФТЕ:  роздвоєння світлових 
променів при проходженні через анізотропне 
середовище. При падінні світлової лінійно 
поляризованої хвилі на анізотропне 
середовище в ній виникає дві хвилі із взаємно 
перпендикулярними площинами поляризації.   
 

 

 

Фотолюмінесценція 
Вхід - електромагнітне випромінювання 
(видиме, частота): γ1,ν1. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(видиме, ультрафіолетове, інфрачервоне), γ2. 
Об'єкт – фотолюмінофори, ФЛФ. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення 
люмінесценції при дії на речовину оптичного 
випромінювання. 
 

 

 

Акустоелектронна емісія 
Вхід - акустична хвиля (ультразвук, 
інтенсивність), І. 
Вихід - потік елементарних часток 
(електронів), n e

-. 
Об'єкт – радіоелектрети, РЕ. 
Коротка сутність ФТЕ: аномальне збільшення 
виходу потоку електронів з поверхні 
радіоелектрета при дії ультразвуку. 
 

 
 

 

 

Залежність границі текучості металів і сплавів від швидкості деформації 
Вхід - деформація (швидкість зміни, 
збільшення):  ε  = l∆ / l .. 
Вихід - границя текучості (збільшення): σs, 
σ0,2↑. 
Об'єкт - метали і їхні сплави, М. 
Коротка сутність ФТЕ: зростання границі 
текучості металів і сплавів за ступеневим 
законом зі збільшенням швидкості деформації.  
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Звуколюмінесценція 
Вхід - акустична хвиля (ультразвук, 
інтенсивність), І. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(видиме, ультрафіолетове), γ. 
Об'єкт – рідини, Р. 
Коротка сутність ФТЕ: свічення рідини під 
дією інтенсивної акустичної хвилі. Свічення 
дуже слабке й стає видимим лише при 
значному посиленні ультразвуку або в повній 
темряві.  
 

 

 

Ефект Дембера 
Вхід – електромагнітне випромінення 
(видиме), γ . 

Вихід – електричне поле (ЕРС), 21 ϕϕϕϕ−−−−ϕϕϕϕ , 

43 ϕϕϕϕ−−−−ϕϕϕϕ . 

Об’єкт – високоомні напівпровідники, НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення ЕРС 
електричного 
поля в однорідному напівпроводнику при 
його 
нерівномірному  освітленні. Зокрема, 
ЕРС виникає між освіченою і неосвічуваною 
поверхнями напівпровідника при сильному  
поглинанні світла в ньому.  
 

 

 

Закон Бутера – Ламберта - Бера 
Вхід – електромагнітне випромінення 
(видиме), γ1. 
Вихід – електромагнітне випромінення 
(зменшення), γ2. 
Об’єкт – поглинаюча речовина, ПР. 
Коротка сутність ФТЕ: ослаблення пучка 
монохроматичного  
світла при його проходженні через 
поглинаючу речовину. 
Інтенсивність пучка на виході із 
поглинаючого шару  
зменшується по експоненціальному закону в  
порівнянні з початковою інтенсивністю. 
 

 

 

Вплив упорядкування сплавів на їх електроопір 
Вхід – концентрація одного з компонентів 
сплаву (зміна), А:В. 
Вихід – питомий електричний опір 
(стрибкоподібна зміна), ρ. 
Об’єкт – двокомпонентні сплави типу 
твердого розчину, Сп; А:В. 
Коротка сутність ФТЕ: наявність різко 
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виражених мінімумів на кривих 
концентраційної залежності електричного 
опору подвійних сплавів типа заміщення з 
необмеженою розчинністю компонентів в 
точках, відповідаючих стереометричному 
складу.  
 

 

Довгохвильовий фотовольтичний ефект 
Вхід – електромагнітне випромінення 
(видиме), довжина хвилі, γ . 

Вихід – електричне поле (ЕРС), Е. 
Об’єкт – напівпровідники в контакті з 
металами Cu – CdS: НПр+М.  
Коротка сутність ФТЕ: виникнення фото – 
ЕРС в контакті напівпровідника з металевим 
електродом при поглинанні фотонів світла, 
енергія яких менше ширини забороненої зони 
напівпровідника. 

 

Фото пружність 

Вхід – електромагнітне випромінення 
(видиме, лінійно поляризоване), механічне 
напруження, γ , σ . 

Вихід –електромагнітне випромінення 
(видиме, еліптично поляризоване), γ1, γ2. 
Об’єкт – ізотропні тверді тіла, ТТ. 
Коротка сутність ФТЕ  виникнення оптичної 
анізотропії в початково ізотропних твердих 
тілах під дією механічних напружень, що 
приводить до подвійного переломлення 
світлової хвилі. 

 

Ефект Доплера в оптиці 

Вхід – електромагнітне випромінення 
(частота), швидкість, 1,1 νγ . 

Вихід – електромагнітне випромінення 
(частота, зміна), γ2, ν2. 
Об’єкт – рухоме тіло, РуТ. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна частоти 
коливань, що сприймається спостерігачем, 
при рухові джерела електромагнітного 
випромінення і спостерігача відносно один 
одного.  
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Ефект Доплера в акустиці 
Вхід – акустична хвиля (частота, швидкість), 
ν1,V. 
Вихід – акустична хвиля (частота, зміна) ν2,V. 
Об’єкт – рухоме тіло, РуТ. 
Коротка сутність ФТЕ: зміна частоти 
коливань звукової хвилі, що сприймається 
спостерігачем, при рухові джерела коливань і 
спостерігача відносно один одного. 
 

 

 

Гальмівне рентгенівське випромінення 

Вхід – потік елементарних часток 

(електронів), електричне поле, ,n,n pe Е. 

Вихід – електромагнітне випромінення, γ. 
Об’єкт – метали, М. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення  
електромагнітного випромінення суцільного  
спектру в результаті гальмування швидких  
заряджених часток при взаємодії  
з атомами металевої мішені. 

 
 

Ефект Фарадея 

Вхід - магнітне поле, електромагнітне 
випромінювання (видиме, лінійно 
поляризоване): Н, γп1. 
Вихід - електромагнітне випромінювання 
(видиме, лінійно поляризоване, обертання 
площини поляризації), γп2. 
Об'єкт - тверді тіла, рідини, гази, ТТ, Р, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: обертання площини 
поляризації лінійно поляризованого світла, що 
розповсюджується в ізотропній речовині 
вздовж постійного магнітного поля, у якому 
знаходиться ця речовина.  

 

Звуковий радіаційний тиск 

Вхід - акустична хвиля (ультразвук, звук, 

інтенсивність), νννν,I зв . 

Вихід – тиск, Р. 
Об'єкт - речовинна перепона, П. 
Коротка сутність ФТЕ: постійний по 
значенню і напрямку тиск, який відчуває 
поверхня перепони, що знаходиться на шляху 
розповсюдження звуку. 
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Ефект Рігі – Ледюка 
Вхід - температура (градієнт початковий), 

магнітне поле, п,11 QH,gradT  . 

Вихід - температура (градієнт вторинний), 

в2 Q,gradT . 

Об'єкт - метали, напівпровідники, М, НПр. 
Коротка сутність ФТЕ: виникнення вторинної 
різниці температур у провіднику з перепадом 
температури, розміщеному в магнітному полі, 
перпендикулярно тепловому потоку. 
Напрямок вторинної різниці температур 
перпендикулярний початковому тепловому 
потоку і магнітному полю. 

 

 

Термічна іонізація 
Вхід – температура, Т,Q. 
Вихід - потік елементарних часток (іонів і 
електронів) nі

+, nе
-. 

Об'єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: розпад атомів і 
молекул нейтрального газу на заряджені 
частки в результаті зіткнення внаслідок 
теплового руху при достатньо високій 
температурі. 

 

 

Іонізація газу рентгенівським промінням 
Вхід - електромагнітне випромінювання 
(рентгенівське, інтенсивність),γ . 

Вихід - потік іонів і електронів. 
Об'єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: утворення позитивних 
і негативних іонів та вільних електронів із 
електрично нейтральних атомів і молекул газу 
під дією електромагнітного випромінювання 
рентгенівського діапазону.   

 

 

Тихий розряд 
Вхід - електричне поле, Е. 
Вихід - електричний струм, І. 
Об'єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТЕ:  несамостійний 
електричний розряд у газі, що виникає при 
малій різниці потенціалів між електродами 
при тиску газу порядку 105 Па.  

Коронний розряд 
Вхід - електричне поле (неоднорідне), Е. 
Вихід - електричний струм, Ір (розряду). 
Об'єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: високовольтний 
самостійний електричний розряд у газах при 
тиску Р, більшому 105 Па, що виникає в різко 
неоднорідному електричному полі поблизу 
електродів з великою кривизною поверхні.  
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Розряд Пеннінга 

Вхід - магнітне поле, електричне поле, Н, Е. 
Вихід - електричний струм, І. 
Об'єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: стаціонарний 
самостійний електричний розряд у газах у 
подовжньому магнітному полі. 
 

 
 

Ефект Ганна 
Вхід - електричне поле (постійна, 
напруженість електричного поля), Е. 
Вихід - електричний струм (високочастотний, 
частота), І, υ↑. 
Об'єкт – напівпровідники, НПр. 
Коротка сутність ФТЕ:  генерація 
високочастотних коливань електричного 
струму в напівпровіднику з N - подібною 
вольт - амперною характеристикою. 

 

 

Ефект Мейснера 
Вхід - магнітне поле (постійне, магнітна 
індукція), температура (зменшення), Н, Т↓. 
Вихід - намагніченість (зміна). 
Об'єкт – надпровідники, НадПр. 
Коротка сутність ФТЕ: витиснення магнітного 
поля з товщі провідника при його переході з 
нормального стану у надпровідний.  

 

Магнітоелектричний ефект в антиферомагнетиках 
Вхід - електричне поле (перемінне), Е. 
Вихід – намагніченість, Н. 
Об'єкт – антиферомагнетики, АФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: намагнічування 
антиферомагнітного діелектричного кристалу 
зовнішнім електричним полем при визначених 
типах симетрії розташування магнітних іонів 
в елементарній ячейці кристалу. 

 

 

Магнітоелектричний ефект ІІ в антиферомагнетиках  
Вхід - магнітне поле (магнітна індукція), Н. 
Вихід - поляризованість. 
Об'єкт – антиферомагнетики, АФМ. 
Коротка сутність ФТЕ: електрична 
поляризація антиферомагнітного 
діелектричного кристалу зовнішнім магнітним 
полем при визначених типах симетрії 
розташування магнітних іонів в елементарній 
ячейці кристалу. 
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Поляризація діелектриків 
Вхід - електричне поле (напруженість 
електричного поля), Е. 
Вихід - поляризованість. 
Об'єкт - діелектрики (тверді, рідкі, 
газоподібні), ДЕ. 
Коротка сутність ФТЕ: утворення об'ємного 
дипольного моменту діелектрика під дією 
електричного поля. На поверхні діелектрика 
з'являються зв'язані заряди. 

 

 

Іонізація газу під дією електричного поля 
Вхід - електричне поле (напруженість 
електричного поля), Е. 
Вихід - потік елементарних часток 
(електронів, іонів), n і

+, n е
-. 

Об'єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: утворення позитивних 
і негативних іонів та вільних електронів з 
електрично нейтральних атомів і молекул газу 
під дією сильного електричного поля. 

 

 

Вибухова електронна емісія 
Вхід - електричне поле (напруженість 
електричного поля), Е. 
Вихід - потік елементарних часток 
(електронів, щільність потоку), n е

-. 
Об'єкт - катод у вигляді металевого вістря, 
КМВ. 
Коротка сутність ФТЕ: випускання 
інтенсивного електронного потоку, 
обумовленого переходом речовини катоду з 
конденсованої фази в ущільнену плазму в 
результаті розігріву локальних областей 
катоду надсильним електричним полем. 

 

 

Дуговий розряд 
Вхід – електричне поле (різниця потенціалів), 
тиск, Е, Р. 
Вихід – електричний струм (електронно-

іонний, сила струму), І.  

Об’єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТF: самостійний 
квазістаціонарний розряд у газі, що горить 
практично при якому завгодно тиску газу і 
при постійній або змінній з низькою частотою 
різниці потенціалів між електродами. 
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Тліючий розряд 
Вхід - електричне поле (різниця потенціалів), 
тиск, Е, Р. 
Вихід - електричний струм (електронно-
іонний, сила струму), І. 
Об'єкт – гази, Г. 
Коротка сутність ФТЕ: один із видів 
стаціонарного самостійного електричного 
розряду в газах. Відбувається при низькому 
тиску і характеризується порівняно малою 
щільністю струму на  катоді і значним 
катодним падінням потенціалу. 

 

 

Іскровий розряд 
Вхід  -- електричне поле (різниця 
потенціалів), Е. 
Вихід – електричний струм (електронно-
іонний), сила струму), І. 
Об’єкт – гази (атмосферний газ, аргон, неон), 
Г. 
Коротка сутність ФТЕ, нестійкий електричний 
розряд в газах, виникаючий при іонізації газу 
по всій довжині міжелектродного простору. 
Характеризується проходженням 
електричного струму по зигзагоподібних  
вузьких яскраво освітлених каналах. 

 

 

Безелектродний кільцевий розряд 
Вхід - магнітне поле (високочастотна, 
магнітна індукція), Н. 
Вихід - електричний струм (замкнутий, 
високочастотний, сила струму), І. 
Об'єкт - розріджені гази, РГ. 
Коротка сутність ФТЕ: розряд у виродженому 
газі, викликаний  
високочастотним магнітним полем.  

 

3.2 ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ЕФЕКТИ БЕЗ ПОЯСНЕНЬ 

 

Розділ І. Ефекти енерго- інформаційного обміну в природі. 
1. Мітогенетичні промені Гурвича. Встановлений зв’язок між живими і мертвими 

біооб’єктами. Якщо на відстані 1-2см від живої цибулини розмістити мертву, то через 5 годин в ній 
з’являються живі клітини. Біоінформація передається через кварцове скло (не затримується). 

2. Ефект Казначеєва. Дві пробірки із кварцового скала притерті одна до одної. В пробірках 
знаходиться одна і таж біокультура. В одну з пробірок вносять препарат, що вбиває біокультуру. 
Через деякий час гине біокультура і в іншій пробірці. Ефект спостерігається лише в визначений 
проміжок року. 

3. Досліди Лупичева (або розширені досліди Казначеєва). Якщо рознести пробірки, але 
з’єднати їх мідним провідником, отримаємо ефект Казначеєва. Теж саме матимемо, якщо в пробірки 
поставимо антени (передача інформації подібна до радіозв’язку). Ефективно екранує “сигнали” 
алюмінієва перепона. Якщо одну з антен заземлити, то ефект зникає. Якщо в пробірку внести запаяну 
ампулу з препаратом, культура теж гине. Якщо антену спрямувати на “дзеркало” що відбиває сигнал, 
можна отримати стоячу хвилю. Аналогічні результати можна отримати також на звукових, теплових, 
світлових та інших хвилях (наприклад, приєднавши ампулу з препаратом через провідник до нитки 
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нажарювання і через випромінення донести інформацію до біокультури). Ефект може 
застосовуватись в електропунктурній діагностиці, гомеотерапії, при лікуванні багатьох хвороб. 

4. Досліди Бакстера. Рослина реагує на знищення живого поряд з нею (змінюються електричні 
потенціали і перебіг біопроцесів). 

5. Ефект Блинкова. В різні склянки з молоком опускають пробірки з різними металами. Через 
деякий час в склянках утворюються різні кисломолочні продукти. Через скло (кварцове?) діє “щось-
таке”, що впливає на перебіг біопроцесів (“Знання-сила” №3,4 1992рік). 

6. Ефект переходу живого в неживе. В момент смерті реєструється потужний променевий 
енергетичний імпульс. Випромінення нічим не екранується (а чим тоді приймається?) (Книга тайн –3, 
ст.69). 

7. Реакція рослин (геліотропа) на положення Сонця. Навіть в повній темряві листя 
геліотропа відстежують положення Сонця (Книга тайн-3, ст.201). 

8. Ефект Рейхенбаха. Якщо помістити людину з чутливою нервовою системою в темну 
кімнату, де знаходиться потужний магніт, то людина спостерігатиме на кінцях магніту червоні, темні 
і сині промені. Дехто бачить це проміння в вигляді рухомих хвиль. Теж явище спостерігається 
навколо кристалів, де можна бачити світло, так само як і навколо голови людини і навколо кінчиків 
пальців. 

9. Ефект провидиці Ванги. Ванга сприймала зовнішню інформацію через кристали (в тому 
числі солі і цукру). Ванга з дитинства була незрячою. 

10. Генератор і приймач Цзяна. Замкнутий багатокутник, до бокових стінок якого прикріплені 
конуси. Всередині розміщується біооб’єкт, який є передатчиком (генератором) біоінформації. 
Аналогічно побудований приймач, всередині якого знаходиться біооб’єкт, що розвивається (яйце, 
зерна і т.п.).Якщо в передавачеві качка, а в приймачеві яйце курки, то вилупиться курча з ознаками 
качки (Знання-сила, №8/89р.). 

11. Четвертий початок термодинаміки. Ентропія повністю знімається, нейтралізується 
інформативністю (енерго-інформаційний привод Всесвіту, авт.).  

12. Найкраще електричне світло дає в тисячі раз менше сонячного. Випромінення фотоплазми 
дає новий напрямок прийомам праці (листки Саду Моріа). 

13. Енергія життя (прана) йде “знизу”, інформація розвитку “зверху” (від Сонця).  
14. Ізоляційна ванна Дж. Ліллі. Якщо людину розмістити в ванні з температурою води 36,60 С, 

то за відсутності зовнішньої інформації (ванна в ізольованому боксі по світлу, звуку, запахам і т.п.), 
вона через деякий час (одна-дві години) починає бачити і чути те, чого не було в її свідомості в якості 
попереднього життєвого досвіду. 

15. Модульовані звукові хвилі по різному впливають на перебіг біопроцесів і стан живого. 
Мантри (звукові алгоритми – звукові технології) мають лікувальні і руйнівні властивості. Теж 
відноситься до пісень, музики, заклять і т.д. Подібні ефекти слід очікувати від електромагнітного 
випромінення (особливо світла), а також від інших хвильових ефектів (небезпечно в багатьох 
випадках, авт.). 

16. Мегаліти (археологічні споруди невідомого призначення), що складаються з кам’яного 
круга, дольменів (на зразок кам’яного вулика, тільки великих розмірів) і менгірів (кам’яних конусів, 
ввіткнутих вістрям в землю), викликають (створюють) різні фізичні ефекти. Круг екранує магнітне 
поле Землі і має всередині магнітну аномалію спіральної структури (до 7 обертів), що виходить за 
межі круга. Всередині спостерігаються сплески радіоактивності, що іноді втричі перевищують 
природний фон. Через дольмени чути голос великого пращура (частота 2,54 гц – 1,83кгц), людське 
вухо сприймає частоти в діапазоні 0,1-10кгц. Отвір в дольмені має розмір кратний довжині хвилі і 
виходить на південь. Мегаліти складаються із порід, що вміщують кварц (кварц має п’єзоелектричні і 
п’єзоакустичні властивості). 

17. Із досвіду магів. Людина створює в своїй уяві модель (русло) перетікання спеціалізованої, 
структурованої під призначення енергії, по якому пускає власну енергію, або від іншого джерела 
(теж подумки, після накопичення відповідного потенціалу). Якщо не існує природного русла для 
енергії, то іноді достатньо “русла” створеного в просторі думкою (небезпечно для живого, авт.). 

18. Яка завгодно хвиля відбивається від дзеркала (відповідної природи) за законами 
геометричної оптики (може фокусуватись, формуватись в направлений паралельний потік, 
розсіюватись). Після відбиття хвиля може зберігати свій вплив, або змінювати на протилежний 
(особливо небезпечний цей ефект для живого, авт.) 
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19. Під впливом сонячного випромінення рух ґудзика на нитці по колу (в руці) стає 
прямолінійним, а прямолінійний переходить в коловий. Світло Місяця гасить прямолінійні 
коливання, але не впливає на кругові. 

20. Сітка з ячейкою 0,3-0,4мм екранує, або послаблює біополе (і знизу від Землі, і зверху – від 
Сонця). Підсилює біополе вуглецева (графітна) і нікілієва сітки. Екранують біополе повністю 
пінопласт і органопласт. Земне випромінення “обтікає” пінопласт і з’єднується (поновлюється) на 
висоті під кутом 45°. Маятники над пірамідами обертаються по годинниковій стрілці. Якщо піраміда 
виставлена в напрямку магнітних силових ліній Землі (гранями, ребрами?), то при відхиленні від цих 
ліній маятник залишається непорушним. Аналогічний ефект над куренем (з соломи, очерету, дерева), 
навіть, якщо залишити лише одну з пластин “куреня” при яких завгодно її положеннях. Той же ефект 
має місце і при дослідах із конусами. На біозарядку і біореакцію впливають магніти. Особливо цікаві 
досліди з магнітами, що обертаються. 

21. Про “закладення” магнітів (О. Реріх). Магніти “кують” проекцію еволюції планети, 
являють беззаперечність, стверджують шлях людський. Магніт діє через нероздроблене “тіло” 
ведучої планети, через сторонній предмет, що отримав структуру і зв’язок з магнітом через дотик, 
через частину тіла, поєднану в систему з тілами, хоча б одне з яких знаходиться під впливом магніту. 
Подібні магніти залишаються або невидимими, притягуючи і змінюючи перебіг подій, або служать 
центрами усвідомленого дійства, або осяюють людину, що знайшла такий магніт. Магніти 
перетворюють ідеї простору в дію. Багато магнітів знаходиться під містами. (Листки Саду Моріа). 

22. Багатошарові конуси Гребенникова. Якщо зробити конус із кількох десятків шарів 
алюмінієвої фольги (наприклад, з розмірами 450х370х0,1), перекладених поліетиленовою плівкою, то 
вирпомінення із розтрубу проникає через які-завгодно матеріали (довжина конуса 600 мм, діаметр 
розтрубу 150 мм). При наближенні до обличчя на язикові з’являється кислий привкус, теплота на 
обличчі, ефект місцевої анестезії. 

23. Дикобраз Гребенникова. Об’єкти (або їх фрагменти), що мають регулярні внутрішні 
порожнинні структури (бджолині соти, нафталін, пінопласт, гриб-трутовик, порошки та тому 
подібне) випромінюють самі, або трансформують випромінення інших об’єктів таким чином, що 
воно практично не екранується і викликає ефекти на зразок відчуття тепла. вібрації, прохолоди, 
поколювання, тиску та інші. Можна створити штучні об’єкти регулярної структури. Наприклад, 

взяти пучок паперових трубочок (Ø 7мм, l  = 150 мм, n ≥ 100 штук), склеїти паперовою стрічкою, 
передні кінці відкриті, задні опустити в ємність з фольги, наповнену парафіном. Після охолодження 
парафіну фольгу обжати навколо трубочок. Якщо розмістити цю структуру в напрямку від Сонця до 
біоо’бєкту, то отримаємо випромінення, що пригнічує життєдіяльність (рослин, бактерій, комах і 
т.п.). Випромінення, що трансформується (і просівається) через решітчасто - шарові структури, діє на 
всі канали сприйняття інформації людиною (слух, зір, смак, колір, запахи, орієнтацію, інші потоки 
інформації). 
 В якості об’єкту “дикобразу” може служити звичайне рисувальне вугілля, обпалена гілочка, до 
якої прикріплені під гострими кутами ще чотири (?) подібних обпалених гілочки. В руці, що тримає 
подібний дикобраз близько двох хвилин, з’являється багато різних відчуттів. Під дією дикобраза в 
пробірці змінюється структура розташування культури хламенад. Під дією регулярних структур 
“танцюють” всі відчуття. В світловому діапазоні з’являються візерунки, спалахи, малюнки при 
закритих очах. Змінюються і зникають відчуття простору, часу, свого тіла, падіння і злету, „брешуть” 
калькулятори і годинники. Максимальний ефект при спрямуванні на Сонце, або до центру Землі. 

24. Феномен золотого перетину. Якщо виставити в ряд пробірки з колоїдним розчином то в 
пробірці на відстані 0, 618 довжини ряду колоїди будуть осаджатися швидше. Той же ефект 
спостерігається в довгій кюветі з колоїдним розчином на тій же відстані. Якщо кювета кругла колоїд 
випадає в осадок швидше в точках “п’ятикінцевої зірки” (що також пов’язано з феноменом золотого 
перетину). 

25. Генератор Беридзе. В металевому циліндрі з конічною порожниною з торця розміщують 
екстрасенсорну заряджену активну речовину (холестерин) і накривають металевою кришкою. Якщо 
циліндр спрямувати на хворе місце, отримаємо лікувальний ефект. 

26. Дзеркала Козирєва. Оператори всередині об’єму, покритого дзеркалами, знаходились під 
впливом специфічного інформаційного середовища. Покращувались телепатичні здібності і передача 
образних думок. Всередині об’єму спостерігались спалахи, виникали плазмоїди, над лабораторією 
з’являлись НЛО. 
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27. Відзначається велика ефективність передачі інформації (в тому числі і біоінформації) 
через антени спеціальної конфігурації (еліпсоїди обертання, провідники з яких назовні кінцями 
закріплені в фокусах, або антена з двох конусів, в якій кінці провідників знаходяться в центрах мас 
конусів та т.п.) Всередині антен знаходиться вода, титанат-барію, деякі інші активні речовини). На 
кінцях провідника (в антені) бажані пластинки або кульки. 

28. В пірамідах (особливо зібраних за пропорціями єгипетських) фіксується ряд феноменів. 
Біокультури по-різному розвиваються в залежності від розташування в піраміді. Леза “заточуються” 
або тупляться теж в залежності від місця розташування. Піраміди змінюють структуру простору 
навколо себе, регулярно, фантомно повторюючи себе в усіх напрямках. В фантомних пірамідах 
спостерігаються ті ж ефекти, хоча і в сильно ослабленому вигляді. В залежності від розташування 
(геометричного) піраміди відносно об’єкту фіксуватиметься позитивний, або негативний вплив на 
нього (особливо на біооб’єкти і біопроцеси). 
 Одна з єгипетських пірамід (найбільша) мала сторону основи 237 м і висоту 283 м. 

29. Для зв’язку з “космосом”, з живим об’єктом, людини з людиною можуть 
використовуватись “палочки Феї”: 1)мідна палочка (Ø ≈ 5-8мм, см21=l ) з кулькою на кінці 
(Ǿ≈30мм), на якій нанесений хрест у вигляді двох перетинаючих одна одну канавок (20х20мм, 
обмежених кільцевою канавкою з торця кульки; 2)така ж мідна паличка з кільцем тої ж товщини на 
кінці, діаметром 50мм. Перша використовується жінками, друга – чоловіками (ефективність і 
наслідки не з’ясовані).  

30. Память людини, як і всього живого Всесвіту (бібліотека інформації) та її свідомість не 
пов’язані з мозком. Мозок лише інструмент обробки інформації, система, що зв’язує матеріальний 
Всесвіт із світом інформації і Розуму. На структурі, що безперервно змінюється (мається на увазі 
мозок, в кожній клітині якого безперервно здійснюється обмін речовин, протікає безліч реакцій і 
який не здатен зберігати довготривалу інформацію), не можна записати і зберігати інформацію. На 
яких структурах і яким чином зберігається інформація, як працює наша свідомість? (авт.) 

31. В корені слова зафіксований звуковий образ і сутність об’єкту. Переймаючи слова з 
інших мов і використовуючи їх в іншому змісті людина втрачає зв’язок з природою і космосом, 
вносить поміхи і помилки в роботу свідомості, що призводить до невірних дій і висновків, до 
порушень в роботі ноосфери планети.(авт.) 

32. Дзеркало Твардовського. На відполіроване товсте дзеркало з іншого боку наноситься 
рельєфне відображення, малюнок. Картину можна заповнити іншою речовиною, покриттям, так що 
людина його не бачитиме. Але якщо розглядати дзеркало під визначеним кутом зору на ньому 
з’являється картинка, що немов би просвічується через метал. Вважається, що ефект досягається 
завдяки технології ущільнення металу при прокатці. Те що бачимо, нагадує голограму. 

33. Дослід Козирєва. В фокусі телескопа розміщений фоторезистор, включений по схемі моста 
Уітстона з чутливим гальванометром. При спрямуванні телескопа на зірку отримаємо сигнал. Але, 
поки світло йшло від зірки до Землі, зірка змінила місце знаходження. Обчисливши нинішнє 
положення, Козирєв повертає телескоп на обрахований кут α  і отримує сигнал, що “передається?” з 
“безмежною?” швидкістю. Повернувши телескоп ще раз на такий же кут α  вперед, Козирев 
отримував ще один сигнал; так, немов би зірка сповістила про те, де вона буде, коли сигнал із Землі 
дійде в майбутнє її місцезнаходження, (якщо розповсюджуватиметься зі швидкістю світла). Щось 
подібне маємо при рішенні рівняння розповсюдження хвиль, де крім основного рішення отримуємо 
опереджаючий і запізнілий на t сигнали). Природа “сигналу з майбутнього” пояснення не має (Знання 
– сила, №3,4/92 р.). 

