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АННОТАЦИЯ 

Нами обследовано 60 детей 8-18 лет, в которых можно было заподозрить эзофагит. Всем детям про-

водилось эндоскопическое обследование, во время которого брали биоптаты из пищевода для дальнейшей 

верификации диагноза. Дети были разделены на 3 группы: первая группа - 20 детей с диагнозом гастро-

эзофагеальной рефлюксной болезни, у которых на момент осмотра или в анамнезе были проявления пи-

щевой аллергии, и им назначалась стандартная протирефлюксна терапия плюс элиминационная или гипо-

аллергенная диета, левоцетиризин, пробиотические бактерии Lactobacillus reuteri; вторая группа - 20 детей 

с диагнозом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, в которых были проявления вегетативной дис-

функции, и им назначалась стандартная протирефлюксна терапия плюс вегетостабилизирующий препарат 

- фенибут; группа сравнения - 20 детей с диагнозом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которые 

получали стандартную протирефлюксну терапию. Курс лечения длился 1 месяц, после чего проводилась 

повторная эндоскопия. После проведенного лечения мы получили однонаправленные изменения клиниче-

ских, эндоскопических и морфологических показателей во всех группах, однако в первой и второй группах 

они были более выражены. Поэтому присутствие сопутствующей пищевой аллергии или вегетативной 

дисфункции требуют модификации основного лечебного комплекса гастроэзофагеальной рефлюксной бо-

лезни. 

ABSTRACT 

We observed 60 8-18 years old children who could have suspected features of esophagitis. Endoscopy of the 

esophagus was performed to all the children, during which the biopsy samples were taken. The children were 

divided into 3 groups: the first group - 20 children with gastroesophageal reflux, who had some signs of food 

allergy at that time or in the past, they had standard antisecretory therapy and elimination or hypoallergenic diet, 

levocetirizine, probiotic bacteria Lactobacillus reuteri; the second group – 20 children with gastroesophageal re-

flux and autonomic dysfunction, who received antisecretory therapy and Phenibut; control group - 20 children 

with gastroesophageal reflux, who received standard antisecretory therapy. The course of treatment lasted for a 

month, then endoscopy was repeated to determine the efficasy of the treatment. After the treatment we received 

unidirectional changes in clinical, endoscopic and morphological parameters in all groups, but changes in the first 

and second one were more pronounced. Therefore, concomitant food allergy or autonomic dysfunction require 

modification of the main therapeutic complex of gastroesophageal reflux disease. 

Ключевые слова: школьники, эзофагит, ГЭРБ, пищевая алергия, вегетативная дисфункция 

Keywords: schoolchildren, esophagitis, GERD, food allergy, autonomic dysfunction 

 

За последние годы представления о заболева-

ниях пищевода в корне изменились. Рефлюкс-эзо-

фагит модифицировался в гастроэзофагеальную ре-

флюксную болезнь (ГЭРБ). С начала XXI века 

наблюдается четкая тенденция роста частоты ГЭРБ 

во всех возрастных группах [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Досто-

верных данных о распространенности ГЭРБ у детей 

в Украине нет [7, 8, 9]. Частота выявления рефлюкс-

эзофагита у детей с заболеваниями пищеваритель-

ной системы составляет от 9% до 17% [10, 11]. 
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Достаточно часто ГЭРБ сочетается с другими 

патологиями, например, пищевой аллергией (ПА) и 

вегетативной дисфункцией. 

Гастроинтестинальная аллергия - это состав-

ная часть пищевой аллергии и является пораже-

нием желудочно-кышечного тракта вследствие им-

мунного отклика на компоненты пищи