34. Передача енергії в незворотних процесах. Потік енергії від незворотних процесів 
реєструється фоторезистором в фокусі параболічної антени, кварцовим генератором ( ν∆ ), 
гіроскопом ( ω∆  і m∆ ) (Знання – сила, № 1/87 р, №11, 12/90р, №3,4/92р). 

35. Коливальні реакції Білоусова – Жаботинського Хімічні речовини періодично змінюють 
свій колір при зовнішньому енергетичному живленні. Подібні ефекти повинні мати місце для 
більшості (якщо не всіх взагалі) фізичних параметрів при поступовому накопиченні іншого 
параметру до значення порогу, за яким в темряві іноді спостерігаються сполохи світла; теж у 
годиннику, побудованому на зміні кольорів в залежності від потоку Сонячного проміння. 

36. Досліди Піккарді. Водноспиртовий розчин солей нашатирю, селітри і камфори змінює 
колір в залежності від очікуваної погоди. Розчин знаходиться в герметичній пробірці (Хімія і Життя 
№2/80 р. і №6/79 р.). 
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37. Люмінесценція води: свічення води в посудині при дії на неї звуку від п’єзоперетворювача. 
В центрі колби з водою з’являється точка, що світиться (Юний технік, №7/92 р.). 

38. Який завгодно потік (якого завгодно параметру) відбивається від “свого” дзеркала. 
 
Розділ 2. Нетрадиційна енергетика. 

Передача енергії 
1. Амисин В.П. в дослідах електрохімії (Перм, 1971 р.) виявив синтез нових елементів та потоки 

нейтронів і протонів під час електролізу розчину сірчаної кислоти. Потік протонів був 
настільки великий, що Амисин запропонував використати його в якості робочого тіла в 
електро-реактивних двигунах. 

2. Дослід Литовченко. Циліндричне тіло (металеве?) між електродами починає обертатися і тим 
швидше, чим більше число пар електродів (до n = 5000 об/хв.). Напруга на електродах від 1 до 
5 кВ. (Изобретатель и рационализатор №31; ТМ №9,81г.). 

3. Теорія і практика хімічних джерел струму (ХДС) та анти ХДС. Якщо у деяких ХДС вилучити 
електроліт, то струм продовжує йти. За теорією автора більшість ХДС не виробляє струм, а є 
електронними насосами, що прискорюють вільні електрони, рухаючи їх по кругу (П и Ч 
№8,9/92 р.). 

4. Установка Зайдмана. Збирається електричний ланцюг із соленоїда (намотаного з мідного 
проводу, дуже тонкого), кристалу напівпровідника і соленоїду, намотаного з алюмінієвого 

тонкого дроту, або іншого металу. Мікроамперметр показав струм І=1-10 мкА при напрузі u = 
0,1-0,5 В (можливо, що мав місце ефект термопари). 

5. Всі існуючі структури є або джерелами, або стоками енергії. Структура, що виникає – це свого 
роду трансформатор, на вході в який фіксується один потік, на виході інший. Структури, що 
утворюються, або розпадаються, виділяють або поглинаються енергію, намагаючись 
„утриматись на хвилі часу”. (авт.) 

6. Згідно з „Махабхаратою” в війні богів і людей використовувались вімани (літальні апарати 
різних класів). Приводяться дані, що на  одному з різновидів віман - літаючій платформі 
стояли чотири циліндри з ртуттю, що підігрівались ззовні (можливо шляхом згорання спирту). 
Завдяки обертанню ртуті з величезною швидкістю апарат рухався в просторі (не зрозуміло чи 
це був реактивний принцип, чи принцип іншого фізичного ефекту). 

7. Розрив ведучого каналу енергії призводить до розриву, руйнації всіх залежних каналів енергії. 
8. Чернетський А. Лампочки, що майже не світяться, при розмиканні ланцюгу спалахують 

яскравіше. Де вони беруть енергію? (За рахунок накопичення енергії при подоланні стану, що 
був до початку руху електронів. авт.) 

9. ЕРС (електрорухаюча сила) в твердому тілі, яке звучить. В стержні, що „звучить”, виникає 
ЕРС. 

10. Існує легенда, що при застосуванні спеціальної колективної технології звук піднімає на деяку 

висоту камені: в одному випадку це робили 11 чоловік ( кгm 551 = ), у другому – 9 чоловік 

( кгm 412 = ), взявшись за руки і ставши в круг навколо каменів. 
11. Електромагнітне високочастотне випромінення спостерігається при ударі по п’єзоелектрику 

та інших матеріалах (Журнал ЮТ, №2/83 р). 
12. Торосійні генератори. П’ятий вид взаємодії (?), не екранується речовиною (?). Торсіони 

(вихори простору?) мають кругову поляризацію (?) і на відміну від електромагнітного і 
гравітаційного полів мають осьову симетрію. Розповсюджуються від генераторів (і 
трансформаторів) у вигляді двох конусів (на одній осі в різні боки). Генеруються 
електромагнітними полями, постійними магнітами, тілами, що обертаються; трансформуються 
поверхнями (геометричний розтин, розділення простору), що змінюють напрямок руху 
торсіонів, концентрують їх і розсіюють. Повністю екрануються речовиною і полями з 
ортогональною орієнтацією власних спінів (моментів кількості руху) (ТМ №5/93). 

13. Вічний двигун Гребенникова. Соломинку на павутині підвішують в колбі (бажано в вакуумі). 
Колба герметична і захищена тепловим, електростатичним та іншими екранами. На 
соломинку спрямовують порожнинний торсійний випромінювач і вона повертається на кут 
π /2. Якщо поставити чотири випромінювачі, обертання стане безперервним. 
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14. Двигун Ньюмена. Перетворює енергію постійних магнітів в механічну обертання („Наше 
місто” від 21.01. 94 р). 

15. Гідростатичний двигун: на поверхні води циліндричний поплавок, один із торців якого 
виконано з гуми. До гуми прикріплений грузик. В воді гума під дією гідростатичного тиску 
зменшує об’єм поплавка, верхня частина стає важчою за нижню і поплавок перекидається. 
Тепер уже друга частина поплавка стає важчою за рахунок грузика. Поплавок знову 
перекидається. (И и Р, №10/91-17). 

16. Авраменко Р. Радіохвилі не мають електричної складової і струм в антені наводять не 
електричні сили, а інше...В батарейці електрони рухаються не завдяки електричному полю, а 
наперекір йому... В радіоактивному розпаді частина енергії уноситься не нейтрино...Проблема 
скритої маси має інший характер. Відповідь в тому, що світ заповнений хвилями електронів, а 
сам електрон багатоликий – від частинки-хвилі до всесвітніх хвиль (грозові розряди і кульові 
блискавки виплескує електронний океан). 

17. В 1898 р в США М. Тесла створив „машину”, що давала високочастотний імпульс в 20 
мільйонів вольт. Навколо неї блискали блискавки, світилось іонізоване повітря. Ця машина 
передавала енергію на відстань в 30 км без дротів. В 1930 р. Тесла їздив на електромобілі, що 
черпав енергію з «нічого». 

18. В 1978 р. В Швеції Поль Бауман в тюремній майстерні створив „вічний двигун” із консервних 
банок (конденсатори?), шматків дроту і іншого „сміття”. Генератор черпав енергію із „нічого”. 

19. В 1950 р. англієць Сель створив генератор із магнітних дисків, що обертались. Вони іскрили, 
іонізували повітря і „самоприскорювались”. Одного разу генератор піднявся на висоту 
близько 15 метрів, навколо нього виник плазмовий німб і генератор зник в хмарах. 

20. В 1920 р. Чейко із Харкова відкрив „магнітні промені” для передачі енергії на відстань і 
підривав динаміт на відстані в кілька кілометрів. По дорозі в Нижній Новгород до наркома 
Бонч-Бруєвича пропав безвісти. 

21. Досліди М. Тесли. Передавач – резонансний трансформатор на частоті 150 кГц і 
релаксаційний генератор з розрядником, що живився змінним струмом від динамомашини. 
Замість провідників використовувалась земна куля. Установка передавала енергію на велику 
відстань без дротів (И и Р, №4/79, ТМ №1/80). 

22. Досліди Р.Авраменко. Передача енергії здійснювалась по одному проводу. В якості установки 
використовувався резонансний трансформатор Тесли, на первісну обмотку якого подавалась 
напруга 60 В зі звукового генератора. Трансформатор зміною частоти в межах 3 гц вводився в 
резонанс. Один з кінців другої обмотки вільний, а до іншого підключають вилку з двох 
зустрічних включених високовольтних діодів, конденсатор, що згладжує пульсації і 
електромотор (або інше навантаження). Провід може бути довжиною до 200 м. Схема працює 
як при замкнутому ланцюгу (ТМ №1/91 р, И и Р, №5,6/92 р). 

23. Релаксаційний генератор, в якому використовується іскровий розрядник, генерує електричну 
дугу. Навантаження – лампа потужністю 100 Вт. Генератор вживає 20 Вт із мережі змінного 
струму. Все інше за рахунок притоку енергії із вакууму в зоні розряду (П и Ч №2/88) (Досліди 
Чернетського). 

24. Антилебедівський ефект. Дьомін С.І. в 1989 р. виявив, що світло передає не лише імпульс 
(ефект Лєбєдєва), але й володіє тяжінням. Якщо між крутильними терезами і джерелом світла 
поставити перепону, то після вмикання джерела – терези починають відхилятись в сторону 
екрана. Якщо екран зігнути – рух (від тиску) почнеться в інший бік. 

25.  Досліди Родіна. На одній осі розміщені два кільцевих постійних магніти і металевий диск між 
ними зі щітками на мікроамперметр. При обертанні диска в ланцюгу виникає струм. При 
обертанні магнітів струм відсутній. При обертанні диска і магнітів струм є. Автор приходить 
до висновку, що поле не належить магніту, магніт лише збуджує його в вакуумі (И и Р    
№2/82 г). 

26. Досліди Ніколаєва. В дві кювети налитий електроліт (купорос або ртуть). Їх з’єднують 
провідником, кінець якого зігнутий вниз. Кювети знаходяться на поплавках. Якщо по ланцюгу 
пропустити струм 5-10 А і напругою 1-2 кВ, то кювети почнуть рухатись і зупиняться точно 
під шиною, паралельно їй (ТМ №1/84 р). 

27. Нелінійні середовища практично повністю відбивають світло починаючи з потужності пучка 
≈ 1000 кВт (абсолютне дзеркало). 
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28. Філіпов М.М. із С. - Петербургу запалив люстру в Царському Селі без проводів за допомогою 
резонанс-передавача і резонанс-приймача електромагнітних хвиль. 

29. У.М. Тесли струм іонів відбувався по розімкнутому ланцюгу, лампи світились без ниток 
розжарювання в електромагнітному високочастотному полі. 

30. При зміні дії τ∆⋅∆=∆ ЕД фіксується три ефекти: передача дії ( Д∆ ), зміна енергії ( Е∆ ) і 
зміна в часі дії ( τ∆ ). При цьому Д∆  змінює частоту, Е∆  - швидкість, а  τ∆ -?. (авт.) 

31. З попереднього розділу необхідно звернути увагу на пункти 17, 22, 37, 28, 33, 34, 35, 31 
 
Розділ 3. Ефекти обертового руху 

1. Інерціоїди. На одне плече крутильних терезів підвішують інерціоїд (гіроскоп), на інше груз, що 
врівноважує терези. Якщо розкрутити інерціоїд, то вся система почне обертатись (Природа,№8/78г. 
И и Р, №10/62г., ТМ №1/75г. і №8/86г.). 
2. Дослід Козирєва. На терези ставлять гіроскоп і врівноважують гирями. До стійки кріпиться 
вібратор. Розкручують гіроскоп і ставлять на терези. В залежності від напрямку обертання гіроскоп 
стає легшим. Знову врівноважують терези і включають вібратор. Гіроскоп знову змінює вагу. Ефект 
не стійкий і залежить від багатьох чинників. 
3. Добромислов І.І.: Гравітаційні хвилі спірально поляризовані і складаються з окремих цугів. Вони 
немов би вгвинчуються в речовину, розкручуючи її (обертова реактивна сила). Для планет момент 
кількості руху має бути пропорційним або поверхні, або масі планети. 
4. Тіррінг і Ленсе (1918): Водночас з гравітаційним полем у маси, що обертається, повинно 
спостерігатись гравітаційне поле вихрового типу, що схоже на магнітне поле зарядженої кулі 
(гравітаційне поле – це поле, що формує гравітаційний момент). 
5. Касьєн В.В.: якщо перед гіроскопом поставити чорну камеру з кількома вузькими щілинами в 
середині і через них спрямувати світло, то після розкрутки гіроскопа в середині камери на стінці 
з’являться концентричні кільця з мерехтінням (сили, що діють, нагадують силу Коріоліса). 
6. Явище електричної індукції. В 1977 році А.Комаров виявив, що під час руху провідника в 
неоднорідному електричному полі на його кінцях утворюється різниця потенціалів. Якщо замість 
провідника взяти струмопровідну сферу і обертати її в неоднорідному електричному полі, то по ній 
потече струм. При обертанні в напрямку обертання Землі на сфері утворяться полюси. Якщо сферу 
підвісити між електродами під напругою – сфера буде обертатись (ТМ, №1/90). 
7. Дисколіт Мельниченко. Використовуючи силу Лоренца, діючу на кільце зі струмом, і взаємодію 
з плоскими прямокутними соленоїдами в літальному апараті, можна рухатись з опорою на вакуум 
(ТМ №3/93). 
8. Уповільнювач часу Чорноброва. Для зменшення ваги літального апарату (дискольоту) не 
обов’язково обертати апарат, достатньо обертати навколо нього поле, тоді апарат, що має особливі 
електромагнітні властивості, буде переміщуватись в просторі і в часі (уповільнення часу до 40 секунд 
на годину в середині апарату) (ТМ №4/93, ЮТ №1/92). 
9. Експеримент з есмінцем „Елдрідж”. За допомогою потужних магнітних генераторів, працюючих 
на резонансних частотах навколо есмінця було збуджено потужне електромагнітне поле. При цьому 
есмінець зник і з’явився в Норфолку, а потім, через 10 хв., з’явився на старому місці. 
10. При зливанні води виникає воронка з „різьбою” під кутами 15 - 30º. При швидкості руху води 
близько 1000 км/год. стрілка компасу реагує на наявність воронки. Вода піднімається біля стінок 
вихору і спускається в воронці. 
11. Досліди Мишкіна. Якщо зорієнтувати спіни атомів в один бік (під дією поля гіроскопа), то їх 
колективна взаємодія призведе до повороту тіла (наприклад, тонкого диску, підвішеного в вакуумі). 
12. Перебіг часу тіл, що обертаються, відрізняється від звичайного тим, що до звичайного ходу часу 
геометрично добавляється лінійна швидкість цих обертів (Козирєв). 
13. Принцип спірального вихору відстежується в усіх об’єктах Всесвіту (листки Саду Моріа). 
14. Картонний диск на тонкій нитці підвішений в середині футляра зі скляною кришкою. Кришка 
закривається товстим екраном із отвором над точкою підвіски, щоб дія спрямовувалась лише на цю 
точку. Під час нестаціонарного процесу біля місця досліду диск повертається по годинниковій 
стрілці при „виділенні часу” і проти при його „поглинанні” (якщо дивитись з точки підвісу). Час 
виділяється в ентропійних процесах і поглинається в процесах організації. 
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15. Великої швидкості обертання можна досягнути шляхом компенсації відцентрової сили силами 
електростатичного відштовхування (наприклад, від зовнішньої нерухомої поверхні відносно 
гіроскопа). 
16. Намагнічений вздовж осі циліндр на підвісі починає обертатись. 
17. Модель Рікітаке. Два намагнічених диска, що обертаються, дають явища, аналогічні 
непередбачуваності положення магнітних полюсів Землі. 
18. НЛО з’являються в ультрафіолетовому участку спектра і зникають у інфрачервоному (Дж.Кіль). 
19. Козирєв: причина “обертається” відносно наслідку з постійною швидкістю ~ 2200км/с. Вчені 
Борисова і Рабунський стверджують, що простір обертається відносно часу. Зв’язок об’єкта з 
об’єктом здійснюється не через простір-час, а через щось інше (можливо вироджений простір-час?). 
20. Галактики обертаються як тверді тіла, а еліптичні галактики і кульові скупчення не обертаються 
взагалі (?). 
21. Стрічку Мьобіуса необхідно обійти двічі (як і електрон при рухові навколо ядра), щоб 
повернутись у вихідний стан. Яка розмірність стрічки Мьобіуса і чи можливі вихори і струми на 
цьому принципі? 
22. Ефект Ленсе-Геррінга. Гравітаційне поле вихрового типу любої маси, що обертається, взаємодіє 
з іншими тілами і заставляє їх обертатись (П и Ч, 91-92г.). 
23. Досліди Фішера. В центрі сфери із алюмінію розташований магніт. Поряд знаходиться сфера із 
алюмінію втричі меншого діаметру. Вона підвішена на нитці на відстані 2-6см від першої. Після 
того, як починають обертати велику сферу мала також починає обертатись. 
24. Досліди Р.Руда з димовими камерами. Береться пустий куб із фанери. Задня стінка виконана з 
гуми, в центрі передньої круглий отвір. В ящику знаходиться джерело диму. При ударі по задній 
стінці із отвору вилітає димове кільце. При зустрічі з іншими тілами воно веде себе як тверде тіло і 
відбиваючись від них не змінює форми. Зберігається як стійке утворення більше 10хв. Зовнішні 
поверхні обертаються всередину. (Квант, №4,          р.) Якщо випустити послідовно два таких кільця, 
то перше гальмується, натомість друге наздоганяє його, зменшується в розмірах і „проскакує” через 
перше, після чого збільшується до початкового розміру. Ефект послідовно повторюється. 
25. Досліди Козирєва з гіроскопом.  На аналітичних терезах врівноважені гіроскоп масою 120г і 
аналогічний грузик. При обертанні гіроскопа проти годинникової стрілки зі швидкістю n = 30000 
об/хв маса гіроскопа “зменшується” (?) на 4мг. При обертанні по годинниковій стрільці маса 
гіроскопа не змінюється. Лінійна швидкість обертання 30-70 м/с при діаметрі гіроскопа 4см і 
швидкості обертання n=(115 – 35) 103 об/хв. 
26. Досліди Е.Лейгуейшта. Гіроскоп, що обертався зі швидкістю n = (100-200)·103 об./хв. втрачав в 
вазі настільки, що підіймався вгору. Ефект спостерігається при деякому критичному числі обертів. 
27. Дослід Вейника з електромоторами на терезах. На терези встановлюють два електромотори, що 
врівноважуються гирьками. Якщо включити живлення (подавалась напруга U=4,5в), то при обертанні 
в різні боки спостерігається зменшення ваги електромоторів. 
28.Досліди Д.Шарле. Намагнічений диск розганяється електродвигуном. Від іонізації повітря по 
краю диска починає світитись. Двигун відключають, від’єднують від диску, який після цього 
самоприскорюється і зависає в повітрі. При цьому оточуючі предмети втрачають в вазі, а диск злітає 
вгору і зникає (П и Ч, №12/90г.). (Простір і час, №39/89р.). 
29. Втрата ваги предметів поблизу і всередині смерчу. При лінійній швидкості повітря в вихорі 300-
400м/с (діаметр ~ 10м і швидкість обертання n = 10-13об/с, або діаметр 30м і швидкість обертання 3-
4об/с) спостерігається зменшення ваги в центрі і збільшення на відстані, що призводить до 
деформації предметів під дією власної ваги (можливо тиску). 
30. Досліди Добромислова. Розкручуються масивні диски. В залежності від швидкості і напрямку 
обертання спостерігається збільшення або зменшення ваги (ТМ №9/91г.). 
31. Дослід Рейхенбаха. Сенсетиви в темній кімнаті “бачать” випромінення від маси, що обертається 
з великою швидкістю. 
32.При обертовому русі “послаблюються” сили взаємодії. 
33.Спостерігається збільшення випромінення порожнинними структурами при збільшенні 
швидкості їх обертання (можливо за рахунок руйнації міжатомних зв’язків). 
34. З другого розділу слід звернути увагу на пункти: 2, 6, 13, 14, 15; з розділу IV: 5, 6; з розділу 

VI: 24, 26. 
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Розділ 4. Польові ефекти 

1.Деструктивний вплив місячного світла. Лезо під впливом світла до ранку затуплюється так, що 
ним не можливо голитись. 

2. Випромінення від торців гіроскопа, що обертається, перетворює звичайне дерево в кращі 
зразки “музикальних” порід дерев (в тому числі і для скрипок) (ТМ, № 9/ 93 г.) 

3. Плазмовий бластер Авраменко. Авраменко викликав штучну блискавку довжиною в 1м від 
батарейки з U = 4,5В. Потужність розряду становила 20кВт. Літальні апарати, що мають 
плазмові покриття, мають значно менший аеродинамічний опір. (ТМ, №12/93) (Чудеса и 
приключения №3/92). 

4. Вічний акумулятор Вейника. Якщо щільно підігнати одна до одної декілька гладеньких 
пластинок різних металів вони починають давати стум від 0.001 до 0.1 мА і напругою 0,16 В 
(Вольта батарея?) 

5.   
6. Концентратори енергії і інформації краще всього будувати на принципі логарифмічної спіралі. 
7. Якщо на шляху “потоку” енергії розташувати сітку, то на ній з’являються елементарні заряди. 
8. Чи буде змінювати розташування в просторі нерівномірно нагріте тіло? Як будуть себе вести 

тіла, що мають в своєму складі особливі фізичні і геометричні точки (ділянки)? (авт.) 
9. На стягах у М. Реріха, на символі Граля, у Данте присутні три кола червоного, жовтого і 

блакитного кольорів (що разом дають білий колір – колір сонячного випромінення). 
10. Несиметричні терези, що реагують на незворотні процеси, не зразу віддають отримане, а 

немов би запам’ятовують, а потім, через деякий час τ∆  поступово повертаються в вихідне 
положення. 

11. Деякі люмінофори помітно змінюють яскравість свічення в результаті дії сильного магнітного 
поля. 

12. Виявлена зміна ваги плоских конденсаторів на 0,001-0,01% при напрузі на обкладинках   10-
100 кВ. 

13. Береться 16-кутна рамка. В серединах протилежних сторін рамки установлені два позитивних 
і два негативних електроди. При подачі напруги 45-60 кВ через годину предмети в середині 
рамки змінюють вагу на 10-15%, змінюється показник переломлення повітря, змінюється 
магнітне схилення. 

14. Ефект Біфорельда-Брауна. Електричний конденсатор рухається в сторону свого позитивного 
заряду. Якщо конденсатор розташований паралельно поверхні Землі, то при напрузі 100кВ він 
втрачає в вазі до 1%. Автор сконструював пристрій, що підіймав вантаж більший за свою вагу. 

15. Досліди Болотова. При перемагніченні феромагнетиків виникає γ -випромінення (особливо 

при наявності добавок рідкоземельних елементів). При переплавці бронзи (248 гр (Cu+P)+42 
гр Al) виникає потік нейтронів, відбувається перетворення хімічних лементів. 

16. Досліди Баурова. Всередині герметичної трубки з навитим соленоїдом розміщується 
підвішений грузик. Він повинен притягуватись до соленоїду, але він в деяких місцях 
відштовхується, чого не повинно бути. Можливо змінюється структура вакууму, в результаті 
чого виникає сила, що діє на грузик. Ця сила може знаходитись в площині, що проходе через 
центр галактики. Величина цієї сили залежить від маси груза (0,1 г на 30 г). (ТМ, №3/93 р). 

17. Коливальна система завжди прагне до резонансного стану, а її структура задається набором 
цілих чисел (квантових станів). Можливо що всі, або більшість констант фізики (постійна 
Планка, заряди, швидкість світла чи звуку та т.п.) є резонансними станами. 

18. Геометричні (геофізичні) лінії однакових значень фізичних параметрів в місцях посадки НЛО 
мають форму трикутника, прямокутника, кола або комбінації цих форм (накладених і 
рознесених по площі). 

19. Досліди Костюшко. При нагріванні тіл час їх вільного падіння збільшується (збільшується 
об’єм і опір повітря?) (ТМ, №12/91). 

20. Ефект Коміра. Дві пластинки вакуумі, що наближені одна до одної, починають притягуватись. 
Сила тяжіння пропорційна електропровідності пластинок. 

21. Дослід з порушенням рівноваги. На аналітичні терези ставлять дві склянки з водою. Рядом 
кладуть по кусочку цукру. Води в склянках по 120г. Терези врівноважують. В одну із склянок 
кладуть цукор, що лежав поряд. Вага склянки з цукром зменшується на 30 мг до кінця 
розчинення цукру (близько двох годин). 
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22.  З розділу І слід звернути увагу на пункт 5, з розділу ІІ: 8, 9, 10, 16, 19, 23, 24, 25, 27; з розділу 
ІІІ: 4,5,7,10,14,25,26,28,30,33; з розділу VІ: 8. 

 
Розділ 5. Ефекти взаємодії фізичних об’єктів і структур. 

1. Решітка Соминського. Збирається сітка з кількох джгутів мідного проводу діаметром 0,5-0,3 мм 
(оголеного і зібраного в джгути діаметром 10-15мм і довжиною 200-600мм, кількість джгутів 8-20) і 
розмірами клітинки 1,5х1,5см. Джгути продіті в мідні трубки з діаметром джгутів (кінці всіх джгутів 
розпущені). Сітка змінює вагу на 0,01 ваги джгутів. 
2. В іонізованому середовищі навколо металевої кульки, що рухається з надзвуковою швидкістю (~ 
2км/с), не виникає ударної хвилі. 
3. Порожня мідна сфера в рідині притягується до розташованої неподалік гори (можливо ефект 
явища в атомарній вазі міді – різні елементи по різному притягуються один до одного). 
4. Швидкість падіння однакових кульок за розмірами, але зроблених із різних матеріалів, в глибоку 
шахту різна. 
5. А. Ейнштейн. Чи існує гравітаційна дія подібна до електромагнітної індукції? Якщо порожня 
масивна сфера прискорюється вздовж осі, що проходить через її центр, то інертна маса матеріальної 
точки в центрі сфери зростає. 
6. З робіт Ленсе і Тіррінга витікає, що гіромагнітне поле маси, що обертається, взаємодіє лише з 
рухомими частинками. При зміні параметрів гіромагнітного поля змінюється щільність упаковки 
атомів, наприклад ртуті в термометрі. 
7. Поряд з дистанційною взаємодією речовини існує дистанційна взаємодія фази. 
8. Тонка дерев’яна трубка, на довгій нитці всередині скляної капсули відхиляється так само і в тих же 
місцях, що і рамка лозоходця. 
9. Дослід Лукіна. На нитці довжиною 7м підвішене кільце з мідної трубки, залитої свинцем, вагою 
4кг. Кільце розрізане (щоб не було електричного струму). Діаметр кільця 400мм. Дві доби кільце 
висіло для заспокоєння (щоб не було закручування нитки). Потім навколо кільця, по дотичній, 
поставили стальні листи розмірами 800х1200х1,2 мм і вагою 3 т. Кільце почало  обертатись. Тіла не 
притягуються, а приштовхуються (прижимаються) одне до одного (ТМ, №1/183). 
10. В природних умовах перетворення елементів таблиці Менделєєва відбувається в співвідношенні 
2:1, або 1:2:4..., у відповідності з гармонічним рядом для даної точки фізичного простору (досліди 
Болотова, спостереження геологів). 
11. В надпровідниках електрони обов’язково прискорюються досягаючи енергій, достатніх для 
перетворення елементів подібного термоядерному. (Досліди Болотова і Пенса-Флейшмана). 
12. Н.Бор: до моменту вимірювання у електрона не має ні визначеної координати ні визначеного 
імпульсу (є лише момент імпульсу по цілих π). 
13. Малі циклічні системи об’єднуються в великі, що мають часову, просторову, або просторово-
часову організацію (самоорганізацію). 
14. Форми і структури формуються силами, структури народжують сили (Кюрі). Точніше: сили 
викликають потоки, потоки формують структури. 
15. В кожній системі присутні два контури для любого з потоків якого завгодно фізичного параметру 
(речовини, енергії, інформації). 
16. З розділу І зверніть увагу на п 36, з розділу ІІ: 2, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 26; з розділу ІІІ: 2, 3, 6, 

7, 10, 16, 19, 23, 25, 27, 32, 33; з розділу ІV: 3, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21. 

 
Розділ 6. Фізичні ефекти просторових структур. 

1. Феномен родовищ золота. На старих родовищах через 40-50 років знову з’являється золотий пісок, 
великі самородки в значній кількості. Теж саме спостерігається на мідних рудниках. 
2. Деструкція об’єктів в області геопатогенних зон. В геопатогенних зонах спостерігаються явища 
трансформації, зміна плину часу, в місцях посадки НЛО все швидше руйнується, виходить із ладу, 
змінюється; одні хімічні елементи перетворюються в інші (?) (Райдуга, №11/90р.). 
3. Їжак Вейника. Близько 70 картонних пластинок виставляються по дотичній до внутрішнього кола 
таким чином, що змикаються одна з одною. Конструкція збирається на текстолітовому диску. 
Всередині пустого внутрішнього простору годинники прискорюють рух, мікрокалькулятори дають 
збої. Кільце, підвішене на нитці, повертається на деякий кут (Вейник А.І. Термодинаміка реальних 
процесів). 
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4. Акумулятор Райха: Ящик кубічної форми (або форми бджолиних сот) зверху обшивають деревом, 
всередині металом. Кількість шарів «дерево: метал» від одного до п’яти. Об’єм вибирається в 
залежності від розмірів об’єкта експерименту. Після перебування в ящику спостерігається 
лікувальний ефект (П и Ч, 90-91 г.г.) 
5. Антени Лобачевського. Металеві конуси, спрямовані гострими кінцями на випромінювачі 
(решітки, регулярні структури), випромінюють вузький промінь, всепроникаючий на великі відстані. 
6. Форми Сергєєва. Представляють собою медальйони, трубки, конуси, пірамідки, що заповнені 
активною речовиною. Мають лікувальний ефект, впливають на перебіг біопроцесів. 
7. Корольков П.А. На рудниках спостерігається перетворення одних хімічних елементів у інші; теж 
саме відбувається в живих організмах. Болотов пояснює даний ефект тим, що атоми є 
багатогранниками. 
8. Власов К.А., 1962р. У співіснуючих в породах стійких хімічних сполуках і елементах 
співвідношення атомних мас кратне, наприклад 1:2:4:8... Нейман стверджує, що подвоєння і розпад 
атомних мас – основа еволюції Всесвіту і життя. 
9. Ефірне світло (?) проходячи через речовину, робить її прозорою, а сама речовина починає 
світитися. 
10. Гармоніки взаємодії планет пов’язані з ядерно-магнітним резонансом атомних елементів таблиці 
Менделєєва. 
11. Прискорення витрати простору (м3/с2) може мати масову і електричну інтепретацію:     1 м3/с2 

=1,5·1010 кг = 1, 29 Кл. (?) 
12. Піраміда (копія піраміди Хеопса) виконана з діелектрика (або з дротяного каркасу), має три зони. 
В “плюс” зоні гарно розвиваються біокультури, самозаточуються леза, не псуються продукти, кров 
розділяється на дві субстанції, кофе й інші ароматичні речовини набувають аромату кращих сортів, 
гинуть бактерії, вода набуває цілющих властивостей, незвичайно розшаровуються колоїдні розчини, 
із пересичених розчинів виростають незвичайні кристали. В зоні “мінус” – все навпаки. (Н і С, №4/90 
р.). 
13. В усіх об’ємних будовах присутні “+”, „0” і “-“ зони, що викликають різні фізичні ефекти. Або 
геометричні поверхні  щось змінюють у просторі, або ж діють на потоки, що там розповсюджуються 
(ефект дзеркала і світла). 
14. До парадоксу безмежного простору, безкінечного часу, безмежної енергії, безмежного Всесвіту 
додається безмежність структурна. 
15. Окрім видимих розмірів кожний об’єкт має невидимі. В цілому матеріальний об’єкт є 
композицією геометричних, часових, зарядових і інформаційних розмірів (LxTxMxQxІ=const, авт.). 
16. У Всесвіті людина розрізняє різновидності форм: неживого, живого і мислеформи. 
17. С.Е.Шноль: функції розподілу ймовірності (вірогідності) мають не гладкий, а частотний характер. 
18. Ефекти хреста і свастики. Ортогональні (хрестоподібні) потоки енергії і інформації дають 
структурований, програмний потік на розвиток живого Всесвіту. Той же ефект, але за участю ефекту 
обертання, утворює замкнуті пакети-частки речовини з праматерії, що несуть програми на розвиток 
Всесвіту (ефект свастики-вихору, що вкручується чи викручується із матерії, авт.). 
19. ПравилоТіціуса-Боде: планети обертаються по орбітах, що утворюють гармонічний ряд за 
законом R=0,4+0,3x2n , де R – радіус планетарної орбіти в астрономічних одиницях (1а.о. = 150·106 

км), n – номер орбіти. В цьому відношенні Сонячна система нагадує будову атома. 
20. В n- вимірний куб, при n → ∞, можна “вписати” в якості тривимірної діагоналі весь наш Всесвіт, 
навіть якщо такий “куб” уявити рівнозначним або меншим за електрон. Поняття відстані і розмірів є 
поняттям відносним. (авт.) 
21. Все що має форму, має властивості ємності і індуктивності, окрім стрічки Мьобіуса. 
22. М.Коров’яков : чаїнки в склянці з водою збираються густіше в п’яти точках під кутами 720 . 
Аналогічне явище характерне і для Землі з тією особливістю, що двічі на рік ці точки зсуваються на 
360 .Ефект спостерігається в північній і південній півкулях. 
23. Молекули води в сніжинках ведуть себе, як в капілярах. Структура води в структурі сніжинок 
надає їй аномальних властивостей. 
24. Ефект Коріоліса: Якщо на край столу покласти дошку, потім на кінці поставити гіроскоп (на не 
обпертий кінець дошки), а на іншому вантаж (щоб дошка з гіроскопом не впала), розкрутити 
гіроскоп, а потім зняти вантаж – гіроскоп не переверне дошку і не впаде. (Ефект виникає за рахунок 
взаємодії моменту обертання гіроскопа і моменту сили ваги гіроскопа відносно точки опори). 
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25. Досліди Ляшенко: демонстрація прямого перетворення теплової енергії в електромагнітну і 
горіння “розірваної” нитки розжарювання (Гравітон, №4,92 р., №12/93 р.). 
26. Обертання (дія), не розкладаючись в імпульс і координату, за рахунок плину часу може 
проявлятись в потоці енергії (енергія немов би розгортається в часі). 
27. Звернути увагу в розділі І на пункти:5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 33, 36, 37, 38; в розділі ІІ: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 27,; в розділі ІІІ: 1, 6, 9, 11 18, 21, 24, 

33; в розділі ІV: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18; в розділі V: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 

 
3.3 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ АНОМАЛЬНИХ ЯВИЩ В ПРИРОДІ ТА 

НЕКЛАСИФІКОВАНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ (НЛО) 

При розгляді „наукових” і „ненаукових” версій того, що спостерігає, що „привиділось”, що 
„почула” людина, критеріїв істинності не існує. Ми можемо покладатись на попередній досвід 
людства, але він обмежений, та ще й захаращений безліччю версій моделей псевдо-наукового 
походження. Те ж саме відноситься і до наукового обґрунтування нових явищ, що розглядаються. 
Так, коли мова йде про непорушність законів збереження, то це дійсно так для конкретного нашого з 
вами часу і нашої сфери помешкання. Наприклад, розглядаючи закон збереження енергії ми 
обходимо мовчанням більш загальний закон збереження дії: Д = Et = соnst. Збільшуючи час дії ми 
зменшуємо загальну енергетичну характеристику системи і навпаки. І в цьому відношенні закон 
збереження енергії „не зберігається”. Тож, коли розмова йде про багато разів не перевірені 
експериментально дані, не можна говорити ні „так” ні „ні”. Отриманій інформації не можна ні 
довіряти, ні недовіряти – її необхідно перевіряти. В тому, що пропонується нижче багато „сміття”, 
але „не буває диму без вогню”. І якщо подана інформація дасть хоча б поштовх творчій думці, 
бажання пошуку, вона виконає свою задачу. Цікавою, в цьому відношенні, є класифікація НЛО. 

За даними „контактерів” НЛО діляться на п’ять великих класів. Два перших класи НЛО не 
мають „екіпажів” з „пілотів-гуманоїдів”. Кожний клас НЛО, в свою чергу, ділиться на декілька груп, 
класифікованих за видом енергії, що використовується для руху в просторі і в часі. 

I. Трансцендентні НЛО 

1. Ейдольоти. Спостерігачами сприймаються у вигляді яких-завгодно відомих йому об’єктів, 
існуючих на Землі. Працюють на енергії втілення інформаційного задуму в матеріальне (ідеї в 
речовину); іншими словами - на динаміці ідеального і матеріального (енергії розбудови Всесвіту). 
Представляють собою інформаційні системи. Форма в просторі відповідає тезаурусу спостерігача. 
Ейдосфера Всесвіту це Світ Законів (Праві) у наших пращурів. Ейдоси – ідеї-матриці – сутності 
найвищої свідомості, творці нашого світу. Вони присутні скрізь і завжди, їх сприйняття залежить від 
розвинутості і готовності спостерігача. 

Примітка: За Відичним світоглядом у світі праматерії (Акаші) уже присутні образи всього, що 
існувало, існує і буде існувати. В реальність їх перетворює „сварга” – світловий вихор життя (він же 
„свастя”, „свастика”, „коловорот”). 

2. Інфральоти. Працюють на енергії переходів, перебудови матерії з одного агрегатного стану 
в інший (наприклад, вакууму в речовину), рухаються по „дальбівській ієрархії”(що це автору не 
відомо). Світ створено по принципу невичерпності. В плані земного спостерігача ефект 
невичерпності заблоковано. Для нас атом – сукупність і єдність елементарних часток, в дійсності це 
прояв і складова Всесвітів інших рівнів. 

Примітка: За книгою Д. Андрєєва „Троянда світу” кожна елементарна частка реальна і 
віртуальна водночас. При наближенні до центру зарядженої частки потенціали зростають обернено-
пропорційно відстані. Чим ближче до центру, тим потужніші потенціали, як кажуть фізики – вакуум 
починає „кипіти”, з нього „виникають” і в ту ж мить„зникають” пари частинка-античастинка. За цю 
миттєвість вони і названі „віртуальними”, існуюче-неіснуючими (існувати їм дозволяє принцип 

невизначеності Гейзенберга ( tE ∆⋅∆≤h ): чим більша енергія проявляє себе, тим менший проміжок 
часу займає процес проявлення. Але за час прояву віртуальна частинка може поєднатись з реальною і 
„піти” в світ невидимий, залишивши в якості реальної віртуальну. Описаний механізм „мерехтіння” в 
житті елементарних частинок дозволяє будувати на одному агрегатному стані матерії – речовині – 
багато різноматеріальних світів (як пелюстків на чашечці квітки). 
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За гіпотезою академіка Маркова і згідно з принципом невичерпності (в буддизмі „Сонце 
вміщує в собі всі зірки, і кожна зірка є Сонце і інші зірки водночас) кожна частинка може бути 
проявом, а то й цілим Всесвітом, але іншого масштабу і змісту. 

Виходячи зі сказаного маємо дійти висновку про „небезпідставність” думок про „інфральоти”. 

3. Сакрольоти. Працюють на тринітарній енергії, енергії що забезпечує поєднання енергії, 
інформації і первісного стану матерії (Акаші) в єдине ціле, у Світ Явлений, наш Всесвіт. Тринітарна 
енергія забезпечує цілісність вищої ейдосфери Всесвіту, її ядра. Тринітарну енергію іноді 
класифікують як „духовну” енергію, або „Дух Предвічний”. Сакрольоти призначені для передачі 
трансцендентної інформації на термінове коригування інформації на стан і еволюцію матерії. 
Сприймаються спостерігачами, як „знамення”. Здійснюють термінову дематеріалізацію і прямий 
зв’язок зі світом „Творця” (Світом Наві, Світом Вирію, душ і богів), для евакуації в ейдосферу 
(вознесіння). 

II. Тахіонні НЛО. 

4. Тахольоти. Працюють на енергії тахіонів, часток, що рухаючись з швидкостями більшими 
швидкості фотонів при збільшенні швидкості не набувають, а втрачають енергію (витрачають). 
Тахіони – частки зі „згорнутим”, замкнутим часом, пересуваються вздовж інформаційних 
послідовностей еволюції Всесвіту як в минуле, так і в майбутнє. Використовуються для зв’язку світів 
і антисвітів, що розвиваються в протилежних напрямках (від „+” до „−”  і від „−” до „+”). 
Сприймаються через паранормальні стани (іноді через сон), як спалахи інтуїції, іноді через 
трансголограми. 

5. Вірольоти. Функціонують на енергії переходів Можливого до Дійсного (від віртуального до 
реального). Миттєво (поза часом) переходять до віртуального стану пересуваючись поза Всесвітом з 
безмежною (з нашої точки зору) швидкістю в згорнутих віртуальних просторах (кінці безмежної 
прямої лінії безмежно далекі, але згорнуті кінцями в двох суміжних точках – безмежно близькі). 
Підтримують життя живого розумного Всесвіту. Сприймаються як концентричні системи в небі. 

 
III. Метагалактичні НЛО. 

6.  Унільоти. Функціонують на переході нейтронного стану матерії до речовинного. Мають 
екіпажі. Форма життя – нейтронна, конструкція кораблів також. Спостерігачами сприймаються у 
вигляді імітарних „привидів”. Інтереси на рівні життя в нейтронній формі. 

7. Хронольоти. Працюють на енергії плину часу (на енергії втілення програми еволюції). 
Рухаються по часовій осі лише в майбутнє; призначені для корекції програм при відхиленні розвитку 
від прогнозованого. Здатні переходити в суміжні світи. Сприймаються спостерігачами, як дисковидні 
(тарілки). Чим більше спостерігається подібних НЛО, тим більші наслідки очікуваної корекції. 

8. Вітальоти. Функціонують на енергії живих систем (біогенній енергії). Знаходяться в 
розпорядженні обмеженого числа цивілізацій, відповідальних за підтримку життя (умовно 
„сільського господарства” і „медицини” на міжгалактичному рівні). Спостерігаються як кулі, що 
розпадаються на багато менших, самостійних. Це „акумулятори” енергії біополів. Станції вітальотів 
присутні на всіх планетах Сонячної системи, в тому числі і на Місяці. 

9. Сінглети. Функціонують на енергії сингулярностей (особливостей порушень у просторі і 
часі), подібної до термоядерної. Представляють собою гігантські тахіморфні системи, сприймаються 
спостерігачами  у вигляді НЛО трикутної форми (найчастіше чорного кольору). 
 

V. Галактичні НЛО. 
10. Анольоти. Функціонують на енергії анігіляції матерії і антиматерії. Використовуються і 

керуються гуманоїдами в „щільному” тілі. Радіус дії до ста тисяч світлових років. Сприймаються як 
кулі з дифузним випроміненням (іноді як кульові блискавки). 

11. Дефольоти. Функціонують на енергії дефекту мас (на енергії перебудови атомних 
структур на кварковому рівні). Використовуються гуманоїдами; радіус дії до тисяч світлових років. 
Сприймаються у вигляді серповидних об’єктів. 

12. Гравільоти. Використовують енергію антигравітонів. Радіус дії до тисяч світлових років, 
керуються гуманоїдами. Гравільоти є складними системами і сприймаються як „боліди” в нічному 
небі. 
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13. Топольоти. Працюють на енергії геометродинамічних перетворень просторово-часового 
континууму. Радіус дії до ста тисяч світлових років. Використовуються цивілізаціями дуже високого 
рангу. 

14. Гармольоти. Функціонують на енергії симфонії сфер (можливо мається на увазі енергія 
планет, в розумінні небесних сфер). При цьому використовується 137 елемент таблиці хімічних 
елементів (ще нам невідомий, теоретиками прогнозований як острівець стабільності в області 
надважких елементів). Цей елемент має великі потенціальні можливості, це модель Всесвіту. Зі 137 
елемента можна отримати всі інші елементи (цікаво, що співвідношення між ядерною і електричною 
взаємодіями саме 137). Спостерігачами, точніше слухачами, сприймається через слуховий канал. 

V. НЛО – кораблі УНІБРОНГИ. 

Унібронга – всесвіт паралельний нашому, старіший за наш і більш потужний. Унібронга 
зв’язана з нашим Всесвітом у нашій галактиці через зірки сузір’я „Оріон”, що є „спільними” для обох 
Всесвітів. 

15. Нейрольоти. Функціонують на енергії топологічного замикання вищих і нижчих форм 
організації матерії (зірок і атомів). Спостерігаються у вигляді медузоподібних об’єктів з інтенсивним 
випроміненням (Петрозаводське НЛО). 

16. Холольоти. По суті це пакети енергії-інформації, що телетранспортовані гуманоїдними 
формами. 

17. Ендольоти. Використовують енергію регенерації пам’яті систем, що переходять в 
ентропійний стан. Мімікрірують під форму технічних об’єктів, відомих спостерігачеві. Виконують 
роль санітарних кораблів Унібронги. 

18. Мнемольоти. Працюють на енергії анемнезісу (онтологічного пригадування). 
Забезпечують збереження інформації в Космосі. Спостерігаються як ланцюжки вогнів у небі. 

19. Ноольоти. Сприймаються як аномалії магнітосфери Землі, невидимі. Виконують 
екологічну роль, блокуючи проникнення хаосогенного випромінення і руйнівної інформації 
ноосфери в Космос. 

20. Креальоти. Мають грушоподібну або каплевидну форму, керують еволюцією (чиєю, чому, 
навіщо – якщо вони з іншого Всесвіту?). 

Ведучи розмову про НЛО, необхідно звернути увагу на деякі особливості будови і руху, 
зафіксовані на базі спостережень: 

1) НЛО часто ведуть себе не як технічні, а як живі, розумні об’єкти; 
2) поліморфність НЛО (існування в різних формах і зміна цих форм, часто миттєва); 

модульність (коли НЛО розпадається на кілька окремих різних модулів і знову збирається в єдине 
ціле); зміна розмірів (масштабності) на очах спостерігача; 

3) рух НЛО може виглядати як „пульсації” в швидкості, у випроміненні, в розмірах, часто з 
періодичним зникненням з поля зору; 

4) НЛО може миттєво зупинятись і починати рухатись з майже необмеженою швидкістю (що 
має призводити до руйнівних перевантажень не лише для живого, але й для речовинних 
конструкцій). Окрім того, НЛО може миттєво змінювати рух під яким завгодно кутом; 

5) доволі часто НЛО рухаються по спіралі (особливо при посадці і злеті), залишаючи по собі 
на поверхні землі активні зони з полярними якостями; 

6) рух НЛО часто супроводжується інфра і ультразвуковими явищами з частотою хвиль 
менше 10 Гц (що викликає почуття жаху) і більше 3000 Гц (які часто не чує людина, але відчувають 
тварини); 

7) в місцях посадки НЛО часто гине все живе, розсипається багато об’єктів (руйнуються 
молекулярні зв’язки), грунт з місця посадки іноді не тоне в воді (немов б зменшилась його 
вагомість), а в його складі підвищений, порівняно з оточенням, відсоток рідкоземельних елементів; 

8) рух НЛО супроводжується різними світловими ефектами, в тому числі такими 
несподіваними, як „світловий насос”, „світловий транспортер” і „світлові опори”; що під час 
функціонування „висовуються” і збираються на зразок телескопічної антени; 

9) рух НЛО іноді забезпечують реактивні двигуни; в цілому ж природа і функціонування 
рушійних установок незрозумілі; 

10) багато НЛО (особливо дисковидних) з початком набору швидкості починають обертатися 
навколо осі; зі збільшенням швидкості обертання вони рухаються все швидше; 
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11) в місцях посадки НЛО часто присутній досить відчутний запах сірководню (як у „пеклі”); 
ці місця покидають комахи і тварини, інші обминають їх; рослини або гинуть, або мають 
пригнічений вигляд; спостерігаються магнітні і радіаційні аномалії; 

12) великі енергетичні можливості; відомі випадки, коли НЛО без зусиль ламав кригу 
багатометрової товщини, „зносив” скелі і навіть тягнув десятки хвилин надважкий товарний потяг, в 
тому числі і „під гору”; 

13) величезна швидкість переміщення; за словами контактерів НЛО-навти стверджують, що 
вони долають мільйони світлових років приблизно за 15 земних хвилин; 

14) поява НЛО найчастіша в зонах розломів земної поверхні, магнітних та інших аномалій, а 
також біля військових баз, атомних електростанцій, аеродромів, центрів керування і їм подібних 
об’єктів (можливо тому, що там більше спеціалізованих спостерігачів?); помічений потяг до 
високовольтних ліній електромереж; 

15) якщо вірити в „аварії” і в залишки конструкцій НЛО, то в їх будові широко 
використовуються нанотехнології (конструкція буквально збирається, вирощується на атомно-
молекулярному рівні); сплави, що не відомі на землі, як і технології їх виробництва, а також невідомі 
і незрозумілі фізичні ефекти; 

16) при спробі наблизитись ближче 15 – 20 м спостерігачі відчувають страх, задихаються, 
відчувають невидимий опір, перепону; 

17) на частотах близьких до 33000 Гц фіксуються аномалії в роботі приладів, приймачів, 
пристроїв; спостерігається збільшення плину часу (як кварцових, так і інших годинників); 

18) при опису роботи „віман Махабхарати” згадується про чотири-ємності з ртуттю, що 
знаходились по кутах платформи з залізним підігріваючим пристроєм (можливо джерелом радіації, 
або електромагнітного потоку). Вімана приводилась в рух за посередництва сили, що „ таїлась” у 
ртуті і починала діяти при приведенні ртуті в обертання. Ця сила і викликала „вихор” руху, що 
розганяв віману. 

Дуже схожі на особливості проявлень НЛО прояви „існування і діяльності” аномальних явищ і 
об’єктів (полтергейсту):  

- прагнення, намагання обезструмити простір; 
- прагнення змінити конфігурацію простору дії; 
- полтергейст часто прив’язаний до конкретної людини (частіше до дитини, або підлітка); 
- відчутно підсилює або послаблює якийсь фізичний ефект, в тому числі уповільнює хід часу, 

іноді до зупинки, або ж прискорює його; 
- вибірковість дії; вогонь полтергейсту обпалює одних і не помічає інших; 
- відсутнє видиме джерело, і стік у просторі води, вогню, звуку і т. п.; потік речовини і енергії 

виникає нізвідки, з пустоти, і так само зникає; 
- вільно долає перепони; 
- миттєво прискорює предмети з перевантаженням в десятки раз, при цьому предмети 

залишаються цілими при доланні перепон (наприклад, скла) залишають по собі отвори і, 
незважаючи на „ніяку” міцність, залишаються теж цілими, але після цього миттєво падають; 

- траєкторії руху зигзагоподібні, часто з кількома різкими поворотами (на зразок відбиття 
пружної кулі від твердої перепони); 

- часто реагує на накази присутніх; 
- часто супроводжується неприємними запахами; 
- іноді ідеально копіює голос (голосовими ефектами супроводжується приблизно кожний третій 

полтергейст); 
- має дивну інформованість про те, що є і що буде; 
- здатен читати думки присутніх і відповідає на питання, що задані подумки; 
- проявляється, найчастіше, ввечері, особливо по  суботах і неділях; 
- чим енергійніший прояв, тим швидше полтергейст закінчується; 
- на результат дії мало впливає маса предмета (в хід ідуть шафи, холодильники, люстри, 

каструлі, пробки, чашки, все, що є поряд); 
- чим далі предмети від носія ефекту, тим довше вони переміщуються (щось на зразок 

зростання швидкості від центру вихра); 
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- ефект має неелектричну природу (бо діє на діелектрики) і не гравітаційну (бо відсутні 
інерційні ефекти). Можливе застосування ядерної енергетики, особливо з врахуванням 
потужності ефекту; 

- за полтергейстом „стоять” якісь сутності, що керують перебігом явища; 
- полтергейст може ініціюватись, навіюватись „умілими” особами; 
- сутності, що викликають полтергейст часто сприймаються амебоподібними створіннями, 

наближеними до образів їжака, свині, козеняти, сфери, людиноподібної істоти і т.п., але із 
значними дефектами в будові; одні їх бачать, другі відчувають, треті взагалі і не бачать і не 
відчувають; 

- деякі з цих сутностей наділені самостійним буттям, деякі індукуються людиною спочатку як 
мислеформа; мислеформи часто такі ж подібні, як і думки; 

- дія на мислеформи алгоритмічна (кодові слова, символи, ритуальні дії); 
- походження сутностей незрозуміле; можливо це частково реалізовані образи мислеформи, 

можливо „розукомплектовані” живі об’єкти, можливо істоти інших світів і вимірів; 
- полтергейсти часто супроводжуються привидами людей, або їх частин; 
- діти чутливіші до проявів полтергейсту; 
- присутність „сутності” надзвичайно відчувають тварини; 
- фізично „сутність” може сприйматись як пух (м’яке, пухнасте), руки (кінцівки) п’ятипалі, але 

за принципом 2+3, а не 1+4; 
- пропускають світло без відбиття; ми бачимо їх випромінення; 
- засоби вживання енергії із оточуючого простору відмінні від людських, як відмінні їх цілі і 

сенс буття; 
- Іоанн Дамаскін говорить про ангелів: це сутності святі мисленні і не потребують ні мови, ні 

слуху, та без вимовленого язиком слова в змозі передати один одному свої думки і побажання. 
По сутності своїй вони не мають ні виду, ні образу, не мають вимірності, але думкою присутні 
з нами; 

- в полтергейсту відсутній початок руху; 
- щоб відволікти полтергейст від справи, іноді досить покласти йому гральні карти (щоб було 

чим зайнятись); 
- полтергейст „прив’язаний” або до місця, або до об’єкту, найчастіше до людини; 
- діє, найчастіше, притримуючись правил безпеки; 
- в багатьох випадках проявляє себе взаємно виключаючими засобами; 
- в багатьох випадках дії полтергейсту нелогічні; 
- порушує фізичні закони; 
- кожній якості полтергейсту відповідає протилежна; їх прояв рівноймовірний; 
- той, хто передав інформацію про полтергейст, зразу ж її забуває.  

Та й це ще не все. Ось про які дива розповідають Дж. Мітчелл і Р.Рікард у книзі „Феномени книги 
чудес”, 1988:  

- виникнення речовини на деякій висоті (в повітрі), в обмеженому об’ємі (газу, рідини, каміння, 
цеглин, шматків металу, монет, хрестів, рибин, жаб і т.п.); 

- зображення, що плачуть і кровоточать; 
- люди, що світяться в темряві; 
- таємничі вогні (кулі, свічки померлих, променисті змії, світло з точки без джерела і т.п.); 
- люди – громовідводи і „гнізда” для блискавок; 
- хода босими ногами по жаринах, левітація, телекінез, телепатія, польоти уві сні і наяву; 
- електричні люди і самозагоряння людей; зміна форм і розмірів тіла; 
- невидимки, що обрізають коси серед білого дня; 
- поява на тілі стигматів (ран, часто наскрізних, з яких тече кров і тут же зникає); 
- масові видіння, галюцинації, психози, міражі з минулого, сучасні і з майбутнього; 
- „оживаючі” образи, полотна, статуї; таємничі зображення на площинах і в середині матеріалу – 

на зрізах; небесні армії і битви - міражі; 
- знахідки продуктів цивілізації в товщі Землі, в камінні, у вугіллі, в кризі, телепортація крізь 

тверду речовину; 
- дивні хмари – НЛО; таємничі (нізвідки) музика і голоси, нечиста сила, барабашки, полтергейст; 
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- дивні співпадіння, гра цифр і слів, дія інформації на матерію, відновлення порядку і строю 
речей, повернення до місця народження; 

- дивні зникнення, викрадення і повернення, кола танцюючих фей, телепортація людей і 
предметів; 

- поява невидимих бар’єрів і перепон. 
Звичайно все наведене вище – це перш за все матеріал для розвитку фантазії. Але чи бувають 

відкриття без фантазії, а дим без полум’я? 
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ЧАСТИНА ІV. Технології ХХІ сторіччя 
 

4.1 ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

В загальному визначенні під технологіями ми розуміємо послідовності простих операцій, що 
дозволяють вирішити поставлену задачу, або проблему. Кожної миті людина вирішує ту чи іншу 
задачу, не думаючи про те, що користується конкретною технологією. Життя окремої людини і 
суспільства в цілому – це надзвичайно велика сукупність технологій, відпрацьованих і таких, що 
лише будуються; застарілих, сучасних і технологій майбутнього. В подальшій розмові будемо 
говорити про деякі з них, в більшості пов’язаних з конкретними фізичними ефектами, з яких одні уже 
досить вивчені, а інші лише контурно проступають в різних галузях нашого знання і досвіду. З 
огляду на приказку „не буває диму без полум’я” – не будемо „відмахуватись” від незрозумілого, бо 
часто те, що сьогодні здається повною дурницею, завтра може знайти своє обґрунтування і 
застосування.  

4.1.1. Інформаційні технології 
Під пильною увагою розбудови технологій майбутнього мають бути: 
- носії інформації, засоби її передачі;  
- обробка і зберігання інформації, її шифровки і дешифровки; 
- механізми роботи з інформацією, закони будови і функціонування світу інформації;  
- напрямки розвитку інформаційних технологій. 
Вважається, що ХХІ сторіччя буде сторіччям інформаційних технологій. Надзвичайно 

швидкими темпами відбувається освоєння нового, мало вивченого і дещо дивного світу, світу законів 
інформації. Якщо говорити про метрику інформаційного простору, то вона багато в чому нагадує 
світи Сведенборга, Гете, Данте, Андрєєва. Дуже далекі явища в фізичному світі можуть мати одну і 
ту ж модель в інформаційному (і навпаки), або ж розташовуватись поруч. На відміну від фізичних 
відстаней, відстань в інформаційному світі або незмінна, або фіксована штучно; якщо в фізичному 
рух матерії безперервний, то в інформаційному – технологічно - порційний. Якщо в фізичному світі 
не можна ввійти двічі в одну й ту ж річку, то в інформаційному можна звертатись до конкретного 
закону (наприклад, закону Ньютона) безліч разів, від чого він не зміниться.  

У фізичному світі кожна структурна одиниця – це одиниця інформації. І коли стирається 
частина інформації завдяки механізму ентропії, а на її місце записується нова в тій же кількості, то це 
не значить, що стерта інформація втрачена, бо в світі інформації завжди є „дублікат”.  

Основний масив інформації (із відомих нам потоків) переноситься електромагнітними 

квантами. Кожний γ квант – це порція енергії і порція інформації. Ми знаємо як модулюються 
ультракороткі, короткі, середні і довгі хвилі, але не знаємо як записується інформація на хвилях з 
λ≤0,71 µк (від інфрачервоного до жорсткого γ - випромінення). Ми розуміємо, що всі процеси на 
Землі, залежать від процесів на Сонці, але як інформація записується на його випромінені, як впливає 
на земні процеси – практично не уявляємо. Ми знаємо, що випромінення Сонця асиметричне 
(переважає ліва закрутка фотонів), що більшість складних молекул, що утворюються на Землі, 
асиметричні, що ліва закрутка є господинею в органічному світі, але не знаємо чому саме „ліва”, а не 
„права”. Коли квант випромінюється електроном, чи іншою часткою, то як записується інформація 
на електроні, і чи зберігається вона при перевипроміненні, чи ні – не знаємо. 

Інформація від Сонця надходить із сонячним космічним випромінюванням: із нейтрино, 
електронами, протонами, нейтронами, різними атомами і їх іонами. Що це за інформація, як вона на 
них „записана”, на що вона діє, і як?  

Інформація на Землю надходить із „міжпланетною” (і міжзоряною) поштою: метеоритами і 
кометами з галактичним випромінюванням. І знову ті ж питання. Якщо ми зрозуміємо хоча б основні 
принципи будови світу інформації Сонця і Землі, зможемо створити величезну кількість 
інформаційних технологій. 
 

4.1.2. Технології компенсації 
Більшість стійких систем в природі є умовно консервативними. Під консервативними 

системами розуміють такі, повна енергія яких (або значення якогось конкретного параметру) не 
змінюється з часом. В консервативних системах зміна одного параметру компенсується зміною 
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іншого, наприклад, зменшення кінетичної енергії дорівнює збільшенню потенціальної (і навпаки), 
кількість руху в одну сторону, завжди така ж як і в протилежному (реактивний рух), дія дорівнює 
протидії. 

В багатьох випадках параметр, що змінюється, може розкладатися на кілька інших параметрів, 
наприклад, дія може бути записана як  

D = P · X = E · t = const… 
де Р – кількість руху, Х – координата, Е – енергія, t – час. 
В цьому випадку зміна самої дії може відбуватися за рахунок одного із чотирьох (Р, Х, Е, t) 
параметрів, а компенсація зміни одного параметру при D = const відбирається за рахунок іншого, або 
інших. 

Знаменитим прикладом принципу компенсації є відома теорема СРТ: процес не зміниться, якщо 
замінити частинки на античастинки (зарядове спряження С), ліве на праве (просторове спряження Р) 
і повернути час назад (змінити t на - t). 

Найбільш загальною консервативною системою (протягом часу досвіду людства) можна 
вважати Всесвіт. Для того, щоб виконувались закони збереження, Всесвіт має бути обмеженою і 
консервативною системою. Для такої системи повинні бути незмінними повна енергія, повні заряди, 
повна кількість руху і повний (сумарний) момент кількості руху. Якщо перейти на фундаментальні 
складові, такі як простір L, час Т, маса М, електричний заряд Q, то загальний закон збереження 
можна записати як: 

∏ ∏ ∏ =⋅⋅
i

1

j

1

k

1

kji constQTL  

де: i – кількість координат простору; 
      j – кількість координат часу; 
      k - кількість різновидів зарядів: гравітаційного m, електричного Q і т.п. 

І тоді для системи, яку називають Всесвіт, порушення розмірності простору приведе до 
порушень в розмірності часу і кількості зарядів та їх фізичної суті. Але й цей закон буде частковим 
по відношенню до інформаційної (і один Бог знає яких ще складових в будові Всесвіту) компоненти. 
В усіх випадках буде діяти загальний для існуючих процесів і станів принцип компенсації, згідно з 
яким порушення значення якого завгодно параметру у Всесвіті буде врівноважуватись рівним йому 
порушенням одного або кількох комплектуючих параметрів. 

Всяке порушення, або зміна, є зміною кінетичного характеру, що обов’язково приведе до 
порушення потенціального або структурного стану і (через нього) до порушення, зміни 
інформаційного наповнення. Іншими словами кожній зміні (як і кожному закону збереження) 
відповідає свій вид симетрії в природі, або своє сімейство структур. Використовуючи принцип 
компенсації і, як його наслідок, зміни в складових, особливо структурних, можна створити багато 
дуже цікавих технологій з надзвичайно цікавим застосуванням і майбутнім. 

 

4.1.3. Технології структур 

Згідно з принципом Короленко – Кюрі „структури формують процеси, процеси формують 
структури” існує надзвичайно велика кількість варіантів створення нових технологій. 

Вихідним положенням міркувань може бути класифікація процесів за співвідношенням між 
кінетичною W і потенціальною U енергіями. Стабільні структури утворюються лише при W < U. При 
цьому записана умова відноситься до конкретного рівня організації структур (ми не можемо 
вистрибнути з ями, але в ямі можемо стрибати як завгодно). В цьому відношенні стабілізація 
структур іде „зверху вниз” при „охолодженні” а втрата структурності „знизу вверх” при „нагріванні”. 

При рівності кінетичної і потенціальної енергій в системі спостерігається рівновага між 
утворенням і руйнацією як старих, так і нових структур. Процес може відбуватись „флуктуаційно і 
періодично”. Рівність W = U характерна для функціонування живих об’єктів, в яких процеси 
життєдіяльності відбуваються в „зоні плавлення”, в межах фазових переходів (наприклад, вода в 
клітинах організму за властивостями нагадує кристали при 36,6 °С. При підвищенні температури до 
42 °С вона втрачає свої властивості і починається руйнація внутрішньої структури клітини). Якщо 
при W < U утворюються стабільні структури в просторі і часі, то при W = U вони або періодичні, або 
випадкові. 
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При значеннях кінетичної енергії більших за потенціальну структури в просторі руйнуються, 
змінюючись на структури в часі (по відповідному параметру і на відповідному рівні організації). Це 
перш за все, хвильові структури, що використовуються для переміщення, передачі якогось параметру 
з однієї точки простору в інший з тимчасовою (на період проходження хвилі) перебудовою 
структури. 

Всякий потік енергії є одночасно і носієм інформації на формування структур. В той же час в 
кожній стаціонарній системі формується складна структура, що побудована на механізмі зворотного 
зв’язку. кожній такій системній структурі, кожному об’єкту відповідає інформаційне відображення, 
інформаційна структура, що умовно, за відсутності додаткової інформації про її будову, можна 
називати „чорним ящиком”. При подачі енерго - інформаційного сигналу на вхід на виході будемо 
мати відповідний йому видозмінений або трансформований параметр. При цьому в більшості 
випадків існує механізм кардинальної зміни структури без значних енергетичних затрат, бо більшість 
систем хоча б по одному з параметрів знаходиться на межі фазового переходу. За наявності досить 
слабкого сигналу на вході можна отримати досить потужний „сигнал” (потік енергії, маси, 
інформації, заряду та т.п. на виході. Для цього досить скористатись локальним ефектом дії. 
Наприклад, важко зламати „віник” разом, але легко по одній гілочці; якщо кожна дротинка тросу 
рівнонавантажена, то необхідно мати велике зусилля, щоб його розірвати, але при неврівноваженому 
навантаженні (слабкі місця в структурі, неоднорідності) зруйнується одна дротинка, а за нею й інші, 
навіть при навантаженні меншому за критичне. Не потрібно руйнувати греблю зразу всю, достатньо 
локально створити невеликий струмінь води, що розмиє ґрунт і вода витече вся. Не слід при 
великому перепаді тиску пробувати відкрити двері; спочатку можна відкрити маленьке „віконце”, 
зробити „дірку”, вирівняти тиск і тоді легко відкриються які завгодно „перепони”. Чим більше 
структурована і чим складніша система, тим більші можливості локальної дії на неї. 

Наслідком локального ефекту дії є фазові переходи. За рахунок неоднорідностей (в процесі, в 
енергії, в часі, в масі, по якому завгодно іншому параметру) вмикаються „центри конденсації” – 
центри прориву процесу, результатом якого і буде фазова (структурна) перебудова. Початкова 
неоднорідність „розмножується”, фрактальна структура заповнює простір. 

В інформаційному аспекті кожній структурній видозміні відповідає своя модель, що належить 
до розділу „теорії катастроф”. 

При формуванні фронтальних структур і процесів кожне наступне значення характерного 
(фронтального) параметру залежать від попереднього, що в фізичному відношенні описується 
експоненціальною функцією. При обмеженнях на процес (просторових, енергетичних та т. п.) 
функція перейде від значення F0 до F1, або F2. За відсутності обмежень значення функції 
експоненціальне падатиме або зростатиме. В загальному вигляді така функція матиме вигляд 
(рис.4.1):  

     F~е (W-U)t 

 де: W -  кінетична енергія, 
      U - потенціальна енергія,      

 t – час.      
 

          F                 ~ et    
                                                                F1 

 
                               ~ (-e-t)         
                                                                                 
F0  ~ eot 
                               ~ e-t     
                                                                                  

                                                           F2         
0                             ~ (-et) t 

 
Рис. 4.1 

В залежності від співвідношення між W i U по даному параметру процес буде згасати (W < U), 
залишатись стабільним (W = U) і катастрофічно наростати при W > U. 
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Структура, що формується при W < U буде фронтально просторовою, при W > U – хвильовою, 
фронтальною в часі. 

Кожному різновиду (класу) структур відповідає свій механізм „взаємодії”, що набуває фізичної 
змістовності сил тяжіння (гравітаційних, електричних, магнітних, ядерних і т.п.). Механізми 
взаємодії стаціонарних структур подібні, але відрізняються для кінетичних структур. Оскільки в 
природі практично не існує повністю симетричних структур (в ідеалі це сфера), то асиметрія 
структур породжує асиметрію взаємодій, що особливо характерно для груп дискретних перетворень 
простору і часу. 
 

4.1.4. Технології обертового руху 

З обертовим рухом пов’язано багато існуючих технологій. Обертовий рух на макрорівні є 
акумулятором механічної енергії. Досить порівняння енергії пороху масою в 1кг. з гіроскопом тої ж 
маси, радіусом 0,1м і швидкістю обертання близько 25000 об/хв. Обертовий рух періодичний і може 
бути як показником відліку часу, так і контролером періодичних процесів. За допомогою обертового 
руху можна змінювати напрямок і параметри інших рухів. 

В той же час під обертовим рухом можна розуміти всякий рух, координати якого в просторі і 
часі періодично повторюються. В обертовому русі можуть бути задіяні гази, рідини, тверді тіла. Але 
так само, як і в електромагнітних явищах, де струм зумовлюється або переміщенням зарядів 
(речовини), або зміною польових (вакуумних) параметрів (параметрів електромагнітного поля) так і в 
обертовому русі можна розглядати вихори (ротори, гіроскопи) речовини і вихори вакууму. І так само, 
як заряди рухаючись породжують електромагнітні явища, а електромагнітні поля рухають заряди, так 
і обертовий рух речовини за рахунок неоднорідностей її структури викликатиме структурований 
обертовий рух у вакуумі (і навпаки). Обертовий рух вакууму проявляє себе через магнітні явища. 
Іншими словами обертовий рух має супроводжуватись магнітним (теж вихровим) рухом і навпаки. 
Підтвердженням цьому є ефекти неврівноваженої термодинаміки, де симетричність процесів 
обертового руху відносно часу зберігається лише за умови наявності магнітного поля (процес 
симетричного руху буде симетричним в часі якщо зі зміною напрямку обертання змінити і 
положення полюсів, тобто напрямку магнітного поля). 

Особливо цікавими за наслідками можуть виявитись ексцентричний обертовий рух і 
„ексцентричні” магнітні поля. 

Якщо обертовий рух речовинних об’єктів багато в чому досліджений, то обертовий рух 
вакууму є практично "незайманим полем”. В цьому відношенні необхідно розрізняти рух спінорний 
(або гвинтовий) і поступальний рук об’єктів, що обертаються або навколо осі (гіроскопи, вихори), 
або навколо кільця (торсіони). Спінорним характером руху відрізняються нейтрино і кванти (фотони) 
електромагнітного поля. В останньому випадку явище поляризації – лівої чи правої – кожного 
окремого фотона, а відповідно і його обертання відносно напрямку руху залишається під знаком 
запитання, бо квант електромагнітного поля може бути і торсіоном. Якщо це так, то з’являється 
можливість пояснення народження пар частинка – античастинка при „ударі” кванта об перепону. 
Підтвердити чи заперечити торсіонну природу квантів електромагнітного поля може ефект взаємодії 
торсіонів, коли два торсіони, що рухаються на невеликій відстані в одному напрямку по черзі 
втягують один одного по гвинтовому принципу (принцип «воронка в воронку», рис. 4.2). 
 

 

                                                                             

 

 

 

 
      а          б                 а        б                  б        а                 б           а                   б        а  

Рис. 4.2. 
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Одночасно випромінюючи два потоки квантів різної енергії (частоти) і фіксуючи зміни 
характеристик по перерізу пучка можна прямо чи побічно підтвердити ефект взаємодії фотонів. 
Необхідно також мати на увазі, що спінори мають векторну природу на відміну від торсіонів, в яких 
швидкість електромагнітних, чи інших хвиль замкнута в кільце (в бублик, в тор). 

Щоб дослідити і зрозуміти всю множину ефектів обертового руху слід розглянути окремо 
взаємодію гіроскопів, вихорів - воронок, гвинтів – спінорів і „бубликів – торсіонів”. 

У гіроскопа частинки рухаються як єдине жорстке ціле в площинах перпендикулярних осі. У 
вихорів – воронок рух часток відбувається і паралельно осі, і в площинах перпендикулярних до неї, 
але цей процес не має чітко обмеженої границі ззовні. У гвинтів – це рух жорсткого цілого з 
постійною швидкістю вздовж осі, а у торсіонів – рух замкнутий в межі „бублика” – тору. 
 

4.1.5. Екстремальні технології. Принцип пристосування 

У своєму житті людина має справу з обмеженою кількістю фізичних параметрів, що 
змінюються в відповідних космологічному стану Землі межах і обумовлюються незмінним потоком 
енергії від Сонця та граничним умовами самої Землі, температура якої змінюється від 200 К до 330 К, 
та й то в особливих точках. Атмосферний тиск коливається в межах ± 10%. Практично незмінний 
склад повітря, води, випромінювання Сонця, що досягає Землі – все це звичайні для людини 
значення тих чи інших параметрів. Якщо ж значення якогось параметру виходить далеко за межі 
того, що звично, то сприймається уявою як екстремальне, особливо при наявності загрози існуванню 
живого. Іншими словами під екстремальними значеннями вважаються такі, що виходять за межі 
значень параметрів, що використовуються людиною в тому чи іншому процесі, або з якими вона 
стикається в повсякденному житті. Якщо температура космічного літака на вході в атмосферу 
досягає (8-11)103 К, то це вже екстремальне значення. Коли через критичний перетин сопла ракети - 
носія за одну секунду витікає енергія, що еквівалентна потужності Південноукраїнської атомної 
електростанції, то це екстремальне значення. З точки зору фізики, під екстремальними слід розуміти 
значення параметрів, що загрожують стабільному стану і функціонуванню даної системи, структури; 
процесу, що розглядаються. 

Ще в ХХ сторіччі людство практично вичерпало можливості процесів і явищ, що оточують його 
і використовуються в повсякденному житті. Все частіше вчені проводять свій пошук за межами 
відомого досвіду, за межами безпечної області процесів і явищ. Коли мова заходить про механіку, то 
це області великих швидкостей і великих прискорень, великих сил, енергій потужностей; великих 
масивів однорідних і неоднорідних структур, швидкоплинних процесів. В термодинаміці це великі 
питомі потоки тепла, значні локальні теплові навантаження короткочасної і тривалої дії, це 
перерозподіл потоку енергії по інших каналах, це комплексна, одночасна чи послідовна, дія різних 
фізичних факторів на стан системи, що вивчається. В електродинаміці до екстремальних відносяться 
величезні, з точки зору людини, струми, напруженості електричного і магнітного полів, ємності і 
індуктивності, особливо ті, що вивчаються в перехідних режимах, коли змінюються або параметри 
потоку, або умови протікання процесу. 

Особливу увагу варто звернути на процеси, що протікають на межі двох станів матерії: 
речовини і вакууму, розрізняючи явища, процеси і структури характерні для речовини, вакууму і 
взамоперехідних станів. Є хвилі речовини і є хвилі в вакуумі (наприклад, радіохвилі), є квантовий 
переніс речовини (переніс маси і заряду) і квантовий переніс у вакуумі (кванти-промені). Є 
поодинокі розрізнені об’єкти і зміна їх стану і є колективні явища і процеси, є фазові переходи в 
речовині і є в вакуумі. Є явища в вакуумі, що призводять до змін в стані речовини, і навпаки (в 
процесах змінного електричного струму електромагнітна хвиля в вакуумі переміщує заряди, як річка 
каміння, а в процесах переміщення зарядів виникають електромагнітні хвилі та відповідні зміни 
структури вакууму). 
 

4.1.6. Торсіони. Вихори. Ротори 

Подібно до процесів, явищ і структур, що спостерігаються в речовинному світі щось аналогічне 
має відбуватись в тому стані матерії, який називаємо вакуумом. Для вакууму, як і для речовини, 
можна ввести поняття поступального, хвильового і обертового руху, безперервності і дискретності, 
перехідних і стаціонарних процесів, врівноважених і неврівноважених станів, енергоємності і 
ентропії, та тому подібних. В залежності від ступеню взаємодії між цими двома станами матерії 
можна класифікувати всі природні явища на ті, що відбуваються в речовині, і ті, що відбуваються в 
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вакуумі; ті, що мають місце на взаємопереходах і взаємодії речовини і вакууму. Світ речовини 
вважається більш-менш вивченим, на відміну від перехідних явищ, та явищ, що відбуваються, чи 
мають місце у вакуумі. 

Тим не менше відомо багато фізичних ефектів, що в тій чи іншій мірі допомагають хоча б в 
деякій мірі підійти до розуміння вакуумного світу. Дехто з дослідників всі подібні ефекти пробує 
„звалити до купи” і знайти для них загальне теоретичне обґрунтування, наприклад, називаючи всю 
сукупність вакуумних явищ ефектами торсіонних полів. Під торсіонами дослідники розуміють 
вихрові утворення вакууму (чи ефіру). Подібна структурна одиниця вакууму на відміну від часток 
речовини не має властивості маси і інших „мас-зарядів”, але може передавити, або переносити 
енергію і інформацію, можливо імпульс і момент імпульсу (момент кількості руху). Подібні 
твердження викликають дещо негативну реакцію свідомості, бо як уявити енергію без маси чи 
заряду? В той час саме відмова від деяких, звичних уявлень дозволяє знайти і побудувати хоч-якісь, 
на даний час, підвалини нової фізики – фізики вакууму.  

Та чи можна пояснити все лише торсіонами – „вихорами” вакууму? Звичайно, ні, бо для 
утворення чогось з властивістю обертання необхідно мати джерело, або механізм утворення 
„вихору”. При тому, що це має бути не просто вихор, а квантований вихор, з конкретними 
властивостями, подібними до властивостей елементарних частинок. Для дослідження „торсіонних” 
полів і ефектів їх взаємодії з речовиною використовуються генератори „торсіонів”. На яких ефектах, 
на яких фізичних механізмах діють подібні генератори? За уявленнями фізиків, що займаються 
„торсіонними полями” генераторами торсіонів мають бути:  

1) всі об’єкти, що обертаються(елементарні частинки, гіроскопи, зірки і планети, вихори рідини 
і газів та тому подібне);  

2) всі перехідні процеси і всі неврівноважені структури; все, що рухається з прискоренням або 
перебудовується;  

3) всі особливості в просторі і часі (вузлові точки, точки розриву поверхні і точки поділу і 
розділення, точки розгалуження, точки зміни знаку похідних, геометричні структури і тому подібне), 
що знаходяться на шляху потоків фізичних параметрів (чи то бджолині соти, чи то піраміди, магніти, 
циліндри, котушки, потоки інших параметрів і, взагалі, все, що порушує однорідність контуру 
параметру, що склався, але при наявності елементів обертового руху на рівні речовини і вакууму).  

Як видно із приведеного переліку, одні об’єкти самі „щось” можуть генерувати, інші є лише 
трансформатами потоків, що „струмують” через них. По-друге, в результаті „дії” подібних джерел-
генераторів або потоку параметрів отримуємо «об’єкти» або структури, що передаються обертово-
хвильовими механізмами (на зразок електромагнітних коливань у вакуумі), або об’єкти квантово-
дискретного характеру (наприклад, проміння – кванти, частки вакууму). Окрім окреслених, у вакуумі 
існують інші потоки і об’єкти, що рухаються за своїми законами, але які не можуть «не помічати» 
тих структур і об’єктів, що знаходяться на їх шляху. По суті генераторами невідомих (не вивчених) 
часток чи полів можуть бути лише перехідні процеси та неврівноважені структури. 

В цілому торсіонним полям притаманні наступні властивості: 
- торс іонні поля виникають біля тіл, що обертаються і являють собою сукупність мікро-вихорів 

вакууму (простору, як фізичного середовища); 
- торсіонні поля пов’язані з іншими вакуумними структурами і полями, в тому числі 

електромагнітними; 
- торсіонні поля бувають хвильові та статичні; 
- знак «заряду» торсіону залежить від напрямку обертання відносно напрямку руху; торсіони 

різного напрямку обертання притягуються, одного – відштовхуються; 
- швидкість розповсюдження набагато перевищує швидкість розповсюдження 

електромагнітних хвиль; 
- внаслідок відсутності гравітаційного і електричного зарядів торсіони практично не 

взаємодіють з речовиною; 
- оскільки живі об’єкти є безперервно змінними структурами, в яких одночасно протікають 

десятки тисяч нерівноважних процесів, вони є генераторами (джерелами) різнорідних торсіонних 
полів, що зберігають і переносять величезні масиви інформації; 

- згідно з теоремою Кюрі, приймачами торсіонних полів мають бути структури і процеси тої ж 
природи, що й їх генератори. 
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4.1.7. Порошкові і молекулярні технології 
Порошки – це частки речовини в твердому стані з розмірами від молекулярних до міліметра 

(мм). Особливістю порошків є велика питома поверхня по відношенню до об’єму речовини. Ця 
особливість зумовлена тим, що об’єм речовини зменшуєшся пропорційна r3, а площа – r2. 

Крім того, геометрично самі порошки нагадують не стільки кульки, скільки асиметричні 
геометричні об’єкти, або об’ємні (сніжинки) з розвинутою поверхнею. 

Завдяки своїм геометричним особливостям порошки з розмірами меншими за довжину хвилі 
коливань електромагнітного поля (або електромагнітних квантів) із провідників електричного струму 
перетворюються в діелектрики. 

Відомо, що більшість процесів протікає саме на кордонах розділу різних станів матерії. Саме 
тут проявляє себе асиметрія потоків і властивостей, неврівноваженість станів і взаємодій. Якщо 
помістити порошок в інше середовище, то, згідно з принципом Короленко – Кюрі, порошок буде 
формувати властивості цього середовища, проявляючи себе в якості стимулятора або інгібітора 
конкретного процесу. Завдяки надзвичайно розвинутій поверхні (по відношенню до об’єму) майже 
всі атоми порошку задіяні в формуванні процесу перебудови середовища, в прискоренні чи в 
гальмуванні цього процесу.  

Надзвичайно цікаві явища, що мають місце при взаємодії різних порошків з водою. Ефекти 
мінеральних вод, якості напоїв в залежності від лужних і кислотних властивостей води, яких вона 
набуває при взаємодії з мінералами і об’єктами живої природи, ефекти структурування води ліками 
(гомеопатичні властивості води) підтверджують унікальність води в природі. 

Поверхня порошинки, як поверхня розділу двох станів матерії, змінює напрямок 
розповсюдження електромагнітних квантів. Чим довша довжина хвилі променя, тим більші кути 
переломлення при переході з одного середовища в інше. Для квантів малої довжини хвилі 
(рентгенівське і гамма випромінення) відхилення при переході з одного середовища в інше 
надзвичайно мале. Але якщо таких площин переходу дуже багато, то кінцевий результат стає 
помітним. Так рентгенівське випромінення можна відхилити від початкового напрямку на довільні 
кути в залежності від концентрації і розмірів деяких порошків у воді чи в іншому середовищі.  

В залежності від концентрації порошку в середовищі змінюються властивості цього 
двохфазного середовища. Якщо порошок утворює в середовищі кластер – кількість переходять в 
якість. Один із параметрів даного двохфазного середовища досягає порогового значення - значення 
початку розвитку нового процесу або нового стану (наприклад, середовище з рідкого стану 
переходить в твердий або желеподібний).   

Крайніх значень і властивостей порошки набувають на молекулярному рівні. Молекули тої чи 
іншої речовини в рідинах і газах, відстежуючи структурну будову середовища можуть набувати 
несподіваних властивостей у взаємодії з іншими речовинами і створювати надзвичайно цікаві 
мікроструктури (геометрично це сферичні, циліндричні, шарові, деревовидні, суцільні і ажурні 
конструкції з надзвичайними властивостями, що часто зберігаються і після їх відокремлення від 
середовища формування). Одним із подібних утворень є фуллерени.  

Особливу увагу слід приділити тим порошкоподібним добавкам до інших речовин (часто на 
атомарно - молекулярному рівні), які формують енергетичні рівні одного значення (свого роду 
суцільні „тунелі” одного рівня під потенціальними бар’єрами будови середовища) і дозволяють 
отримати колективні і квантові ефекти (надпровідність, надтекучість – переміщення по поверхні 
одного потенціалу без втрат енергії).  

Аналогами порошків можуть бути мікрокраплини рідини, газові включення, зарядові 
включення і конструкції, різновиди пустот і вакансій.      

 
4.1.8. Технології колективних явищ 

Згідно з принципом Короленко-Кюрі кожному процесу в тому чи іншому середовищі відповідає 
своя архітектура (структура) в будові матерії (за звичай речовини, хоча це стосується всіх видів 
матерії). Якщо через середовище пропустити потік того чи іншого фізичного параметру – це 
середовище почне перебудовуватись. При цьому спостерігаються явища характерні для цієї 
перебудови, або для результативного стану цієї перебудови. 

Іншими словами: процес формує структуру, структура формує процес. При завершенні процесу 
структура може зберігатись, якщо енергетика зовнішнього впливу недостатня для руйнації утворених 
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внутрішніх зв’язків, або ж повернутись до початкового стану, який може бути або упорядкованим, 
або хаотичним. 

Важливою особливістю колективних явищ є формування поля параметру одного постійного, 
або періодично – подібного значення, що дозволяє отримати резонансні ефекти (бійців, що крокують 
„в ногу”). Якщо значення необхідного параметру потоку розпадається, або коливається в широких 
межах, то регулярні структури виникають лише на якихось конкретних значеннях цього параметру, 
або утворюють суміш структур. Наприклад, із широкого спектру випромінення сонця для 
фотопроцесів відбираються лише фотони з частотою (енергією) характерною для фотосинтезу. 

Найбільш відомими прикладами колективної, сумісної (синергетичної) поведінки є реакція 
Білоусова-Жаботинського, лазерного випромінення, надпровідності і надтекучості, формування 
галактик і циклонів, стільникові структури Бернара (шестикутні комірки), вихори Тейлора 
(тороподібні вихори, що утворюються між циліндрами, що обертаються), та тому подібне. 

Аналогічно регулярні структури формують колективні процеси, як результат впливу структури 
на процес. 

 
4.1.9. Мікро - і нанотехнології 
Останні успіхи в розвитку технологій побудови мікрооб’єктів, особливо в галузі 

мікроелектроніки відкривають надзвичайно заманливі перспективи освоєння мікро і наносвітів. 
Сучасна фізика все більше переконується в тому що не лише великі молекули і молекулярні об’єкти, 
але й атоми, і елементарні частки представляють собою пакети інформації і енергії на її втілення в 
процесі еволюції Всесвіту. Виникає велика спокуса використати можливості мікросвіту для рішення 
задач сучасного і майбутнього.  

Звичайно людина не є першотворцем мікро і нанотехнологій. В оточуючій нас біосфері 
подібних технологій безліч, а тому мова йде швидше про моделювання і відтворення властивостей і 
можливостей мікробіооб’єктів на рівні „неживої” матерії (умовно, бо ще ніхто не визначив поняття, 
що є живим, а що ні). Першим зробив спробу обговорення проблеми Станіслав Лем у своїй 
знаменитій книзі „Сума технологій”. Уява дозволяє екстраполяцію відомих макроструктур і 
макротехнологій на мікрорівень. Застосування мікро і нанотехнологій в енергетиці. У вирішені 
екологічних проблем в промисловості і сільському господарстві, в медицині та освоєнні космосу і, 
особливо, в воєнній галузі. Які ж все-таки дійсні, реальні можливості мікро і нанотехнологій? 

Щоб відповісти на поставлене питання розглянемо деякі особливості будови і функціонування 
мікро об’єктів. 

Першою і дуже важливою особливістю всіх мікрооб’єктів є їх розвинута, велика площа 
поверхні по відношенню до об’єму. На розвинутій фрактальній поверхні накопичуються великі 
електричні заряди (потенціали), що робить ці об’єкти нестійкими і надзвичайно активними по 
відношенню до зовнішнього середовища. Приєднуючи (чи приєднуючись) інші структури, об’єкт або 
нейтралізується, або ж повинен безперервно „ділитись„ (на зразок вірусних конструкцій). 

Велика поверхня при малому об’ємі ускладнює підтримку теплового режиму конструкції; такі 
об’єкти можуть існувати лише при постійних температурах оточуючого середовища, або в чітко 
окресленому їх діапазоні. Вихід температури за встановлені межі рівноцінно знищенню об’єктів або 
їх пасивації. Це друга особливість мікрооб’єктів.  

Малі розміри обмежують інформаційну ємність об’єктів а, відповідно, і можливості. По суті 
мова йде або про використання властивостей кожної елементарної частинки і кожного атома для 
програмування, запису інформації, або ж про організацію потоків інформації і керування об’єктами 
ззовні. В цьому випадку знищення центру керування (як і потоків інформаційної енергії) рівнозначне 
знищенню всіх мікрооб’єктів даного призначення. Це третя особливість мікро об’єктів.   

Четверта особливість пов’язана з функціональністю і рухливістю мікрооб’єктів. Для 
виконання задачі структура об’єкта повинна весь час трансформуватись, змінюватись. Рухомість і 
стійкість всередині об’єкту може бути забезпечена лише на рівні фазових переходів (наприклад, 
рідкокристалічних структур), а зовні – з подоланням еквівалентних енергій і імпульсів об’єктів 
середовища функціонування. 

Перераховані проблеми є настільки складними, що навіть у найближчі десятиріччя про їх 
вирішення в повному обсязі мова не йтиме. Варто сподіватись на відтворення, моделювання деяких 
властивостей в мікротехнологіях існуючих мікрооб’єктів та мікрооб’єктах найближчого 
майбутнього. І, тим не менше, кожна з перерахованих особливостей дозволяє як створювати безліч 
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нових технологій, так і технології боротьби з подібними мікрооб’єктами (на зразок технологій 
боротьби з вірусами і їм подібним об’єктами). 

Особлива небезпека, що чатує на творців мікро і нанотехнологій – це невидимість мікрооб’єктів 
і можливість виходу за “рамки” контрольованості з непрогнозованими наслідками, а тому кожна 
спроба створення подібних технологій і об’єктів має передбачувати кілька технологій їх знищення і 
нейтралізації. 

 
4.1.10. Технології n-фазних середовищ 

Надзвичайно перспективними є технології n-фазних середовищ. 
Під багатофазовим середовищем розуміють різні за природою структури, наприклад:  

- механічну суміш двох або кількох хімічних елементів чи речовин (на атомному, молекулярному, 
кристалічному, технологічному, інших рівнях); 
- двох (а іноді і трьох) фазні стани одного і того ж елемента при нагріванні чи охолодженні (пар, 
вода, крига), а також такі, що формуються під впливом асиметричних потоків одного чи кількох 
зовнішніх фізичних параметрів (під дією сили тяжіння газ може переходити в рідину, а ще глибше - 
в твердий стан, приклад: газові планети сонячної системи).  n-фазність може формуватись також 
періодичними,  неоднорідними та параболічними (нестаціонарними) потоками.  

n-фазні середовища характеризуються кількома особливостями: 

• протікання одного і того ж фізичного потоку через двох (і більше) фазне середовище обов‘язково 
викличе ефекти енергодинамічних пар; 

• при зміні параметрів потоку через середовище змінюються параметри цих середовищ; для 
багатофазного стану середовища, в якому відбувається фазовий перехід, особливе значення має 
поріг протікання процесу («вмикання-вимикання» при утворенні кластера); 

• на границях (поверхнях розділу, мембранах) потік зовнішнього параметру може змінити свої 
властивості. При цьому даний потік може пройти границю повністю, частково (в якомусь 
діапазоні характеристик), або відбитись (ефекти дзеркал). 

 Остання особливість має велике значення при необхідності зміни напряму потоку, або при 
накопиченні необхідного (часто порогового) значення якогось параметру.  
Прикладами можуть бути:  

• зміна напрямку рентгенівського потоку на суспензії деяких порошків в рідинах (хоч зміна 
напрямку на одній границі зникаюче мала, але за рахунок величезної кількості границь 
отримуємо відчутний інтегральний ефект); 

• ефекти накопичення електромагнітних квантів в лазерах, резонансне накопичення енергії в 
пружних системах до звільнення потоку; 

• ефекти підсилення процесу (в ядерних пристроях в якості «дзеркала» для повернення вилітаючих 
нейтронів в масив реакції використовується шар берилію). 
Одним із цікавих напрямків розвитку ефектів накопичення (лазерного ефекту) є створення 

інформаційних лазерів (прикладом може бути «коридор дзеркал» при гаданні). 
 

4.1.11. Критичні технології 
Протікання багатьох фізичних процесів залежить від значення одного (або кількох) 

параметрів як самого процесу, так і середовища. В залежності від області і умов протікання процесу 
порогові значення отримали назву критичної маси, кластеру, граничного імпульсу, порогу 
протікання, керуючого сигналу, точки біфуркації та тому подібне. По суті це значення переходу 
кількості в нову якість. 

Для утворення критичного значення можуть використовуватись різні ефекти:   резонансного, 
лазерного, гравітаційного, електромагнітного і т.д. накопичення; збільшення концентрації густини як 
за рахунок дії зовні (наприклад вибух всередину – кумулятивний ефект), так і за рахунок 
перерозподілу  концентрації всередині; зміни зовнішніх потоків і умов; зміни структури і стану 
середовища, в якому протікає процес (наприклад, шляхом введення ініціюючих і гальмуючих 
добавок; або речовин, що відіграють роль центрів  конденсації); подача керуючого  інформаційного 
сигналу (коли малий параметр викликає великі зміни). 

 
4.1.12. Екологічні технології 
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Всяке порушення в протіканні природних процесів компенсується іншими порушеннями. Зміна 
середовища існування викликає зміни в складових об‘єктів, що існують в цьому середовищі, часто 
незворотні. В надзвичайно складних системах (особливо біологічних) зміни, що виходять за межі 
природних, інтервальних значень, викликають практично непрогнозовані наслідки. До впливів, що 
викликають не прогнозовані для біосфери (і людини в тому числі) наслідки слід віднести:  

• механічні (фізичні), теплові (енергетичні), радіаційні, електромагнітні, зростання концентрації чи 
розсіювання властивих самому середовищу параметрів, штучна заміна одних параметрів на інші; 

• хімічні, коли людина створює хімічні сполуки, що відсутні в природних процесах; 

• генетичні, коли створюються модифікації нових рослин і істот із непрогнозованими 
властивостями (властивостями відсутніми в живій природі); 

• інформаційні, що переносяться електромагнітними носіями і можуть викликати несподівані 
порушення в яких завгодно природних процесах. 
Для того, щоб запобігти непрогнозованих наслідків кожна нова технологія має відповідати 

принципу “не нашкодити”. В кожній новій технології, в залежності від природи параметрів, 
необхідно передбачувати: 

• мембрани, фізичні межі, просторові обмеження дії того чи іншого параметру; всі потоки фізичних 
величин від точки виробництва до точки призначення мають розповсюджувати в передбачених 
для них каналах і провідниках (опалюючи свою кімнату, не потрібно гріти всю планету; 
передаючи електромагнітний сигнал не треба опромінювати всіх, а передавати по провіднику від 
абонента до абонента); 

• при створенні хімічних сполук обов‘язково створювати і їх нейтралізатори  зразу ж після 
споживання чи цілеспрямованої дії; 

• генетично-модифіковані рослини, істоти, продукти повинні передбачувати механізми їх 
знищення при появі найменших непрогнозованих наслідків; при цьому необхідно закладати 
кілька таких механізмів, зважаючи на те, що кожна система здатна до еволюції і до набуття 
стійкості до зовнішніх впливів; 

• потоки інформації, що формуються суспільством, повинні  контролюватись як за змістом, так і за 
каналами розповсюдження, особливо коли мова йде про інформацію руйнівну для живого і 
розумного Всесвіту. Кожен вид інформації повинен мати свої, заблоковані для інших, канали 
розповсюдження (фізичні) і свої носії. 

При розробці екологічних технологій необхідно користуватись правилами: 

• всі потоки яких завгодно параметрів мають бути замкнутими; 

• навантаження в системі завжди має бути менше критичного, руйнівного; 

• при появі шкідливих факторів і потоків спробувати використати їх у якості корисних; 

• при наявності кількох шкідливих потоків спробувати їх об‘єднати в один при можливості 
взаємонейтралізації шкідливих властивостей; 

• використовувати можливості системи для самоочищення, самолікування, самовідновлення, 
пристосування; 

• знайти в системі найбільш екологічно небезпечне, вузьке місце і вжити додаткових заходів до 
покращення його надійності. 
При створенні нових технологій бажано не виходити за рівень природних технологій (треба 

вчитись у природи), а кожна нова технологія має проходити екологічну експертизу по всіх вище 
розглянутих аспектах. 

 
4.1.13. Захисні технології 

Зміни в середовищі існування  викликають зміни, часто небажані, в об‘єктах, що знаходяться в 
даному середовищі. Крім того, всяка функціонуюча система зношується, старіє, руйнується під 
впливом зовнішніх чи внутрішніх чинників. Для продовження часу робочого(продуктивного) 
функціонування системи вона повинна мати в своєму складі “імунну” систему і систему 
самовідновлення.  

Імунна система має протидіяти всім іншим зовнішнім впливам, окрім необхідних для 
виконання задачі. При цьому використовуються засоби нейтралізації зовнішніх потоків, знищення їх 
носіїв, вплив на середовище, продукування впливів, переформатування потоків у корисні і 
нейтральні, переорієнтація напрямків розповсюдження. Імунна система може діяти не лише на 
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зовнішні чинники, але й на власні, перебудовуючись під зовнішні потоки, набуваючи 
антивластивостей до них. Система самовідновлення може будуватись на ефектах поповнення 
втраченого, самолікування, самовідновлення, самовідтворення, пристосування, копіювання за 
“шаблонами”, самоочищення. 

Крім активних засобів існують пасивні, що передбачають постанову на шляху зовнішніх 
впливів перепони, мембрани (антикорозійного покриття, теплового і електромагнітного захисту та 
т.п.). 
 

4.1.14. Технології контролю 

До контролюючих технологій необхідно віднести технології контролю працездатності, 
функціональної відповідності системи і контролю якості її продукції. За відсутності контрольних 
засобів можна скористатися кібернетичними засобами, або тестовими. Якщо на вхід системи подати 
контрольний сигнал, то по значенню вихідного сигналу можна судити про внутрішній стан системи 
чи продукції.  

Існують руйнівні і неруйнівні технології контролю. За відсутності неруйнівних із серії подібних 
об‘єктів виробництва, чи із серії готової продукції відбирається контрольна партія, яка і підпадає під 
контроль. До неруйнівних відносяться перш за все діагностичні, серед яких особливо важливі ті, що 
побудовані на теоремі Остроградського-Гауса, яка в узагальненому вигляді може бути 
сформульована наступним чином: все, що відбувається всередині (в об‘ємі) системи відповідним 
чином відображається назовні (на її поверхні). 

В якості тестових сигналів можуть використовуватись електричні, магнітні, звукові і 
ультразвукові, радіо і променеві, теплові і силові потоки, а також зміна хімічної активності та інших 
фізичних якостей і властивостей. Все, що може проникнути в об‘єкт і в якому завгодно вигляді вийти 
назовні може служити в якості тестового чинника.  

Для діагностики внутрішнього стану по зовнішніх ознаках може використовуватись зміна 
кольору, напруженості, електромагнітних властивостей, температури, відбиття сигналу (дзеркальних 
і голографічних показників), реакційної здатності, порушення геометрії і структури, зміна розмірів і 
т.д. 

 
4.1.15. Ресурсозберігаючі технології 
Людство живе і розвивається на обмеженій території при обмежених ресурсах біосфери, 

гідросфери, корисних копалин, атмосфери, запасів енергії та наявних її джерел. За деякими 
підрахунками кількість населення, яке може витримати планета без фатальних наслідків, не повинна 
перевищувати мільярда, а при суворих обмеженнях на його руйнівну діяльність - до десяти 
мільярдів. Фатальну розв‘язку наближає не стільки споживання людства, скільки забруднення 
навколишнього середовища і псування всього, що необхідне для життєдіяльності. 

Свого часу видатний вчений Д. Менделєєв сказав: “У природі сміття не буває, сміття роблять 
люди”. Всі процеси в природі екологічні і ресурсозберігаючі. Для того, щоб людина не знищила 
свого помешкання, вона повинна не руйнувати, а стати елементом, ланкою біопланетарних процесів. 
Як і в природі, все має бути включено в кругообіг планетарних процесів з тим, щоб де взяв, туди і 
повернув, щоб існування створеного не перевищувало в часі тривалість виконання задачі (система по 
закінченню функціонування має зруйнуватись і стати вихідним матеріалом наступної ланки 
кругообігу речовини в природі). 

Для життєдіяльності людини необхідно мати близько 6 кг біоречовини, 2-3 літри води на добу, 
якусь кількість одежі, помешкання для праці і відпочинку. В цілому не так багато порівняно з 
затратами ресурсів людиною. Тож для збереження свого планетарного помешкання в усьому, що 
робить людина, первинним має бути принцип “не витрачай більше того що тобі треба” і, створюючи 
технології, подбай, щоб все, що ти робиш, було зроблено з мінімальними затратами матеріалу і 
енергії. Людина має не стільки створювати штучне, мертве середовище, скільки користуватись 
природнім. 

 

 

4.1.16. Технології прогнозування працездатності 
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Однією з найскладніших проблем сучасності є прогнозування терміну надійного 
функціонування систем, що складаються з великої кількості елементів (десятки тисяч і більше), 
різних за фізичною природою і зв’язками в середині системи. Для визначення надійності 
функціонування у визначений термін виконання задачі застосовуються різні методи: 

• функціонування під більшими за робочі навантаженнями (механічними, тепловими, 
електричними, гіршими зовнішніми умовами); 

• екстраполяція працездатності попередніх варіантів і модифікацій на наступний член ряду; 
• випробування в умовах наближених до експлуатаційних серії об’єктів (систем) в інтервалі першої 

стадії λ-характеристик (стадії виявлення недоліків проектування і виробництва); 
• випробування модельних конструкцій з переходом до реальних шляхом застосування 

коефіцієнтів подібності. 
В тій чи іншій мірі перераховані методи використовують принцип подібності, в основі якого 

лежить єдність і взаємозалежність всіх елементів Всесвіту як функціонально єдиної системи. 
Взаємозалежність всього, що відбувається у Всесвіті, дозволяє знайти критерії переходу від одного 
явища до іншого. Оскільки швидкість розвитку процесу (а відповідно і час реалізації процесу) 
залежить від співвідношення між потенціалами розвитку і гальмування всього процесу, то 
найчастіше використовується взаємозалежність між різними потенціальними і кінетичними 
параметрами, наприклад: 

• між потенціалами дії (різні фізичні сили: механічні, термодинамічні, електродинамічні) і 
механізмами (потенціалами) гальмування (тертя, в’язкість, обмеження на дифузію і променевий 
переніс); 

• між силами дії і силами інерції (силою тяжіння і силою інерції, між індукцією і самоіндукцією та 
т.п.); 

• між локальними значеннями параметру до його інтегрального значення; 
• між зовнішніми і внутрішніми темпами плину часу (швидкостями розвитку процесу); 
• між процесами різних рівнів організації матерії (макро і мікро, макро і мега, мікро і мега), а також 

між різними станами одного рівня (твердий, рідкий, газовий, плазма); 
• між геометрично подібними об’єктами в однакових і різних середовищах; 

• між модельно-подібними процесами і явищами (що описуються подібними теоретичними 
моделями, наприклад: подібність еліптичних, гіперболічних, параболічних процесів, що 
зумовлюється співвідношенням між потенціальною і кінетичною енергією (W>U, W<U, W=U). 
Існуюча теорія подібності описує лише окремі фрагменти діючих у природі взаємопереходів і 

взаємовпливів, а тому надзвичайно перспективним є напрямок  розвитку теорії, що охоплювала б усі 
перераховані вище напрямки з відповідними технологічними засобами моделювання і проектування 
складних систем. 

Деякі інші питання забезпечення надійного функціонування складних систем приведені в 
параграфі проектування і розробки технічних систем. 

Серед перспективних технологій прогнозування “поведінки” системи в майбутньому слід 
відзначити: 

- методику Роршаха, адаптовану до технологічних об’єктів (коли на вхід подається 
стохастичний набір значень параметру, а на виході дивляться на які значення є реакція); 

- експертноінтуїтивно-технічну оцінку членами колективу проектування і виробництва; 
- відстеження і застосування статистики в інших областях розвитку технічних систем до 
прогнозування працездатності системи, що розробляється. 

 
4.1.17. Технології побудовані на принципі Короленко – Кюрі 
Згідно з принципом Короленко – Кюрі завжди існує взаємний вплив між середовищем і 

об‘єктом розміщеним в даному середовищі. Після розміщення об‘єкту в середовищі і періоду 
адаптації стан системи об‘єкт – середовище може змінюватись лише при подачі зовнішнього 
імпульсу (під впливом зовнішньої дії). Взаємовплив середовища і об‘єкта визначає можливі 
напрямки розробки перспективних технологій. Не обов‘язково все “підганяти” під параметри 
середовища, чи об‘єкта. Розуміючи механізми взаємовпливу і перебудови можна частину операцій 
перекласти на саме середовище (при проектуванні об‘єкта), або на об‘єкт (при формуванні 
середовища функціонування). Не обов‘язково готувати різець під матеріал, можна і навпаки: не 
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обов‘язково проектувати літак під атмосферу, можна змінювати властивості атмосфери під літак, не 
обов‘язково робити автомашину під бездоріжжя, можна побудувати шляхи під автомобіль і т.п. Але 
при цьому важливо пам‘ятати два важливих принципи, на яких побудований Всесвіт: 

принцип максимального виробництва ентропії в нестаціонарних процесах і мінімального в 
стаціонарних; 

принцип збереження в природі, наслідком якого є те, що розумне може формуватись лише під 
дією розумного, живе може народитись лише від живого, складне формується під дією складного, 
динамічне під дією динамічного і т.д.; 

принцип компенсації, згідно з яким об‘єкт сприймає, притягує перш за все те, чого йому не 
достає для рівноваги з середовищем, та позбувається (відторгає) те, що заважає і є зайвим у системі 
об‘єкт – середовище. 
 

4.1.18. Технології самовідновлення 

Більшість систем тривалого (неодноразового) використання несуть в собі елементи 
самовідновлення. Необхідність самовідновлення визначається ступенем зношеності елементів 
структури, послабленням зв‘язків між елементами, вичерпанням запасів енергії (палива), закінченням 
програмної інформації на функціонування, накопиченням помилок (ентропії). В залежності від 
фізики параметру розробляються і технології самовідновлення. В основу технологій самовідновлення 
можуть бути покладені: 
• хвильовий принцип (принцип маятника в часі і просторі), коли система використовує принцип 

накопичення значення параметру від зовнішнього джерела (енергії Сонця, висоти в полі тяжіння, 
кількості і якості біомаси на полі та т.п.); 

• принцип енергодинамічної пари, коли кільце функціонування даного елементу (чи системи) 
підключено до постійно-діючого зовнішнього джерела (потоку маси, зарядів. енергії, імпульсу, 
інформації); 

• фрактальний принцип (він же принцип обрізання, наприклад, дерев в саду), коли в межах 
функціонального простору відновлюється, виростає. поповнюється те, що відрізали чи 
використали). Принцип обрізання надзвичайно ефективний для поновлення інформаційних 
структур, що накопичили на переферії критичну масу помилок. 
Перепонами на шляху самовідновлення (і необмеженого функціонування) в природі стає, перш 

за все, накопичення “помилок” і неможливість виведення відпрацьованого за межі системи, або 
неможливість (в просторі-часі) зробити необхідну заміну, а тому крім контурів самовідновлення 
необхідно передбачувати і контури скидання назовні відпрацьованого (структур, надлишку тепла, 
відпрацьованої енергії і інформації). По кожному параметру необхідно мати не лише високі вхідні 
значення, а й наявність холодильника для створення визначеної різниці потенціалів. 

 

4.1.19. Фрактальні технології 
Людство існує в середовищі фрактальних структур: куди не подивишся. скрізь одне й теж саме 

в просторі і часі. Формування крони дерев і їх кореневої системи, кровоносної системи і структури 
галактик, процеси розмноження і процеси розпаду, - скрізь в збільшеному, в зменшеному, чи в 
такому ж вигляді, спостерігається те, що повторює себе. 

Вихідним положенням при формуванні фрактальних структур є принцип відповідності між 
потоком фізичного параметру і структурою, що відповідає цьому потоку (принцип Короленко – 
Кюрі: потік переформовує середовище під себе, середовище переформовує потік). Наслідком цього 
принципу є те, що змінюючи значення параметрів потоку на вході, можна змінювати структури 
середовища (провідника потоку). Якщо сформувати структуру при одних значеннях потоку, а потім 
перевести її в інший стан під дією зовнішніх факторів, то при відновленні параметрів попередньої 
ситуації “матеріал немов би згадує і попередню структуру”. 

Кожна фрактальна структура заповнює простір в межах кінетичного імпульсу (E·τ), заданого 
об’єму матеріалу, наданої на користування інформації. На межі дії різних фрактальних структур 
спостерігається рівновага процесів розбудови і розпаду. Зміна параметрів потоку живлення змінює і 
“театр”, простір дії фрактальної структури. 

Особливо цікавими є структури, що  копіюють одна одну в різних середовищах (якщо є дві 
різні структури в межах одного різноелементного середовища, то одна структура розповсюдить свою 
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симетрію на іншу). Характерним прикладом подібної дії є гомеопатичні ліки. Якщо взяти якусь 
кількість ліків і розмішати з меншою кількістю води, то структура і властивості ліків передадуться 
воді. Отриману суміш доповнюємо знову-таки меншою кількістю води і так далі. Кінцева суміш буде 
складатися практично з однієї води, але з властивостями ліків. Подібне формує подібне. 
Примітка: більш детальну інформацію про фрактали можна знайти в розділі “Структури у Всесвіті”. 
 

4.1.20. Технології самоліквідації 
Кожна система має існувати на протязі терміну виконання поставленої задачі, після чого 

повинна самоліквідуватись, щоб не перейти в розряд сміття. Самоліквідація не має на увазі 
абсолютне знищення, а лише розпад, руйнацію до рівня блоків, що можуть бути використані при 
побудові нової, такої ж, чи подібної системи. В своїй діяльності природа передбачила кілька 
механізмів самоліквідації: механічне руйнування, біологічне, променеве, реологічне, теплове, 
електромагнітне. Все, що не включене в світові потоки розвитку, створене штучно чи закінчує свої 
функції, стає нестійким і розпадається до рівня природних процесів і структур. Все складне в природі 
розпадається до простого, все, що народжується, має померти, все, що створено, має бути 
зруйнованим. 

Якщо відсутні ефективні природні механізми знищення штучних структур в зазначений термін, 
створюються технології їх розпаду і ліквідації, що використовують зміну середовища, зміну потоків 
впливу, зміну структур складових елементів з часом (за передбаченою програмою), організацію 
потужних нестаціонарних процесів (прискорювачів темпу часу) біля об’єктів руйнації, 
програмування слабких ланок в зв’язках між складовими системи. 

 

4.1.21. Технології геометричних структур 

Особливості в геометрії структурно подібних об’єктів , функціонуючих в одному середовищі, 
породжують відмінності в процесах і їх наслідках.  Помістивши над однотипними рослинами конуси 

вістрям вгору і вістрям вниз, циліндри з різним співвідношенням довжини ℓ до діаметру d (ℓ /d > 1, 

(ℓ /d < 1, (ℓ /d = 1), отримаємо різні результати розвитку рослин до контрольних зразків. Результати 

практично не залежать від матеріалу конструкцій і визначаються геометричними параметрами, 
точніше параметрами поділу простору і їх співвідношеннями. Так само як дзеркало щось із 
випромінювання пропускає, а щось відбиває, так кожна просторова неоднорідність, кожна поверхня є 
перепоною, дзеркалом, обмежуючою і направляючою площиною для потоків фізичних параметрів, 
характерних для того стану матерії, який називаємо вакуумом. Одним з досить вивчених потоків 
енергії - імпульсу у вигляді хвильового процесу вакууму є розповсюдження електромагнітного поля. 

Кожна геометрична регулярна структура на шляху потоку якого-небудь фізичного параметру 
(найчастіше енергії) утворює разом із вакуумом енергодинамічну пару, що формує потоки інших, 
фізичних параметрів (у декого при цьому виникає враження виникнення енергії в даній системі з 
нічого). Подібними структурами є бджолині стільники, паралельні пучки капілярних структур, об’єм 
однакових кульок, пірамідальні структури, набір циліндрів та таке інше. 

Дещо інакше проявляють себе в якості другої структури енергодинамічної пари магніти і 
ротори (гіроскопи, вихори). В залежності від орієнтації відносно потоків у вакуумі, чи в іншому 
середовищі, ефект від дії енергодинамічної пари буде різним. Напрямок обертання ротора впливає на 
інтенсивність взаємодії з іншими тілами; наприклад, на дію сили тяжіння. Особливо цікаві варіанти, 
що поєднують обертовий рух і магнітне поле. Під потужним магнітом, що обертається з великою 
кутовою швидкістю, змінюються плин часу, швидкість протікання процесів, реакція на дію сили 
тяжіння. При деяких значеннях руху таких роторів-магнітів виникає ефект підкрутки зовнішнім 
потоком в разі їх використання в якості другої компоненти ЕДП. Прикладом можуть служити 
планети, що практично не змінюють параметри обертового руху на протязі великих проміжків часу. 

 

4.1.22. Технології розділення фізичних параметрів 

В діяльності людини досить часто виникає необхідність розділення різних речовин, 
виробництва надчистих матеріалів, відокремлення речовини з великою густиною чи питомою масою 
від супутніх з малою густиною, молекул з високою енергією (температурою) від молекул з низькою, 
іонів від нейтральних атомів і так далі. Для вирішення задачі розділу використовуються різні фізичні 
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механізми і технології, природні і штучні. Основою розбудови технологій розділення може бути 
різниця у значенні хоча б одного параметру між компонентами, що розділюються. В залежності від 
фізичної суті механізму, що використовується для розділення, використовуються і різні технології. 
Найчастіше використовуються середовища: поля тяжіння, електричних і магнітних полів, 
температурних полів, відцентрової сили, що залежить від відстані, густини та щільності, лужних і 
кислотних властивостей та т.п. (природні і штучні сепаратори). 

Іншим механізмом розділення параметрів служить ефект “невода”. В якості “невода” 
використовуються сітки, мембрани, капіляри, інтервальні і резонансні механізми, ключові слова (в 
потоках інформації). 

Ще одним механізмом служать різні інгібітори і каталізатори процесу по даному параметру, в 
тому числі, випадання “за порогові значення” (калібровка) та інші механізми взаємодії (змочування, 
хімічні сполуки, зарядове спряження). 

 

4.1.23. Імпульсні технології 

Для зміни стану об’єкта (внутрішніх властивостей, просторової конфігурації, структурованості, 
трансляції з одної точки в іншу, зближення при наявності сил протидії, переходу через 
потенціальний бар’єр, подолання перешкоди) часто виникає необхідність в отриманні значення 
якогось фізичного параметру за межами досяжності традиційними технологіями. особливо це 
стосується динамічних (силових) параметрів. Саме для таких випадків найчастіше застосовуються 
імпульсні (вибухові) технології. Основною ланкою імпульсних технологій є вивільнення імпульсу 
(енергії) за мінімально можливий проміжок часу та передача його іншому об’єкту. 

В загальному випадку імпульс I є зміною кількості руху P: 

I=P1-P2=m1v1-m2v2=F·t 

і є добутком сили F на час дії t. Чим менше час дії, тим більша сила, діюча на об’єкт при фіксованому 
значенні I. З іншого боку дія сили завжди розподілена по площі. Зменшуючи площу дії сили, можна 
отримати великі значення тиску, погонних зусиль, напружень (методи концентрації сили на малих 
площах: конус, голка, прес). 

Оскільки сила є результатом зміни значення енергії E по координаті x, то чим швидше з 
відстанню змінюється енергія, тим більші значення сили і, відповідно, імпульсу. Для отримання 
результату необхідно витратити конкретне значення дії: L = E·t = const. Чим коротший час 
використання дії, тим більша енергія, що вивільняється і, відповідно, значення імпульсу. 

Для отримання необхідного значення імпульсу по площі S можна використати правило 
моментів.(I1S1=I2S2), постійне накопичення енергії з дискретним у часі вивільненням, інші механізми.  

Загальним для всіх імпульсних технологій є перерозподіл дії L між її складовими на користь 
результативного параметру та експоненціальне вивільнення енергії в ланцюгових процесах (на зразок 
реакцій Семенова з розмноженням ініціюючих елементів процесу), тобто в процесах з позитивним 
зворотнім зв‘язком. 

 

4.1.24. Енергетичні технології 

Різниця в значеннях одного і того ж фізичного параметру в двох сусідніх точках, або в двох 
суміжних моментах часу є джерелом енергії. Навколишній Всесвіт – це безмежний рух потоків 
речовини і енергії, і кожний потік є джерелом різних видів енергії. Загальне джерело енергії для 
Землі – Сонце. На сонячному потоці енергії побудована ціла низка великих і малих ланцюгів 
енергодинамічних пар. Всі вони відносяться до так званих нетрадиційних джерел енергії, хоча по суті 
несуть в собі видозмінену трансформовану енергію Сонця. І коли мова заходе про енергетичну кризу, 
про вичерпання джерел законсервованої в нафті, газі, вугіллі сонячної енергії, то по суті це мова про 
кризу енергетичних технологій, про невміння і небажання освоювати інші джерела енергії. Навіть 
якщо є проблеми в прямому використанні сонячної енергії, існує дуже багато енергодинамічних пар 
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(трансформаторів) для формування на потоці сонячної енергії необхідних для життєдіяльності 
людини потоків енергії. 

 

4.1.25. Загальний огляд деяких інших технологій 20 сторіччя 

А. Технології концентрації (розсіювання) енергії та інших фізичних параметрів. Для 
концентрації фізичного параметру використовуються різні фізичні механізми, в тому числі сепарації, 
неводу, притягування недостаючого і відштовхування зайвого, асиметрія потоків і асиметрія 
середовищ, ефекти енергодинамічних пар, фазові (кластерні) переходи, утворення “ядра-периферії”, 
штучних центрів конденсації і концентрації. 

Б. Технології переміщення якоїсь кількості фізичного параметру з однієї точки в просторі-часі в 
іншу, будуються на різних за природою механізмах. Коли мова йде про передачу параметру без його 
носія, найчастіше використовуються хвильові процеси. Цей же механізм використовується і у 
випадку, якщо носій необхідного параметру уже є і необхідно лише передати сам параметр від 
одного носія до іншого. В разі відсутності потенційного (необхідного) носія переміщується 
безпосередньо об’єкт-носій. Переміщення відбувається за допомогою параметропроводів і 
транспортерів (дискретних на зразок залізничних, авто, суден, літаків, та безперервних на зразок 
стрічкових, електричних, пневмо, гідро та інших мереж. Вибір технології транспортування залежить 
від схеми переміщення. Одним з найнеефективніших засобів переміщення є реактивний. Найбільш 
ефективним є зарядовий за відсутності зовнішнього середовища. 

В. Технології трансформації фізичних параметрів і їх потоків практично завжди побудовані або 
на принципі енергодинамічних пар, або на перерозподілі значень складових більш загального 
фізичного параметру за правилом моментів. Використовується також принцип компенсації, за яким 
зміна величини одного параметру компенсується зміною іншого. 

Г. Технології вимірювання фізичних величин практично завжди використовують ті ж 
механізми, що і технології трансформації. При виборі механізмів трансформації і виміру фізичних 
величин бажано вибирати такі, в яких має місце пропорційна залежність між параметром 
вимірювання і параметром потоку. 

Д. Технології використання властивостей середовища функціонування. Всі існуючі технології 
побудовані з врахуванням параметрів атмосфери, гідросфери та літосфери Землі. В той же час вихід 
людства в космічний простір дозволяє використовувати фактори невагомості, вакууму, потужного 
сонячного і галактичного випромінювання, сонячного “вітру”, а поблизу Землі ще й властивостей 
іоносфери, магнітного поля Землі та її радіаційних поясів. Особливо перспективні вакуумні 
технології в розбудові нетрадиційних енергодинамічних пар. 

Е. Технології, що використовують закони симетрії і асиметрії в будові технічних і біологічних 
об’єктів та середовища їх функціонування. Особливо перспективні технології, що побудовані на 
асиметрії в будові речовини (елементарні частки - спінори) та асиметрії фізичних полів у вакуумі. 

Проведений огляд нерівнозначний і не є повним переліком перспективних технологій. Він 
приведений лише для того, щоб привернути увагу читача до пошуку нових напрямків у розробці 
технологій майбутнього. 

 

4.2 ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 
 

Якість проектування і користруювання яких завгодно об'єктів багато в чому залежить від 
досвіду проектанта-конструктора та інформаційно - технологічних засобів, якими він користується. 
До останніх належать і так звані принципи оптимального (іноді їх називають раціонального) 
проектування і конструювання. Розглянемо деякі з тих, що використовуються, а також ті, на які 
необхідно звертати увагу при проектуванні складних технічних систем.  

1. Об’єкт, чи система, що проектується має відповідати структурі зовнішнього середовища. По 
відношенню до суспільства це відповідність інформаційно-технологічному середовищу, рівень 
кваліфікації проектантів, технологів і обслуговуючого персоналу, наявність можливостей розробки, 
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виробництва і експлуатації умовам функціонування. При цьому необхідно врахувати рівень 
складності системи гармонійній відповідності зовнішнім чинникам і часу перебудови системи при 
зміні умов або задачі функціонування. 

2. Ентропія системи (а відповідно і життєздатність) мінімальна при мінімумі перехідних 
процесів в системі. З метою зменшення кількості перехідних процесів і їх впливу на час 
функціонування бажано: 

- знизити потоки робочого тіла, енергії і інформації; 
- використовувати однорідні і ізотропні зв'язки, бажано одної фізичної природи; 
- на вхідних і вихідних потоках енергії і речовини передбачити накопичувачі енергії та 

демпфери перехідних процесів.  
3. Функції системи мають бути оптимально розподілені між її конструкціями. Для цього 

необхідно звернути увагу на мінімізацію функції їх поєднання в одній конструкції 
(багатофункціональність), а також на важливість тої чи іншої функції в схемі роботи системи. При 
цьому набувають значення питання: 

- скільки і яких функцій можна віднести до тої чи іншої конструкції, з тим, щоб 
використовуючи її можливості покращити умови функціонування; 

- які функції залишити в системі, а які винести назовні (або відокремити взагалі); 
- як розділити систему на підсистеми по рівнях будови за показниками максимальної надійності 

і ефективності, модульності і незалежності підсистем та вибору відповідного коефіцієнта 
розгалуження по рівнях будови.  

4. Кожна система має передбачувати механізм відновлення працездатності. В складних 
системах необхідно передбачити: 

- механізм виносу поломок назовні і постановки працездатних елементів на місце тих, що 
вийшли з ладу; 

- в самій системі (або зовні) запас необхідних елементів для заміщення; 
- зв'язки в системі мають забезпечувати достатню рухомість елементів конструкції при 

відновленні працездатності. 
5. Складна система повинна мати систему керування, відповідну її стійкості в межах 

функціонування. Для реалізації задач керування необхідно мати два блоки (дві підсистеми) 
інформаційного забезпечення системи керування. Набір стандартних модулів-матриць на 
функціонування систем і набір модуль-матриць на виконання задачі. Особливостями будови складної 
системи є наявність (якщо не має – передбачити): 

- годинника (камертона, ведучої скрипки), резонатора системи; 
- ієрархії керування; співрозмірності швидкостей; часу подачі сигналів керування та їх 

порогових значень;  
- наявність механізму зворотного зв'язку. 
6. Кожна система повинна мати поверхню розділу з зовнішнім середовищем по всіх параметрах, 

що можуть впливати на її працездатність (геометричні поверхні, поверхні поділу функцій, площини 
розмежування, мембрани та тому подібне). При цьому поверхні можуть бути непроникними і 
частково проникними для різних потоків і елементів. Розміри і масштаби системи мають бути 
оптимізовані під функції системи і умови виконання задачі (кілька малих систем можуть вирішити 
задачу одної великої і навпаки). 

7. Час існування системи має відповідати часу виконання поставленої задачі. Якщо час 
існування буде меншим – зростають затрати на ремонт, або на побудову іншої системи; якщо 
більшим – не раціональні затрати з самого початку. Забезпечення необхідного часу 
підпорядковується низці питань: 

- забезпечення оптимальної якості в необхідний момент; 
- забезпечення необхідного рівня надійності елементів і зв'язків між ними; 
- оптимізації співвідношення між параметрами функціонування і параметрами зовнішнього 

середовища; 
- досягнення оптимальної якості в необхідний момент; 
- досягнення оптимумів підсистем в послідовності алгоритмів функціонування. 
8. Якщо в системі використовуються підсистеми, що побудовані на різних за фізичною 

природою елементах, зв'язках і потоках, бажано викликати їх вплив одна на одну. При цьому слід 
звернути увагу на те що:  
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- механічні підсистеми можуть бути статичними і динамічними; 
- енергетичні підсистеми можуть будуватись на незмінних і змінних в часі потоках енергії; 
- інформаційні підсистеми можуть працювати на власній, внутрішній інформації і на потоках 

ззовні; 
- всі підсистеми мають бути гармонізовані в просторі і часі. 
9. Система повинна мати, як загальний так і поелементний показник надійності одного 

значення, що забезпечується: 
- елементами одного рівня надійності; 
- зв'язками одного рівня надійності; 
- оптимальною архітектурою системи і оптимальним розподілом функцій. 
10. В залежності від призначення складної системи в її склад мають входити необхідні системи 

життєзабезпечення: 
- система енергетичного забезпечення ; 
- система забезпечення робочим тілом і компонентами його переробки; 
- система доставки необхідних компонент функціонування до місця призначення (транспортні 

системи); 
- системи збору і обробки необхідної інформації та зв'язку з зовнішнім світом; 
- імунна система, або система захисних функцій; 
- система відновлення працездатності і регулювання параметрів (регенерація, вирощування та 

т.п.). 
11. Будова системи має оптимальним чином відповідати цільовій функції призначення системи. 

В залежності від середовища функціонування і від цільової функції проектування (мінімальна 
собівартість, максимальна надійність, мінімальна маса, максимальний результат, заданий рівень 
якості і т.п.) вибираються системи життєзабезпечення системи і їх показники, матеріали і 
конструкції, область застосування. Як результат компромісу між наявними ресурсами і задачами 
системи, спроектований об’єкт є лише наближенням до ідеального варіанту. Задача проектанта 
полягає в максимальному наближенні спроектованого об’єкта (системи) до ідеального варіанту. 
Розглянутий принцип є одночасно і законом відповідності задуму і результатів. 

Перераховані принципи є системними, але не єдиними і приведені в якості зразка для 
розбудови технологій проектування, так само, як і приведені нижче принципи раціонального 
конструювання:  

1. Використовуй оптимальні види навантаження. Краще всього конструкція працює на 
розтягування. 

2. Матеріал конструкції має задовольняти умовам експлуатації, мати найкращу питому 
міцність, бути доступним, технологічним, дешевим. 

3. Конструкція в усіх точках повинна бути рівнонапруженою, працювати за значеннями 
робочих напружень близькими до руйнівних. 

4. Сили (навантаження взагалі) необхідно передавати найкоротшими шляхами, а геометрія 
елементів конструкції має відповідати геометрії силових (як і інших) потоків. 

5. Конструкція має набувати оптимальних властивостей в період функціонування (метод 
попереднього навантаження, тренування, попереднього пристосування). 

6. Конструкція повинна мати мінімум рухомих деталей і елементів загальної зборки. 
7. В кожній конструкції бажано поєднати максимум можливих функцій з акцентом на 

взаємонейтралізацію силових потоків і наслідків функціонування. 
8. Якщо кілька деталей можна виготовити в якості єдиної, це необхідно зробити, не забуваючи 

про надійність, працездатність, ремонтопридатність. 
9. Конструкції не повинні нести загрозу життєдіяльності людини, „бути стійкими” до зовнішніх 

впливів і не змінювати властивості з часом. 
10. При конструюванні слід використовувати метод трьох точок як елемент стійкості і 

жорстокості (наприклад трикутники в будові ферм).   
11. При конструюванні необхідно використовувати загальну розмірну базу, всі розміри 

елементів конструкції мають відноситись як цілі числа, так само як і співвідношення між періодами 
функціонування. 
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12. По можливості необхідно виключити ударні навантаження (і динамічні взагалі), так само як 
і перехідні процеси. Постійність рівня навантажень – гарантія стабільності. 

13. При проектуванні конструкції органу виконання поставленої задачі необхідно враховувати 
характер його взаємодії з предметом праці (в точці, по лінії, по поверхні, об’ємну). 

14.Конструкція, що проектується, має відповідати принципам технологічності, а саме: 
- враховувати можливості її виробництва; 
- оптимальної організації виробництва; 
- оптимальному складу виконавців задачі і ресурсного забезпечення процесу виробництва; 
- оптимізації інтересів виробника і споживача; 
- мінімізації недостатнього і максималізації достатнього. 
Перераховані принципи проектування – конструювання можуть бути доповнені іншими, 

можуть змінюватись із часом, а тому мають розглядатись перш за все, як основа для подальшого 
розвитку творчої думки. 

Розвиток кожної складної системи підкоряється обмеженій кількості принципів та законів. До 
складу принципів і законів будови і розвитку технічних систем слід віднести наступні: 

1. Закон кореляції параметрів однорідного ряду технічних об'єктів. Під однорідними об'єктами 
розуміють такі, що мають однакове призначення, подібні функції і структури, умови роботи і 
відрізняються лише значеннями головного параметру. Для однорідного ряду технічних об’єктів 
параметри χ j їх елементів пов'язані з головним параметром y і функціональними залежностями виду 

ijii bxay i +⋅= ν
  ,            і=1,2…n,   j=1,2…k, 

де iii ba ,,ν  – статистичні коефіцієнти. 

2. Закон гомологічних рядів: технічні об'єкти з близькими функціями і принципами будови 
мають частково співпадаючі набори варійованих конструктивних ознак, що приймають однакові 
значення.  

3. Закон симетрії технічних об'єктів: симетрія середовища, що породжує об'єкти, накладається 
на симетрію цього об'єкту. При цьому геометрія об'єкту зберігає лише ті елементи власної симетрії, 
які співпадають з накладеними на нього елементами симетрії середовища (принцип П. Кюрі). Іншими 
словами, технічний об'єкт, що знаходиться під впливом потоків речовини, енергії і інформації, має 
визначальний тип симетрії, обумовлений комбінацією і характером цих потоків. 

Для основних типів симетрії даний закон може бути сформульований наступним чином: 
а) закон двосторонньої симетрії: технічний об'єкт, що знаходиться під впливом 

різнонаправлених під кутом один до одного потоків середовища має площину симетрії паралельну 
напрямку дії потоків (симетрія типу (m); наприклад, у літака); 

б) закон осьової симетрії: 
- технічний об'єкт, що знаходиться під впливом однонаправленого потоку має вісь симетрії 

паралельну вектору дії потоку (симетрія типу (n), наприклад, гребного гвинта); 
- технічний об'єкт, що знаходиться під суттєвим впливом сили тяжіння і плоско паралельної дії 

середовища має симетрію (n·m) з вертикальною віссю симетрії; 
- технологічний об'єкт, що знаходиться під рівновірогідним впливом потоків з якого завгодно 

напрямку має симетрію (n), або (n·m), (n:m), (m·n:m) з віссю перпендикулярною дії середовища (n:m), 
(симетрія типу анемометра). 

При проектуванні необхідно також пам’ятати, що основою якої-завгодно енергодинамічної 
пари є асиметрія структури системи. Повністю симетрична система нейтральна і не може утворити 
необхідну дієву різницю потенціалів. 

4. Закон мінливості: кожна наступна модифікація технічного об'єкту має відрізнятися за своїми 
параметрами, функціями, можливостями, пристосованістю не менше ніж на (20-25)% від 
попереднього зразка (на значення коефіцієнту стохастичності, варіабельності, оптимального 
пошуку). Якщо внесених змін буде більше – зростає ризик невиконання поставленої задачі. 

5. Закон оптимального різноманіття: для виконання однієї функції в різних умовах зовнішнього 
середовища технічний об’єкт має виконуватись в кількох основних базових модифікаціях. Кількість 
таких модифікацій має відповідати обґрунтованому значенню оптимальної різноманітності. 
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6. Закон Ле-Шательє (закон деградації, реології, мінливості структур і функцій): Система, що 
знаходиться під впливом зовнішніх потоків, змінюється в часі таким чином, щоб дія зовнішніх 
потоків на систему була мінімальною. 

7. Закон еволюції технічних об'єктів: запити людства, що зростають за експоненціальним 
законом, забезпечуються експоненціальним зростанням кількості систем і об'єктів, що можуть 
задовольнити ці запити.  

8. Принцип прозорості (необхідної проникливості): кожна система (і кожна структура) має 
забезпечувати необхідну енергопровідність до кожного її складового елемента (так само як і 
можливість заміни одних елементів іншими), та доступ необхідних потоків інформації до місця 
призначення. 

9. Принцип Оккама: не слід примножувати сутності без необхідності. Ускладнення системи має 
обґрунтовуватись або зміною цільової функції, або зміною якості. 

10. Принцип Гьоделя-Тарського (принцип повноти-неповноти): завжди знайдеться істина, яку 
засобами системи не можна ні спростувати, ні довести формально логічними засобами. Завжди є 
рішення обумовлені не логікою будови системи, а зовнішніми факторами. 

11. Принцип пристосування (принцип динамізації): система, що еволюціонує в змінному 
середовищі розпадається на дві частини: ядро і периферію. Ядро базується на консервативному 
стабільному факторі; периферія (змінна частина) - на оперативному впливаючому ззовні. При цьому 
стійкість системи підвищується. Співвідношення між стабільною і змінною частинами в залежності 
від динамізації системи коливається від значення золотого перетину φ = 0,618 до 4:1 (закон Парето в 
економіці). 

12. Закон Мерфі (закон інерції): всякій зміні відповідає рівна їй протидія (куди б ти не їхав – це 
завжди вгору і проти вітру). 

13. Принцип Короленко-Кюрі: ускладнення-спрощення системи відповідає ускладненню-
спрощенню зовнішнього середовища. 

14. Принцип компенсації: кожна зміна в зовнішньому середовищі компенсується відповідною 
зміною в структурі об’єкта, що знаходиться в даному середовищі. 

15. Принцип еквівалентності: завжди існує альтернатива прийнятому рішенню (принцип 
подвійності в геометрії; множинності в біосфері: «хлібне» місце пустим не буває). 

16. Принцип цементації системи: в незмінних умовах система стабілізується, цементується, 
втрачає здатність до пристосування і еволюції (це стосується не лише природних і технічних 
об’єктів, а й творчих колективів, свідомості проектанта). 

17. Принцип ієрархії (принцип жорсткості, ефект диктату верхів над «низами» принцип 
моментів): дія (вплив) елементу системи залежить від місця елементу в ієрархії системи (можливості 
елементу множаться на «плече» взаємного розташування в ієрархії). 

18. Принцип переходу: перехід системи з одного рівня організації на інший (з макро- на мікро- 
або на мегарівень) має супроводжуватись і зміною фізики функціонування. 

19. Принцип фільтрації: система повинна мати будову, яка б виключала можливості впливу 
випадкових факторів на її функціонування (наявність імунної системи) 

20. Принцип нерівномірності розвитку: кожна система переживає три стадії: пристосовання до 
умов середовища, період стабільного функціонування і період руйнації (після вичерпання ресурсів, 
після виконання поставленої задачі). На кожній із цих стадій змінюється зміст другого початку 
енергодинаміки. На першій стадії діє принцип максимуму виробництва ентропії (затрат енергії на 
зміну структур), на другій – мінімуму виробництва ентропії, на третій – знову максимум. 

При проектуванні конструкції необхідно також враховувати психологію творчості, а саме: 
- мотивацію; 
- віру в свої можливості; 
- зацікавленість і емоційний стан; 
- наполегливість і бажання долати перепони; 
- віра в можливість рішення задачі; 
- завжди існують альтернативні шляхи рішення; 
- найкращій варіант рішення попереду. 
Перешкодою в творчості є віра в незмінність законів, незмінність функцій, форм і структур; в 

незмінність складу і комплектності, в неможливість інших рішень, інших технологій, іншого 
застосування, іншої вимірності. 
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Ефективність творчого рішення задач в значній мірі залежить від наявності і застосування 
різних форм мислення: інтуїтивного, діалектичного, логічного, системного, ассоціативного, 
художньо-композиційного.  

 
4.3 ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
На відміну від розуму інших форм організації матерії, людина не лише пізнає оточуючий 

Всесвіт, а й моделює його, перебудовує в залежності від задач, які вирішує. В своїй творчості людина 
створює із існуючого неіснуючі до того в оточуючій природі структури, об’єкти, системи. Спочатку 
колесо, плуг, упряж, приготовленні на вогнищі страви, одяг, а потім використання механічної, 
електричної, хімічної і атомної форм енергії та відповідаючих їм структурно і функціонально 
механізмів. Людина пізнає оточуючий Всесвіт і використовує отримані і осмисленні знання для своєї 
добудови і перебудови оточуючого середовища під себе. Колесо і крило є продовженням ніг; ніж, 
ложка, чашка, екскаватор – подовженням рук, комп’ютер – розуму і т.д. і т.п. 

В священних книгах Людства говориться: „ ...і створив Бог –Творець Всесвіту – людину по 
образу і подобі своїй.” Мова не йде про фізичну чи біологічну подібність, а подібність в 
інтелектуально-духовній сфері, в можливостях творчості, в можливостях моделювання Всесвіту, 
його перебудови і, врешті-решт, творіння нових Всесвітів. А це значить, що Людство, а відповідно і 
Людина, має еволюціонувати саме в цьому напрямку, ставати все більш розумним, розвинутим, все 
багатшим духовно і інтелектуально. 

Людина має вчитись, вчитись і ще раз вчитись. Кожної миті і кожного дня людина має пройти 
школу творчості і стати Творцем. І в той же час у процесі пізнання і творчості вона ні на мить не 
повинна забувати, що вона лише клітинка тої системи, яку називаємо Всесвітом, що вона не має 
права змінювати Природу і руйнувати її, а повинна жити і діяти за її законами і на її користь; 
пізнавати і моделювати, але „не шкодити”. 

На відміну від інших складових біосфери, які від народження мають базовий запас «архетипів – 
матриць» на подальше існування, людина набуває необхідний запас знань і навичок в процесі 
власного пізнання оточуючого середовища і навчання. З одного боку людина розвивається як 
„індивід”, з іншого, як соціальна істота. В людині завжди присутнє і поєднане біологічне і соціальне. 
Біологічне потребує безмежного егоїзму. Біологічно–ідеальною особою є конкурентноздатна в 
боротьбі за виживання, в боротьбі з іншими подібними і неподібними істотами, здатна не лише 
вижити за всяку ціну, але й продовжити себе в своїх дітях. Для біологічно ідеальної особи не існує 
моральних обмежень, єдиний критерій життя – вижити. А вижити можна лише маючи переваги над 
іншими в силі, в рості, в вазі, в зубах, у рогах, у розумі, в плодовитості, в хитрості, в підступності, в 
аморальності... В той же час досвід боротьби за виживання підказує, що об’єднавшись можна 
досягнути більшого. З’являються зграї, табуни, банди, племена, мафії, клани, ордени, партії... Ця 
вища за організацією система несе не лише переваги, а й обмеження у вигляді моральних і етичних 
кодексів життєдіяльності члена „банди”, сім’ї, племені, зграї. Життя конкурента, не товариша, не 
однопартійця не варте і копійки. З’являється суспільно ідеальна особа, готова пожертвувати всім, 
навіть життям, задля інших членів „товариства”. В дійсності в кожній людині присутні обидві 
складові: від ідеального по біологічній суті хижака до глибоко ідеального члена суспільства. 
Співвідношення між цими складовими в кожній людині дуже різне. Одна людина практично у 
всьому залишається „хижаком” і, маскуючись під соціальну істоту, використовує на свою користь 
глибоко соціальні прошарки   населення; інша, завдяки вихованню, майже втрачає біологічно 
індивідуальне і майже стовідсотково стає ідеально соціальною. Якщо перші найчастіше стають 
лідерами (щоб використати в особистих інтересах інших), то другі є основою організації суспільства 
в єдине ціле. Саме серед членів останньої категорії з’являються святі і пророки, лікарі і вчителі... 

Для стійкості і розвитку системи необхідні надійність, універсальність і різноманіття. Не може 
існувати суспільство з одних егоїстів, хижаків і з одних „святих”, не здатних до індивідуального 
самовиживання за будь-яких умов. Для самовідтворення, розвитку і еволюції суспільства на даний 
час необхідно мати оптимальне співвідношення індивідуального і соціального, необхідно готувати, 
виховувати, навчати нових членів суспільства, що будуть ідеальними елементами життєздатної, 
висококонкурентної системи. Оптимальність співвідношення індивідуального і соціального 
знаходиться в множині понять „хочу, можу і треба”. Одною із найважливіших задач навчання є 
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вміння розрізняти індивідуально-біологічне „хочу”, соціальне „треба” і відповідність між ними 
„можу”. Практично ніколи не поєднуються між собою „хочу” і „треба” . Поєднує їх система 
виховання і навчання, критерієм ефективності якої є рівень „можу”. Система виховання і навчання 
має розвинути ті індивідуальні риси особистості, що в максимальному ступені задовольняють 
потреби життє- і конкурентноздатного товариства, в більш високому розумінні – суспільства і 
Людства в цілому.  

Кожна спільнота людей об’єднується однією метою, набором необхідного інструментарію і 
технологій для її досягнення, єдиним моральним(з точки зору іншої спільноти - аморальним) 
кодексом. В кожному товаристві розвиваються і домінують ті риси, ті особливості, які на протязі 
років і поколінь дозволяють залишатись системі стабільною і життєздатною, риси, що набувають 
властивостей інваріантів, особливостей незмінних ні за яких зовнішніх змін. Тож кожна система 
виховання і навчання не є „загальною”, аморфною. Кожна система виховання і навчання в своїй 
основі має бути цілеспрямованою на відповідність „можу”, що є інваріантом даної системи, даного 
товариства, даного державного утворення. У відповідності з етнічними інваріантами і під інваріанти 
того, чи іншого „товариства” формується „можу” конкретного системного навчання, формується 
високе поняття „мети життя”, що оптимально поєднує природні можливості особистості і 
соціального „можу” для „треба”. А „треба” для суспільства поняття досить широке. Для надійності і 
стійкості системи необхідні і хлібороби, і виконавці державних інституцій, і вчителі, і безліч інших 
професій. І у відповідності до соціально важливої задачі має формуватись „мета життя”(слід 
зауважити, що на відміну від всіх інших розумних представників біосфери „мета”, як абстрактне 
поняття, присутнє лише людині).  

Мета життя (надзадача) має бути максимально можливою і, навіть, неможливою. Згідно з 
теоремою Ешбі-Гьоделя (вірніше із світовим принципом надлишковості), для вирішення задачі 
необхідно накопичити необхідний, достатній запас, об’єм знань і технологій, мати необхідний 
інструментальний багаж і суму навичок, відповідний матеріал і умови. Чим вагомішу, більш 
високого порядку „Мету” ставить людина в житті, тим більшим запасом знань, технологій, всього 
необхідного вона має оволодіти, та ще й з деяким запасом. Бо забувши, або втративши хоча б один 
необхідний елемент вона не зможе виконати поставлену задачу. Але якщо вона володіє і іншими 
засобами, то завжди можна замінити втрачене іншим і досягти бажаного. Завдяки високій меті 
людина зростає і підіймається. Чим вища мета, тим більша ймовірність її недосяжності, але –  

Для життєздатності людина повинна набути деяку суму знань про оточуюче середовище, 
отримати свого роду необхідне для життя „програмне забезпечення”. Із отриманого вона будує свою 
свідомість так само, як будує собі житло. Із того, що є, одна людина будує собі “хатку”, інша – 
“палац”. Хатку будувати просто і швидко. Та побудувавши житло людина рідко й неохоче 
перебудовує старе, а тим більше будує нове. Подібне спостерігається і при побудові свідомості. Під 
маленьку мету потрібно мати небагато знань, а просто так людина „зайвого” нести не буде (те ж 
саме, що замість води нести в пустелю цеглу). Після набуття необхідного для життєздатності в 
“хатці” „програмного” продукту, мінімально-необхідної суми технологій життя, у людини 
спостерігається явище „цементації” свідомості. Після „дозрівання бетону” важко, а іноді й 
неможливо змінити стан свідомості. В той же час, якщо людина ставить в житті високу Мету, вона 
може її не досягнути, але за час роботи з нею вона набирає стільки знань і технологій, що в своєму 
розвитку піднімається на декілька поверхів вище. Може „журавля ” і не спіймає в небі, але “синиць” 
така людина наловить. 

Для того, щоб сформулювати мету життя, необхідні досвід і знання. Але чим пізніше в житті 
людина ставить собі „мету”, тим менше часу і шансів на її досягнення. Дуже важливо поставити мету 
в дитинстві, або, найпізніше, в юнацькому віці. Але як це зробити? 

Кожна людина від народження має спільне для всього живого програмне забезпечення – 
архетипи (ейдоси, матриці) на виживання і специфічне, особисте, те, що визначає її Долю, те, що 
відрізняє її від інших, те, що необхідне для реалізації майбутнього. В кібернетиці існує теорема, 
згідно з якою система залишається стійкою при наявності стійкого ядра (заданого наперед) законів, 
принципів, структур, функцій, алгоритмів (технологій). Стійкість системи обумовлюється так званим 
коефіцієнтом стохастичності, який за різними оцінками коливається від 0, 0... до 0,382 (до 
доповнюючого значення золотого перетину φ=0,618...). Для стійкості, життєздатності людини 
необхідно, щоб уже до народження вона мала те програмне забезпечення на майбутнє, яке називаємо 
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„долею”. Тож, якщо людина слідує своєму „програмному забезпеченню”, у неї максимальні 
можливості реалізації самої високої Мети. 

Щоб узнати, усвідомити свої можливості, свій шлях і свою „долю” маємо уважно придивитись 
до себе. Одним із варіантів прогнозу свого шляху є щоденник, в якому фіксується найважливіше з 
того, що хочеться не забути, те що сподобалось, те, що хочеться взяти в майбутнє. Це і рядки з пісні, 
і мудрий вислів, і теорема, і рецепти, і все те, що може „знадобитись”. Переглянувши такий 
щоденник через рік – два можна відразу звернути увагу на домінуючу інформацію і по ній визначити 
можливі варіанти доленосних напрямків. Звичайно, чим ширший кругозір людини, тим точнішим 
буде визначення, а тому одною з найважливіших задач навчання є набуття дитиною необхідного для 
цього інформаційного багажу, (по-грецьки  „тезаурусу” – інформаційного багатства). Що має 
включати в себе „тезаурус”? 

Зрозуміло, що людський мозок не є бездонним „мішком”, в який можна „скидати” всю 
інформацію підряд. У навчанні існують дві традиції: шумерська (або вавілонська) і грецька. У 
першому випадку навчання будується на засвоєнні необхідної кількості рецептів(алгоритмів, 
технологій) рішення задач, з якими людина зустрінеться в майбутньому в своїй практичній 
діяльності. В другому подаються основні вихідні положення даного розділу знань (постулати, 
аксіоми, принципи, закони, уявлення) і прививається уміння створювати з них необхідні технології за 
законами логіки, аналогій, асоціацій, гармонії, симетрії, доречності. Зрозуміло, що конкретні, уже 
перевірені практикою рецепти, більш оптимальні на даний момент, бо не вимагають часу і зусиль для 
розробки і перевірки. В той же час грецька традиція краща для розробки нових технологій, 
визначення поведінки в неочікуваних ситуаціях, в пошуку оптимальних рішень в нових умовах. 
Вавілонська традиція – це швидкість, надійність, економність, але це й топтання на місці, 
приреченість на другорядну роль в еволюції. Тож, як і у всякій справі, в навчанні має бути 
оптимальне співвідношення між цими двома підходами. Особливо, якщо враховувати різні природні 
дані людини і різний базис знань, набутих нею за попередній час. Але і в тому і в іншому випадку 
важливу роль для подальшого відіграє цінність і кількість набутої інформації. Яку ж інформацію має 
засвоїти учень у першу чергу?   

Фізики знають, що розділ „механіка” побудований на трьох законах збереження: енергії, 
кількості руху (і її зміні - імпульсу) та моменту кількості руху. Всі ці закони є наслідками більш 
загального принципу в природі – принципу оптимальної дії. Якщо учень, чи студент знає і розуміє 
фізичну суть цих законів, знає закон тяжіння, і володіє апаратом математичного аналізу (уміє 
користуватись похідною і інтегралом), то для нього зрозуміла і механіка, і всі розділи знання, 
побудовані на ній. В кожному розділі знань завжди є ті вихідні положення, ті підвалини, ті 
принципи, на яких будується вся споруда цього розділу. В електродинаміці це рівняння Максвела, 
закон Кулона і, як інструмент, теорія поля; в термодинаміці – рівняння стану, співвідношення 
Онзагера і принципи оптимальності (мінімуму і максимуму) виробництва ентропії. Подібні принципи 
і закони є (як уже говорилось вище) у всіх розділах знань про оточуючий Всесвіт; в основі кожної 
моделі лежать один або декілька системних принципів. Якщо людина засвоїть ці фундаментальні 
закони і принципи, розуміння структур, що утворюють оточуючий Всесвіт, їх природу, то їй буде 
легко орієнтуватись у якому завгодно розділі знань. І не лише орієнтуватись, але й стати активним 
творцем, розробником нових технологій, нових системних уявлень; особливо в тих областях знання, 
що ще не пройшли періоду формалізації, або побудовані на невірних вихідних положеннях. 

Надзвичайно важливу роль у навчанні і вихованні дитини відіграють умови її життєдіяльності. 
Згідно з принципом Короленко-Кюрі формування особистості надзвичайно глибоко пов’язано з 
навколишнім середовищем. Свого часу Короленко писав: якщо оселити принца в конюшні, то він не 
заспокоїться доти, доки не наведе там хоча б якийсь лад, необхідний для проживання; якщо ж 
оселити в палаці конюха, то він теж не заспокоїться доки не перетворить палац в конюшню. Існує 
глибока взаємовідповідність між станом душі і свідомості людини та навколишнім середовищем (за 
принципом Кюрі, якщо помістити об’єкт в нове середовище, то вони взаємно переформують одне 
одного, пристосуються до нових умов). Дбаючи про навчання дитини, чи майбутнього спеціаліста, 
маємо потурбуватись про те, щоб вони мешкали і навчались в умовах максимально наближених до 
майбутньої спеціальності. І тоді не лише вчитель, а все навколишнє оточення активно формуватиме 
майбутню універсальну, чи індивідуальну особистість. Якщо дитина щось вчить, але не користується 
результатами навчання, не розуміє їх необхідності, не відчуває в них потреби, вона дуже швидко 
набуває до них „імунітет” і не лише не вчиться, а й старається позбутись того, чого не використовує, 
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що є просто „тягарем”. Зрозуміло, що ефективність подібного навчання буде дуже низькою, навіть 
при талановитості вихователя і вчителя. Вся організація суспільства від сім’ї і школи до вищих 
навчальних закладів і державних інституцій має відповідати задачам виховання і навчання. І не лише 
організація суспільства, а й пріоритети, що надаються тій, чи іншій справі, тій, чи іншій професії, 
надзвичайно сильно впливають на розвиток і навчання дитини, на ефективність навчання. 

До складу навколишнього середовища відносяться не лише предмети побуту і люди, з якими 
спілкується учень, а й мова спілкування. Говорячи про мову спілкування і навчання, маємо 
зупинитись на трьох її аспектах. До першого слід віднести гармонію мови. Не буде перебільшенням 
сказати, що гармонія мови породжує гармонію мислення. Багата за змістом гармонійна мова дозволяє 
створювати надзвичайно складні і гармонійні моделі. Прикладом може бути наша рідна українська 
(вона ж руська не просто за назвою, а й за історичним походженням), в якій заради гармонії часто 
плаває наголос в словах, а після приголосної бажана голосна і навпаки, в якій практично відсутні 
різні, обривисті фонемосполуки. Лінгвісти давно досліджують закони будови мов, в тому числі і 
частоту вживання фонем. Відомо, що всі індоєвропейські мови, пішли від мови наших предків (як і 
всіх білих народів взагалі) санскриту. Вважається, що прабатьківщиною арійських (білих) народів 
було Причорномор’я. Саме звідси розходились індоєвропейські народи по земній кулі. Змінювалась 
територія помешкання народу, змінювалась і частота вживання тих, чи інших фонем. Найближчою з 
існуючих мов до санскриту залишилась українська, в якій збереглося більше тисячі коренів слів 
санскритського походження. Зміни в частотному спектрі зумовлюються територіальними умовами 
(умовами помешкання) і місцевим фоном взаємодії з магнітним полем Землі. Так само, як і магнітне 
поле Землі, робота нашого мозку (свідомості) пов’язана з α, β і γ ритмами. Інтенсивність, ступінь 
наближення  до поверхні, структура магнітного поля планети різні по регіонах і по-різному 
впливають на роботу мозку, на гармонію мислення і його ефективність. Не буде перебільшенням 
висновок про те, що людина, яка народилась на даній території, має говорити на мові, що склалась на 
цій території, бо лише за цієї умови ми можемо „спілкуватись із космосом”. 

Від частоти вживання фонем, від законів будови мови, від можливості і повноти контакту з 
біопланетарним „комп’ютером” планети (магнітним полем)залежить їх інформативна навантаженість 
і ефективність. У розвинутих мовах навантаження на одну букву (а, відповідно і фонему) сягає 4 - 5 
біт. Набагато більшої інформативності сягають іконічні (ієрогліфічні) символи, що несуть в собі 
змістовність речень, сторінок, і навіть цілих розділів знання. Вживання ієрогліфів – символів в 
писемній мові робить її надзвичайно економною, інформативною, компактною, але, водночас, і 
застиглою, заформалізованою. Ієрогліфічні за змістом і написанням символи не повинні змінюватись, 
щоб їх розуміли всі користувачі. В той же час ієрогліф позбавляє мову варіативності, фантазії, 
пошуку. Мова ієрогліфів гарна для швидкого і ефективного навчання тому що є, але не для пошуку 
нового. І так само, як існує оптимальне співвідношення між вавілонською і грецькою традиціями в 
навчанні, так існує оптимальна частота вживання іконічних і фонемних символів в писемній мові. 
Подібна ситуація і з третім аспектом мовного питання, з  логікою будови мови і висловлюваннями. 
Абсолютна логіка висловлювань формалізує мову, робить її форми і зміст застиглими, а тому на рівні 
мовних структур використовуються і інші засоби формування змісту і висловів, а саме: асоціації і 
аналогії, образність і досвід (те, що ми називаємо інтуїцією). Співвідношення між сталою частиною і 
змінною в мовних структурах задається коефіцієнтом стохастичності. Фізична природа коефіцієнту 
стохастичності полягає в оптимізації вибору шляху рішення задачі. Якщо значення цього коефіцієнту 
менше оптимального, варіативна частина задачі по відношенню до сталого ядра інформації мала і 
задача практично без пошуку інших засобів вирішується відомим способом. Якщо ж значення цього 
коефіцієнту більше оптимального, то внаслідок великої кількості можливих варіантів виконавець 
буде довго блукати в пошуках рішення і взагалі може не вирішити поставлену задачу. Коефіцієнт 
стохастичності визначає співвідношення між творцями і виконавцями, між лідерами і 
послідовниками, між перспективним і існуючим, між стабільним і нестабільним! В процесі навчання 
коефіцієнт стохастичності визначає співвідношення між обов’язковими і новими предметами, а в 
предметі між темами та швидкістю введення нових понять і алгоритмів в цих темах, між полем 
обов’язкової інформації і пошукової творчої діяльності розуму.  

В залежності від задач навчання визначається і співвідношенням між різними його складовими. 
Якщо хочемо отримати професіонала в конкретній області, необхідно до мінімуму скоротити 
варіативну, стохастичну частину процесу навчання, а саме навчання вести за відпрацьованими 
технологіями, за ієрогліфічною формалізованою схемою. Якщо ж хочемо отримати дослідника, 
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вченого, творця, першопрохідця, то перш за все маємо навчити учня думати. Учень має раз і 
назавжди засвоїти, що знання, які він отримує сьогодні не є істиною в кінцевій інстанції, що 
прогресивна модель на даний момент завтра може виявитись не лише неприйнятною, а й невірною 
взагалі; що критерієм істинності може бути лише власний досвід людини і людства. Учень має 
розуміти, що кожна задача може бути вирішена багатьма різними засобами, що ніколи не можна 
повністю довіряти отриманій інформації, бо не існує інформації незацікавленої, не спрямованої на 
конкретну, корисну для когось справу. Навчивши дитину думати, ми можемо бути впевнені, що вона 
уже ніколи не буде „зомбі”, що вона не стане частиною табуна, якого жене „пастух” (часто на бійню), 
не буде „маріонеткою” в планах і діях не кращої частини суспільства (особливої карної влади 
злочинних кланів). Ми можемо бути певні, що така людина ніколи не нашкодить ні іншим, ні 
навколишній природі. Людина, яка думає, уже має наполовину екологічне мислення, бо друга 
частина набувається у процесі виховання і навчання.  

Необхідно не просто навчити дитину думати, а ще й використовувати думку і знання для 
творчості. І тут ми підходимо до ще одного важливого аспекту навчання – як вчити! В більшості 
навчальних закладів якість навчання досягається за рахунок кількості вирішених задач, розроблених 
проектів, виконаних домашніх завдань. Та найчастіше все це виконується за відомими технологіями і 
алгоритмами, без простору для власної творчості і винахідливості.  Подібна технологія навчання 
гарна для набуття професійних навичок виконавця, але не для виховання і зростання творчої 
особистості. Творча особистість зростає на шляху власної творчості, власної думки, власної фантазії, 
власного пошуку. А тому, показавши учню як побудовані задачі даного розділу, необхідно доручити 
йому самому скласти кілька нових задач; розказавши про будову вірша – дати  завдання написати 
самому кілька віршів, і так у кожному розділі навчання. 

Другим важливим моментом у процесі навчання має бути увага до узагальнень, системності, 
переходу думки на більш високі системні рівні, до космічності мислення. Прикладом значимості 
цього моменту може бути порівняння рівнів думки комбайнера і президента. У комбайнера майже всі 
думки, вся інформація зосереджена на території в декілька квадратних кілометрів. Він може знати 
практично все про життя рослин, по кліматичні умови і місцеві особливості, знати вдосконалості всю 
сучасну землеобробну техніку і багато чого іншого. За об’ємом інформації він може знати на порядок 
більше від президента, але він ніколи не буде президентом, бо у президента інший рівень мислення, 
рівень системності країни. Президент може нічого не знати конкретного і нічого не вміти окрім 
одного: він повинен відчувати країну, як шофер авто; відчувати, коли „додати газу”, а коли 
загальмувати, має вправно керувати „системою”. І те, що для комбайнера може бути нездоланою 
перепоною, для президента лише невеличка дрібниця, що не варта уваги. Бо для комбайнера поле 
довжиною в кілька кілометрів безкрає, а для космонавта - вся планета зовсім невелика. На Сході (за 
висловом О. Реріх) кажуть: не має бога, який би не був людиною. У нас існує інший вислів: 
нікчемний козак, що не мріє бути гетьманом. В перекладі на сучасний рівень можна сказати так: 
хочеш бути „богом” - учись, учись і учись, іди по шляху навчання і творчості, і ти станеш ним. Коли 
у людини виникає цільова думка, вона стає „центром конденсації” і, згідно з теоремою Ешбі–
Гьоделя, навколо неї починають „збиратись” необхідні знання, навички, технології. Чим вища мета, 
чим більший рівень складності її досягнення, тим вагоміші досягнення людини в житті. Учня 
необхідно вчити системності і космічності мислення.  

І ще на один момент необхідно звернути увагу – на роль фантазії в процесі навчання. Для 
пошуку оптимальних шляхів в рішенні задач бажана різноманітність, варіативність шляхів думки, її 
несподіваність, неординарність, не традиційність, що не можливо без фантазії. Фантазії необхідно 
вчити, як і всякій іншій справі, і скрізь, де тільки можна, запропонувати дитині несподівані варіанти, 
необхідно запрошувати її до фантазії думки і дійства. 

Звичайно, розглянуті моменти, як і все, про що йшла мова вище, має багато інших аспектів. У 
кожного досвідченого і талановитого педагога багато своїх „секретів” у технологіях навчання і 
виховання дитини. Задачею автора було звернути увагу читача на особливості технологій підготовки 
неординарних особистостей, дослідників, творців, членів суспільства майбутнього, людей з 
системними поглядами на оточуючий Всесвіт і космічним рівнем мислення, без яких не можлива 
розбудова нової України, осяяної розумом і духовністю!  

    
 

4.4 ЕНЕРГІЯ ПРОГРЕСУ, СУСПІЛЬНА ЕКОНОМІКА І СТРУКТУРА  
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СУСПІЛЬСТВА, ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 
 

Людське суспільство, як складна система, розвивається згідно із законами, що визначаються 
біологічним і соціальним аспектами. Цільовою функцією існування людини, як і суспільства в 
цілому, є виживання за всяку ціну і продовження себе в своїх дітях. Істота, яка в боротьбі “за місце 
під сонцем” не має ніяких обмежень в засобах успішної дії, є біологічно ідеальною. Для досягнення 
мети біологічно ідеальна людина може користуватись всім тим, що дозволяє досягти бажаного без 
моральних і етичних обмежень. Для тих, хто слабкіший, більш оптимальним є шлях колективної дії, 
коли слабкі сторони одного компенсуються сильними якостями інших, але водночас, з’являється 
необхідність впровадження обмежень на взаємовідносини між членами колективної дії. В залежності 
від внеску тої чи іншої особи розподіляється і спільно добутий продукт, впроваджуються норми 
взаємовідносин, що отримують назву морального (по відношенню до себе) і етичного (по 
відношенню до інших) кодексів. 

Колектив (сім’я, рід, плем’я) зацікавлені в максимально можливому використанні сильних 
сторін своїх членів, що в конкретних умовах і на конкретній території веде до спеціалізації даної 
множини людей. Хтось краще вирощує хліб, хтось краще виготовляє речі вжитку; з’являється 
необхідність в обміні продуктами діяльності, а з ним і необхідність в загальноприйнятому 
еквіваленті обміну – в грошах, з’являється ринок. Інтуїтивно людина сприймає гроші як еквівалент 
власно затраченої праці, як її вартість. 

З одного боку різні колективи зацікавлені у взаємодоповнюючій співпраці, що дозволяє досягти 
кращого спільного результату, з іншого – з’являється конкуренція між колективами, що 
використовують один і той же обмежений предмет праці, одні й ті ж засоби виробництва, один і той 
же ринок обміну (продажі) виробленого продукту. Біологічний принцип виживання (боротьба за 
місце під сонцем) веде до конфліктності. По відношенню до конкурента не існує ні моралі, ні етики. 
Конкурент – це загроза твоєму існуванню, він має бути обмеженим, або взагалі знищеним. А якщо у 
тебе нічого обміняти, то при наявності сили, розуму, інших гарних і не дуже якостей, можна 
виробника (і власника) бажаного продукту просто завоювати, обібрати, обдурити, включити з 
вигодою для себе в процес виробництва продуктів життєдіяльності. Тож у взаємовідносинах між 
різними спільнотами людей весь час присутні дві тенденції: взаємодоповнюючої співпраці, що 
об’єднує, і конкуренції за простір життєдіяльності в умовах обмежених потоків енергії, речовини, 
інформації, території, змінних у просторі і часі. 

Не існує стовідсотково біологічно і соціально ідеальних людей і колективів. Біологічне і 
соціальне, індивідуальне і колективне завжди знаходяться в співвідношенні, наближеному до 
оптимального в конкретних умовах. Зміна умов існування і діяльності призводить до втрати 
оптимальності і конкурентноздатності (ідеальний трактор для землеробства не є ідеальним засобом 
пересування в повітрі). Успішна вчора людина, могутній і чисельний народ нині завтра можуть стати 
не конкурентноздатними, втратити свої переваги і свою могутність. Чому одні (люди, колективи, 
народи) процвітають і стають багатими, сильнішими, а інші – навпаки, все втрачають і зникають з 
теренів історії? Це питання завжди викликало підвищений інтерес дослідників життєдіяльності і 
розвитку суспільства. 

На кінець ХVII століття сформувалось дві концепції успішного розвитку суспільства, 
виразниками яких стали А.Сміт в Англії і Ф.Кене в Франції. Згідно з вченням А.Сміта людина 
виробляє більше, ніж може спожити сама. Додатковий продукт (надлишковий) є еквівалентом 
додаткової вартості, базою розширеного виробництва, прогресу суспільства. Іншими словами – чим 
більше працює людина, тим більше додаткової вартості, тим динамічніше розвивається суспільство, 
тим багатіша і успішніша країна. 

Інший погляд на проблему мав придворний лікар ЛюдовікаХІV Ф.Кене. Спостерігаючи за 
працею хліборобів, він бачив, що ті, працюючи все більше на виснаженій землі, отримують все 
менший результат. Результат залежить не лише від праці людини, а ще від чогось іншого. 
Аналізуючи процес життєдіяльності суспільства, Ф.Кене приходить до висновку, що додатковий 
продукт створюється лише в біосфері (в землеробстві за Кене). Все інше лише модифікується, змінює 
форму, але не внутрішні якості (шматок заліза залишиться залізом і в голці, і в молотку). Та для того, 
щоб біосфера (поле) “створювала” додатковий продукт, необхідно відновити її продуктивність. Якщо 
все, що виросло на полі, розділити на п’ять умовних хлібин, то три із них необхідно “повернути” 
полю для відновлення родючості (п’ять хлібин для забезпечення життєдіяльності хлібороба, 
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свійських тварин, коваля (промисловця), влади; різних надбудов суспільства (діячів мистецтва, 
літератури, духовенства та т.п.). 

Розвиваючи ідеї А.Сміта, К.Маркс у своїй фундаментальній праці “Капітал” декілька разів 
повертається до схеми розподілу п’яти хлібин Кене, критикує його, але інтуїтивно відчуває, що Кене 
в чомусь правий, але не може зрозуміти в чому. 

Завершити “Капітал” К.Марксу помішала зустріч з українським вченим С.Подолинським. Не 
будучи знайомим з працями Ф.Кене, С.Подолинський приходить до тих же висновків, але переносить 
акцент з поля, як джерела додаткової вартості у Кене, на енергію Сонця. Додаткова вартість – це 
додаткова енергія Сонця, яку людство використовує для свого прогресу. Якщо Маркс виводить 
додаткову вартість виключно з людських м’язів, відриваючи людину від оточуючої природи і від 
сонячного джерела енергії, то С.Подолинський говорить, що лише завдяки енергії Сонця існує життя, 
виробнича діяльність Людини і виробництво додаткового продукту, додаткової вартості. Додаткова 
вартість – це додаткова енергія Сонця до того значення, яке людина розумно використала раніше (все 
можна використати і на користь, і на шкоду). На додаткову вартість необхідно дивитись як на 
приріст використаної енергії, що зрештою стає живими організмами, заводами, комунікаціями. 

Наприкінці життя Маркс зрозумів свою основну помилку. Він пише: “Є природна родючість 
землі, природи, тоді як відносна додаткова вартість заснована на розвитку суспільних продуктивних 
сил”. К.Маркс погоджується з С.Подолинським, що людська праця є лише провідником і 
трансформатором сонячної енергії. 

Та повернемось до “п’яти хлібин” Ф.Кене. Інтуїтивно - дослідним шляхом Кене прийшов до 
висновку, що коли полю повернути менше “трьох хлібин” (залишки органіки, органічні і мінеральні 
добрива, організація структури ґрунту), воно виснажуватиметься і деградуватиме. Навпаки, 
повернення більше “трьох хлібин” призведе до зростання родючості і отримання додаткового 
продукту. На жаль Ф.Кене не знав, що 3/5 наближене до фундаментального в будові і розвитку 
природи числа “золотого перетину”φ, яке дорівнює 0,618..., і яке лежить в основі логарифмічної 
спіралі еволюції та в рядах Фібоначчі розмноження всього живого. Так само, як число π лежить в 
фундаменті архітектури простору, а число е в основі протікання процесів у часі, число φ визначає 
“архітектуру” і розвиток живого Всесвіту. Чим же варте уваги, в чому особливість числа φ? 

Якщо побудувати прямокутник із співвідношенням сторін  а : b = b : с (рис. 4.3), 

                              

b

b

а

 

Рис. 4.3. Ілюстрація геометричного змісту золотого перетину 

 

 і відокремити від нього квадрат з стороною b, то в залишку отримаємо прямокутник, подібний до 
початкового. В ньому теж можна відрізати квадрат і отримати ще один подібний до попередніх 
прямокутник. Проведемо в квадратах діагоналі так, щоб кінці їх з’єднались в безперервну ламану 
лінію (рис. 4.2). Отримаємо спіраль Фібоначчі, що в граничному переході дає логарифмічну спіраль 

ααααρρρρ keA ⋅= ,        
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      Рис.4.4. Спіраль Фібоначчі 

за законами якої будується архітектура багатьох видів живих істот, протікають життєві процеси на 
всіх рівнях від молекулярного до біопланетарного. В залежності від значення k (- ∞ < k < + ∞) і 
напрямку відліку αααα  (на збільшення чи зменшення), маємо моделі процесів, що розвиваються, 
стаціонарних (при k = 0) і затухаючих. 

Якщо процес розвивається в умовах обмежених ресурсів (простору, речовини, енергії, 
інформації і т.п.), то k не залишається постійною величиною, а змінюється в залежності від 
обмежуючого параметру (координати, часу, густини ...). Наприклад, при фазовому переході металу з 
рідкого стану в кристалічний процес розвивається спочатку з наростанням (ріст дендритних, 
фрактальних структур, в утворенні яких фундаментальну роль відіграє число φ), а в подальшому, по 
мірі заповнення об’єму, з затуханням. Ще одним прикладом є відомий всім фізикам і математикам (і 
не тільки) нормальний розподіл випадкової величини  
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де А – математичне очікування випадкової величини х; 

σ – середньоквадратичне відхилення х; 

ƒ(х) – щільність ймовірності випадкової величини в точці х. 

Обмежуючим параметром даної функції є площа під кривою, що дорівнює 1 (сумарна ймовірність не 
може бути більшою за одиницю). 

Серед різновидів логарифмічних спіралей особлива роль належить спіралі гармонічного 
зростання. Якщо в логарифмічній спіралі з центром 0 (рис. 4.4) провести пряму, то відрізки, що 
знаходяться між точками її перетину з спіраллю утворюють геометричну прогресію: 

n
CD

BC

BC

AB

AB

OA
==== K , що при n = Ф = 1,618 і є кривою гармонійного зростання, або спіраллю 

Фібоначчі. 
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Рис.4.5. Логарифмічна спіраль 

 

Повертаючись до наочної інтерпретації змістовності числа φ, як в “п’яти хлібинах” Кене, 
необхідно відзначити наявність у загальному обсягу результату дії двох складових: ядра (квадрат, у 
Кене трьох хлібин) і периферії (додаткового результату, додаткового товару, додаткової вартості), 
необхідної для розвитку стабільної частини; іншими словами – стохастичної, пошукової, 
оптимізаційної, що визначає подальший розвиток системи. В фізиці перша складова може бути 
визначена як поріг протікання, утворення кластера (грона), перехід процесу на новий якісний рівень, 
критична маса; в той час, як друга, відома з теорії інформації під назвою коефіцієнта стохастичності. 
Значення цього коефіцієнта залежить від значення необхідної інформації, при якій існує ймовірність 
не лише позитивного, але й оптимального рішення задачі. При значенні коефіцієнта стохастичності 
менше оптимального (К<К*) зменшується можливість пошуку більш оптимального шляху вирішення 
задачі, при К>К* кількість варіантів зростає, а з нею і ймовірність блукання в пошуку рішення і 
невиконання задачі. 

Різні автори подають відмінні співвідношення між стабільною (консервативною) і 
стохастичною (рухомою) частинами суспільного продукту. Найбільш відоме серед них – 4 : 1 (закон 
Паретто) і, навіть, 5 : 1. Невідповідність запропонованих співвідношень оптимальному пояснюється 
часткою «проїдання», що відносять не до рухомої частини, а до консервативної. 

Графічна інтерпретація числа ϕϕϕϕ  на рис. 4.3, 4.4 наочно показує важливість числа ϕϕϕϕ  в 
економіці, де ядро процесу ототожнюється з абсолютним багатством, абсолютним капіталом, 
необхідним для стійкості і розвитку товарного виробництва (0,618 від 1, або 1 від 1,618), а додаткова 
частина відповідає додатковому товару, додатковій вартості, отриманій на протязі одного циклу 
виробництва. 

Завершаючи огляд загальних принципів, що лежать в основі товарного виробництва і 
впливають на формування соціальних структур, необхідність зупинитись ще на одному 
фундаментальному принципі в будові Всесвіту, на принципі енерго-динамічної пари (ЕДП). В дещо 
спрощеному вигляді цей принцип можна сформулювати наступним чином: якщо через два 
різнорідних провідники одного і того ж фізичного потоку, що знаходяться в контакті, пропустити 
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потік указаного фізичного параметру, то в цих привідниках виникають потенціали (і сили), що 
формують замкнуті потоки одного, або кількох інших фізичних параметрів.  

В якості прикладу розглянемо потік енергії Сонця через Землю. На цьому потоці формується 
замкнутий ланцюг кругообігу води в природі. Якщо на річці (потоку води) спорудити греблю, можна 
поставити електрогенерати і створити ще один замкнутий контур електроенергії; на ньому утворити 
наступний – і так далі. Всесвіт побудований так, що завдяки ЕДП на потоках фізичних параметрів 
утворюються нові контури різних фізичних параметрів, на них свої ЕДП і нові потоки. Велике колесо 
крутить менші, а ті ще менші, хоча можливий і зворотній варіант, коли малі “колеса” розкручують 
одне велике. 

Застосовуючи принцип ЕДП до суспільних процесів можна побудувати кілька важливих 
контурів, що дають розуміння економічного життя і розвитку планетарного суспільства. 

Першим і найважливішим контуром є контур життєдіяльності (КЖ) суспільства (рис. 4.6). В 
результаті праці людини на шляху сонячної енергії ЕΘ  
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Рис.4.6. Контур життєдіяльності суспільства 
 

 

утворюються нові структури, що залучають додаткову енергію на виробництво додаткового 
продукту. На контурі життєдіяльності утворюється новий контур праці (КПр). Отриманий в 
результаті праці продукт має вартість еквівалентну кількості затраченої праці, затрачених засобів 
виробництва (і людського існування) і впровадження нових технологій для виготовлення товару. 
Товар поступає на ринок, де йде його розподіл по каналах споживання. Та перед цим до вартості 
товару додаються не відтворювані в новому циклі виробництва накладні, або паразитичні додаткові 
витрати. Утворюється ринкова ціна продукту, її грошовий еквівалент і ще один контур – контур руху 
грошей (КГ). Характерною рисою ринку є, як уже було сказано, розподіл грошового еквіваленту 
товару в залежності від структури суспільства. Мова не йде про пропорційний до затраченої праці 
розподіл, а про суспільний, в якому стихійно оптимізуються біологічні, егоїстичні, хижацькі 
особливості людини і соціальні, спрямовані на функціонування системи як цілого. Саме біологічні 
особливості, що формуються прагненням до захоплення, привласнення як можна більшого життєвого 
простору під Сонцем (грошей, засобів виробництва, всього, що впливає на виробництво і розподіл 
продуктів життєдіяльності) формують ще один контур – контур привласнення (КП), а на ньому 
контур споживання (КС). З іншого боку соціальна сторона ринку формує необхідність дбати про 
товаровиробника, про розширення виробництва товарів і їх якості, бо без цього неможливий 
розвиток суспільства в цілому. Тож так само, як у кожній людині оптимізується відношення 
егоїстичного (особистого) і суспільного, так і в суспільстві завжди оптимізуються ті ж два рушійних 
потенціали.  
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Формування каналів розподілу і сам розподіл товару може бути чисто ринковим (стохастично - 
оптимізаційним) і жорстко детермінованим; та найчастіше, в залежності від уже існуючої структури 
суспільства, знаходиться між цими двома крайніми точками. Розділ знань, що займається вивченням 
розподілу і перерозподілу товару в суспільстві і його вплив на життєдіяльність і еволюцію 
суспільства отримав назву політичної, або соціальної економіки. Та, перш ніж говорити про вплив 
економіки на структури і організацію суспільства, більш детально розглянемо вище згадані контури 
праці, грошей, власності і споживання та їх вплив на функціонування контуру життєдіяльності. 

Контур праці утворюється на тій ділянці КЖ, де дія праці на предмет праці створює продукт 
(товар) життєдіяльності людини.  
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Рис.4.7 Контур праці 

де: 1 – виробник товару (селянин), живлення людини (біопродукт); 

     2 – виробник засобів виробництва (коваль); спеціалізація; 

     3 – інженер, проектант і конструктор засобів виробництва, механізація; 

     4 – технолог, розробник нових технологій, під які створюються нові засоби виробництва, 
автоматизація; 

     5 – програміст – технолог, розробка інформаційних модулів (технологій) для розробки 
інженерних технологій, інформатизація; 

     6 – вчений дослідник; дослідження нових законів, ефектів, структур і їх використання для 
створення нових технологій, інтелектизація. 

Як видно із схеми кругообігу праці людини в процесі розвитку суспільства ускладнюється 
контур праці, відбувається диференціація суспільства  і спеціалізація його членів з одночасним 
розширенням використовування джерел енергії, збільшенням їх питомої ваги і ефективності 
використання, що дозволяє швидкими темпами нарощувати виробництво товарів споживання. 

Порівнюючи суміжні контури праці можна отримати коефіцієнти вагомості внеску нової 
ланки в виробництво додаткового продукту по відношенню до попереднього контуру. При цьому 
необхідно говорити і про отримання співвідношення по зайнятості кількості робітників у кожній з 
ланок контуру. В якості критерію ефективності кожного з контурів в цілому може бути правило 
золотого перетину: якщо споживання більше ніж (1 - φ) від кінцевого продукту, то з самого початку 
контур споживання не тільки не ефективний, але й гальмуватиме, розвалюватиме процес 
виробництва. 

Звичайно, якби суспільство складалось з самих виробників, то контур праці функціонував би 
майже бездоганно. На жаль суспільство розмежоване на багато державних утворень, що конкурують 
між собою за “місце під сонцем”, за життєвий простір і еволюційні перспективи. Кожна держава – це 
державні інститути плюс виробники. До державних інститутів відносяться влада, армія, поліція, 
суди, органи юстиції, податкові і митні структури, духовенство, робітники різних галузей мистецтв, 
робітники ринку праці і товарообігу, банківські установи, безліч явних і неявних “паразитів” на “тілі” 
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виробника. Якась частина перерахованих членів суспільства в тій чи іншій мірі позитивно впливає на 
регуляцію взаємовідносин в суспільстві і на ефективне функціонування контуру життєдіяльності. В 
своїй же більшості службовці перерахованих інститутів і служб імітують трудову діяльність, не 
виробляючи ніякого корисного продукту і є паразитами суспільства. За своїм призначенням влада 
має турбуватись про створення оптимальних умов функціонування контуру життєдіяльності, 
регулюючи структури і взаємовідносини в суспільстві та створюючи оптимальні умови для праці 
виробника. Влада має турбуватись про захист свого виробника від конкурента, від зазіхань інших 
держав на ресурси власного КЖ. Та в більшості випадків влада турбується не про свій народ, а про 
особисті інтереси. Маючи значні важелі на розподіл продукту виробництва, влада перерозподіляє їх 
на свою користь (біологічне его), не забуваючи тих, хто захищає інтереси влади від власного народу 
(за словами давньогрецького філософа Платона, всі державні інститути, в тому числі армія, поліція, 
суди, прокуратура і, навіть, духовенство, служать не народові, а тим, хто їх годує – владі, 
охороняючи і захищаючи її). Звичайно, всі ці державні інститути необхідні для дієвого 
функціонування системи в умовах впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, але при суворих 
обмеженнях на споживання виробленого додаткового продукту. Як би не розподілявся додатковий 
продукт, проїдання не може перевищувати значення (1 - φ) від значення додаткового продукту (“дві 
хлібини” Ф.Кене). 

Таким чином, вартість спожитого не виробниками і витраченого не на виробництво (предмети 
розкоші, речі без застосування в КЖ) додається до вартості праці виробників і утворює ціну товару. 
Ринок розподілу товару формує на контурі життєдіяльності контур обігу грошей. 

Все, в що вкладена праця людини і що споживається суспільством, має вартість. Це 
абсолютний капітал суспільства на даний момент. Абсолютний капітал ділиться на капітал КЖ і 
капітал споживання. Абсолютний капітал має складати не менше φ = 0,618... і є основою 
розширеного виробництва, виробництва додаткового продукту. Для відновлення і забезпечення 
стійкого функціонування КЖ необхідно повернути в нього 0,618 від кількості виробленого продукту. 
Решта (додатковий продукт) обслуговує невиробничі структури через систему податків і йде на 
потреби розширення і перебудови виробництва. Регулятором розподілу грошового еквіваленту 
товару є банківська система, що може друкувати гроші, але в кількості, що не перевищує вартість 
додаткового продукту. В дійсності акцентований перерозподіл суспільного продукту в бік влади і 
паразитуючих навколо неї структур веде до зростання ціни і грошової маси для її обслуговування. 
Можливість безконтрольного друку грошей, часто під виглядом обслуговування і кредитування 
нових, перспективних технологій і засобів виробництва, дозволяє владі і банкам додатково обкрадати 
виробника і веде до інфляції грошей. Інфляція є показником надмірного проїдання суспільного 
продукту (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8 Контур кругообігу грошей 

Важливим висновком вище проведеного аналізу є те, що в контурі життєдіяльності весь час 
протидіють дві тенденції: біологічного привласнення і соціального розвитку. Конкретний член 
суспільства більше думає про власну кишеню ніж про суспільну користь, а тому всіма можливими 
засобами привласнює все, що тим чим іншим чином впливає на розподіл суспільного продукту. На 
контурі  життєдіяльності формується ще один контур – контур привласнення (рис.4.9). 
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ис.4.9 Контур привласнення 

Як видно з схеми послідовності привласнення, послідовно в процесі еволюції людства і 
еволюції контуру праці привласнюються всі складові ланки контуру життєдіяльності людства. 

Ускладнення контуру праці дозволяє збільшувати кількість і якість додаткового продукту, що в 
свою чергу дозволяє привласнювати все більшу частку цього продукту владою і власниками, 
залишаючи практично незмінним рівень споживання виробника (виробника необхідно забезпечити 
лише тим, що необхідно для виробничої діяльності: їжею, одягом, засобами пересування, житлом, 
інформацією, що зомбує виробника, орієнтує на користь власника). 

Важливою особливістю контуру привласнення є досягнення максимальної ефективності 
привласнення. Максимальної ефективності привласнення можна досягнути привласнюючи наступну, 
вищу ланку контуру життєдіяльності і віддаючи попередні у власність виробника. Навіщо забирати у 
селянина землю, коли привласнені засоби виробництва; нехай селянин думає, що він власник землі, 
тоді у нього виникає ілюзія праці на себе, відповідно зростає і ефективність його праці, яку згодом 
привласнює той, хто володіє засобами виробництва. Навіщо забирати у виробника засоби 
виробництва, коли вже інший власник, володіючи суперсучасними технологіями, на заключній стадії 
виробництва привласнить практично всі результати попередніх ланок (що і роблять нині держави 
світової сімки). 

Ще однією важливою особливістю контуру привласнення є те, що форми привласнення 
формують структуру свідомості власника і виробника та зміст соціального устрою. Щоб уяснити 
дієвість впливу форм привласнення на свідомість людини, необхідно згадати вчення В. Вернадського 
про ноосферу. В.Вернадський говорив: «Все, що створює людина, є продовженням самої людини». 
Лопата, трактор, екскаватор, станок – продовження руки; крило, колесо – продовження ніг; телескоп, 
мікроскоп – продовження очей; книги, комп’ютер – продовження мозку і т.д. Людина є 
«універсальним модулем», на який в залежності від призначення «навішуються» необхідні агрегати, 
програми, пристрої. Людина, і людство в цілому, розбудовуючи себе, стає планетарним чинником, 
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«геологічною» силою на землі. Але при цьому кожна окрема людина в залежності від місця в 
структурі суспільства, від спеціалізованого виховання і рівня освіти отримує різні «навісні», 
спеціалізовані програми і засоби досягнення бажаного результату. Виробнику «навішуються» 
програми виробника, «хижак - власник» розбудовує себе в напрямку програмного технологічного 
забезпечення можливостей привласнення продукту, створеного виробником. Поширена думка про те, 
що власник має бути інтелектуальною особистістю, є помилковою. Для власника важливо володіти 
технологіями привласнення і необхідними засобами для цього. І так само, як існують прошарки 
населення, що спеціалізується на сільськогосподарському чи промисловому виробництві, на освіті і 
вихованні, на інших видах суспільної діяльності так існують міжнародні структури і народи, що 
спеціалізуються на привласненні продукту, створеного іншими.  

На кожній ланці привласнення в державному утворенні послідовно змінюють одна одну три 
різні за призначенням державні структури: диктатура – республіка – демократія, знову диктатура -- ... 
і так далі. На першій стадії привласнення виробник – власник попередньої ланки чинить опір новому 
привласненню. Для подолання цього опору необхідна диктатура. Після привласнення необхідність в 
диктатурі зникає, більш ефективною формою державного утворення стає республіка. Та з часом нова 
форма привласнення старіє, бо новим формам праці відповідають і нові можливості привласнення. В 
надрах республіки визріває демократія, ілюзія справедливості розподілу суспільного продукту; нова 
форма власності, що потребує для свого впровадження нової диктатури на новому рівні суспільного 
устрою. 

Необхідно також зазначити, що привласнення має дві форми: внутрішню і зовнішню. На кожній 
із ланок контуру життєдіяльності можна розширити територію дії не лише за рахунок внутрішніх 
можливостей (експлуатації виробника; виробник – це член суспільства, що приймає участь у 
створенні суспільного продукту, а не в його проїданні, проїдати може і робітник), а й за рахунок 
експансії в КЖ інших держав, конкурентів і т.д. Достатньо включити більш простий контур 
привласнення іншої держави чи конкурента в більш складний, більш високоорганізований власний 
контур життєдіяльності. Засобами такого приєднання є війни, що носять характер відповідний формі 
привласнення. Коли мова йде про привласнення території, предмету праці і джерел енергії 
(природних ресурсів)—це війни фізичні. Коли привласнюються технології і інтелект – це війна 
грошей, це інтелектуальні війни. Навіщо гармати, коли все можна зробити за допомогою інтелекту і 
грошей? Не потрібно знищувати ланки виробництва, необхідно знищити інтелектуальний потенціал 
народу і він буде працювати на тебе на нижчих малоприбуткових ланках КЖ (той у кого не має 
власної голови, живе головою іншого).Та найвищою формою зовнішнього привласнення є державне. 
Облишивши народ його мови, культури, самобутньої віри шляхом знищення, купівлі, переорієнтації 
інтелектуального – духовного прошарку народу і заміни національної самосвідомості на 
інтернаціональну (читай вигідну для того державного утворення, яке включає тебе в свій контур 
життєдіяльності, привласнює тебе), можна зробити його однією з ланок своєї власності, 
зомбійованим елементом, додатком власного виробництва, рабом, кріпаком, пролетарієм. Але 
духовне рабство серед всіх видів привласнення найстрашніше, бо перетворює один народ в 
зомбійований додаток іншого, поступово руйнуючи і “перетравлюючи” його. 

В значному ступені зомбіюванню (програмуванню суспільства в необхідному для власника 
напрямку) слугує ще один контур – контур споживання, що формується на контурі руху суспільного 
продукту. Найбільш розвинений (і найбільш прибутковий!) самий примітивний контур споживання – 
задоволення фізіологічних потреб. Незалежно від рівня розвитку члена суспільства фізіологія  диктує 
одні і ті ж потреби для всіх, а тому основна маса суспільного продукту виробляється саме для 
задоволення фізіології. Оскільки для розширеного виробництва визначальним є додатковий продукт, 
то створюючи, наприклад, фільм про талановитого математика, нічого не заробиш і, відповідно, 
витратиш гроші не на підсилення ефективності КЖ, а на збитки. 
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Рис.4.10 Контури споживання 
  
В залежності від рівня споживання (рівня розвитку як окремих членів, так і суспільства в 

цілому) залежить і рівень зомбіювання при включенні одного КЖ в КЖ іншої країни, чи іншого 
народу (всередині країни це стосується власного виробника). Необхідно зазначити, що власник 
даного контуру споживає всі „ланки” присутні в даному контурі. Чим примітивніший контур 
споживання (і розвиток суспільства), тим примітивніше й більш фізіологічне споживання власника і 
тим простіше його зомбіювання власниками більш розвинутих контурів. Для володіння іншим 
народом достатньо спрямувати його „власників” у напрямку паразитично-руйнівного споживання, 
замінюючи цінності на ілюзорні (споживання дорогоцінного каміння, умовно суперцінних картин, 
супермашин і суперкомунальних послуг та т.п.), на проїдання додаткової вартості і на деградацію 
суспільства в цілому (наркотики, суспільні хвороби і епідемії, руйнація сім’ї і морально - етичних 
засад існування суспільства). 

Підбиваючи підсумки аналізу питання формування і функціонування соціально-економічної 
структури суспільства можна визначити напрямки і перспективи подальшого його розвитку в 
найближчому  майбутньому. І перше, на що необхідно звернути увагу – це глобалізація в усіх сферах 
діяльності людства. Максимальної ефективності контуру життєдіяльності планетарного суспільства 
можна досягнути при об’єднанні КЖ всіх країн в єдиний контур. Але з іншого боку таке об’єднання  
веде до монополізації всіх галузей життєдіяльності, всіх ланок КЖ, до довільного, 
волюнтаристського розподілу суспільного продукту, до зміщення акценту на проїдання додаткового 
продукту. В ситуації, що складається, виробник не зацікавлений у збільшенні кількості товару і його 
якості, бо йому залишать мінімум необхідного при якому завгодно результаті діяльності. Зростатиме 
вплив на діяльність КЖ руйнівних наслідків паразитичного споживання при виснаженні природних 
ресурсів (предмету праці). Включення всіх народів в єдиний КЖ приведе до виродження культур, 
мов, національних інваріантів. Суспільство перейде до єдиної мови, єдиної культури (найбільш 
загальна і прибуткова фізіологічна), єдиної моралі і етики. Зникне необхідне для подальшого 
розвитку, для еволюції людства різноманіття культур, навичок, шляхів розвитку. Зомбійоване 
суспільство виявиться не здатним на необхідну реакцію по відношенню до зовнішніх чинників. З 
деякого моменту глобалізації суспільство приречене на деградацію і виродження. 

Крім того, при глобалізації КЖ людства зникає груповий (соціальний) інтерес у розвитку, бо 
не існує конкурента, як і зовнішньої загрози. Існування системи визначатимуть внутрішні чинники, 
що призведе до зростання протиріч в самій системі. Єдиним засобом вирішення суспільних протиріч 
і зміни стану системи на чиюсь користь стане тероризм, що набуде глобального характеру. Від 
руйнації і деградації суспільство може врятувати лише єдина мета, або єдина для всіх небезпека, що 
об’єднає людство для вирішення життєво важливої для нього задачі. А поки що людство має 
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зрозуміти шкідливість глобалізації, як і монополізації, шкідливість паразитичного споживання і 
страшних наслідків зомбіювання суспільства на користь максимального прибутку власника; 
організації суспільства за зразком фашистсько-комуністичних диктатур, коли привласнюється не 
лише інтелект, але й духовне життя суспільства. 

Примітка: глобалізація по суті є вигідною лише для міжнародної фінансової системи (народу і 
народностей, що її обслуговують), яка завдяки контролю останніх ланок контурів життєдіяльності 
інших народів привласнює додатковий продукт на свою користь. 

Що стосується економіки України, то вона в сучасному стані включена в КЖ інших народів на 
рівні двох найнижчих ланок привласнення: землі і засобів виробництва. Саме цими двома ланками 
визначається і структура влади, коли остання належить “хижакам”, кланам і мафіям. Вищі ланки КЖ 
приватизуються іншими кланами, народностями і державами при безперервному знищенні, 
пригніченні, переорієнтації інтелектуально-духовного прошарку України. Безголова влада в Україні 
не належить владі; вона лише “голова вола”, що чує дві команди: “цоб” і “цобе”. А тому 
першочерговою і надзвичайно важливою задачею подальшої життєздатності і життєдіяльності 
українського народу є виховання інтелектуально-духовного прошарку з подальшим розвитком 
власного КЖ до рівня КЖ найбільш розвинутих країн і народів, але без зомбіювання власного 
населення, характерного для цих країн. Україна має іти шляхом інтелектуального і духовного 
зростання, а це можливо лише тоді, коли людина не програмується, а думає власною головою. 
Необхідно виховати “думаюче майбутнє”. 

Висновки 
1. Фізична економіка Ф.Кене, С.Подолинського і політична (соціальна) економіка А.Сміта, 

К.Маркса є складовими частинами єдиної суспільної економіки. Фізична економіка лежить в основі 
моделювання контуру життєдіяльності людства, соціальна – в основі оптимізації двох векторів: 
біологічного (его) і соціального через механізм розподілу суспільного продукту. 

2. Економічні процеси в суспільстві, як і його розвиток в цілому, описується 
експоненціальними (логарифмічними) залежностями, серед яких виділяється спіраль гармонійного 
зростання, побудована на числі φ – золотого перетину. Так само як і процеси розмноження в природі, 
економічні процеси моделюються рядами зворотних послідовностей, до числа яких входять і ряди 
Фібоначчі, ще побудовані на правилі золотого перетину. 

3. Правило Золотого перетину розділяє суспільний продукт на ядро (стабільну частину) і 
периферію (територію пошуку, розширення виробництва і проїдання). Для стабільного розвитку 
системи значення (абсолютне) ядра не повинно зменшуватись. Додатковий продукт має 
розподілятись так, щоб він не лише проїдався, а й ішов на відновлення засобів виробництва і 
розширення сфери виробництва. 

4. Щоб уникнути економічної деградації суспільства необхідно планувати економіку в межах φ 
= 0,618 (в межах ядра) і віддати решту (0,382) на пошук оптимальних шляхів розвитку суспільства, 
що відповідає наявному в цих сферах діяльності людства коефіцієнту стохастичності. Обмежуючим 
фактором на всіх рівнях діяльності суспільства має бути межа проїдання, що обумовлена правилом 
золотого перетину. 

5. Планування економіки має відстежуватись і в кругообігу грошей, в плановому жорстокому 
контролі за випуском грошової маси.  

6. Форми власності і механізми привласнення відповідають інтелектуально технологічному 
рівню суспільства (держави). Монополізація власності несе шкідливі наслідки економіці і має 
обмежуватись суспільством. Рівень думки влади і її дій відповідає рівню ланки в контурі праці. Для 
України це рівень феодальної і капіталістичної ланок контуру праці і контуру привласнення. 

7. В залежності від характеру наступної ланки привласнення кожна держава проходить три 
стадії: насильне привласнення (диктатура), стабільне функціонування в межах нового виду власності 
(республіка) і визрівання нової форми власності (демократія). 

8. Для того щоб суспільство (держава) не стало придатком, об’єктом  експлуатації іншим 
народом (суспільством, державою) необхідно протидіяти діяльності КЖ цього суспільства на теренах 
власного, стимулюючи свого виробника і обмежуючи чужого. Одночасно необхідно подбати про 
більш високий (як у конкурента, або вищий) рівень організації КЖ, особливу увагу звертаючи на 
інтелектуальну і духовну ланки споживання. Найстрашніше рабство – духовне. 
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9.Кожна система (економічна в тому числі) проходить стадії розвитку стабільного 
функціонування, старіння і деградації (фрактальне заповнення обмеженого простору живлення, 
функціонування, мешкання і так далі за законом функції Гауса). 

10.Суспільства з більш сучасними КЖ не зацікавлені в розвитку КЖ менш розвинутих країн. За 
допомогою останньої ланки власного КЖ вони оббирають інші народи, привласнюючи їх суспільний 
продукт шляхом включення КЖ цих народів в якості доповнень до відповідних нижчих ланок 
власних, безпосередньо чи за посередництва утворення спільних економічних структур (як 
виробничих так і фінансових). Якщо з КЖ більше сильної структури з якихось причин відійде КЖ 
менш розвинутого суспільства, що забезпечувало функції однієї чи більше ланок в цьому КЖ, то 
економіка даного суспільства може тимчасово зруйнуватись і в наступному відтворитись лише до 
одного з нижчих рівнів. З точки зору власної безпеки повна заміна хоча б одної у власному КЖ 
ланкою іншого КЖ не допустима. 

11. Особливу загрозу майбутньому людства несе інтелектуальне і духовне зомбіювання на 
користь власника. Суспільство має ввести жорсткі обмеження на вплив одних суспільств на інші, 
власників на виробників. Для збереження перспективи позитивного розвитку суспільство має 
виховувати особистості, що здатні думати власною головою, творців майбутнього. Народ, який дбає 
про майбутнє, має виховувати і захищати всіма можливими засобами свій інтелектуально-духовний 
прошарок. Для перетворення народу в рабів іншого в першу чергу знищується, купується, 
переформатовується цвіт нації. 

12. Всі форми влади є прикриттям влади власності, незалежно від народного, громадянського, 
парламентського чи іншого забарвлення. Для ефективності функціонування влади важлива не назва, 
а її дієвість в КЖ. Влада має жорстко контролювати ступінь привласнення і проїдання суспільного 
продукту, дбати про виробника і про розвиток КЖ, особливо контуру праці. Першочергова задача 
влади – захист свого народу від зазіхань інших суспільних утворень ( не обов’язково держав; це 
можуть бути клани, ордени, діаспори, церкви інших народів), від перетворення свого народу в 
зомбійований додаток тих, хто знищивши інтелектуально-духовний прошарок цього народу 
привласнює його функції, зомбіює і експлуатує його. Хто контролює власність, гроші, інформаційні 
канали, чия релігія панує в державі той зонбіює і експлуатує цей народ. Народ, щоб залишитись 
народом, має користуватись власною головою, власною, національною самосвідомістю. 

Майбутнє людства не в поновленні одних народів іншими (нині це економічне, інтелектуальне і 
духовне), а в співпраці майбутнє людства в різноманітті мов, культур, шляхів пошуку кращих 
варіантів розвитку. 
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ДОДАТОК: РОЗБУДОВА КОНТУРУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДСТВА 

Енергія, що 
використо-
вується  
 

Розбудова 
контуру 
життєдіяльно
сті (предмет 
праці) 

Розбудова 
контуру праці 
(КПр) 

Розбудова 
зовнішньої 
людини 

Розбудова 
контуру 
споживання 
(СК) 

Трансформація 
КП (об’єкт 
привласнення) 

Структура 
суспільства 

Структура 
влади 

Розбудова 
території 
життєдіяльності 
(війни) 

Розбудова 
свідомості 
(екологія) 

Особиста 
(біологічна) 

біосфера мисливець інструменти елементи біос-
фери 

територія родоплемінна вождь, жерці,  
старійшина 

війни за 
територію 

родової, 
моралі 

свійських 
тварин 

земля землероб свійські тварини  
 

вирощене 
людиною 

елементи 
біосфери 

рабовласницька князь –  
воїни 

війни за рабів, 
тварин 

релігійної етики 

Механічна 
енергія (води 
вітру) 

спеціальні 
речовини 
(метали) 

коваль Інструменталі-
зація 

обмін предметів 
вжитку 

інструмент феодально- 
власницька  

князь, дружина, 
феодали 

за територію, 
робітників, 
інструмент 

спеціалізації 
цехової, 
класової 

Енергія тепла 
(пару) 

хімічні 
джерела енер-
гії (вугілля, 
нафта) 

майстер-
інженер 

механізація якість 
споживання 

механізми, 
фабрики, 
заводи 

фізичного 
капіталізму 

король, 
парламент, 
капіталісти 

за родовища, 
промисловість 

етнічної, 
класової 

Електрична 
енергія 

електромагніт
ні явища 

інженер-
конструктор 

електрифікація 
технологізація, 
автоматизація 

комунальне 
середовище 

комунікації індустріального 
капіталу 

парламенти, 
банкіри 

війни форм 
власності 

суперетнічної 
(фізична 
екологія) 

Хімічна 
енергія 

структура 
речовини 

інженер-
технолог 

хімізація, 
генетизація 

штучні 
речовини 

промислові 
технології 

технологічного 
капіталу 

парламенти, 
трасти, 
концерни 

технологічні 
війни 
(тероризм) 

планетарної 
(хімічна 
екологія) 

Ядерна енергія структура 
елементарних 
часток, 
вакууму 

вчений - 
дослідник 

інформатизація інформація фінансові 
технології, 
освітні 
технології 

фінансового 
капіталу 

міжнародні 
фінансово-
промислові 
групи 

структурно-
суспільні 
(тероризм) 

екологічної 
(генетична 
екологія) 

Нетрадиційні 
джерела 
енергії, 
сонячна 
енергія 

структура 
інформації і 
інтелекту 

вчений-
технолог 

Інтелектуалі-
зація 

задоволення 
привитих 
рефлексних 
програм 

інтелект, 
інформація, 
розум, 
свідомість 

інтелектуально-
фінансового 
капіталу 

інтелектуально-
фінансові групи 

інтелектуально-
фінансові 
(тероризм) 

глобально-
інформаційної 
екологія 
свідомості 
роботизація, 
розтління 
суспільства 

Доступні 
людству 
джерела 
енергії  

планетарний 
інтелект 

вчений - 
системщик 

Глобалізація задоволення 
інстинктів 
більшості, 
духовність 
(сходження) 

духовність, 
душа 

глобальна 
інтелектуально-
духовна 

інтелектуально-
духовні клани 
(руйнації, 
сходження) 

інтелектуально-
духовні 
(імунний 
тероризм) 

інтелектуально-
духовної 
зомбіювання, 
руйнація і 
розпад 
особистості) 

Енерго-
інформайного 
приводу 
Всесвіту 

живий 
розумний 
Всесвіт 

системний 
„бог”? 

космосизація космічні 
структури і 
якості 

космічні рівні 
розуму і 
духовності 

космічна 
інтелектуально-
духовна 

ієрархія світла 
(розуму і духу), 
ієрархія пітьми 

зоряні війни 
(творчості 
богів) 

вибрано-
космічної 
(космічна 
екологія) 
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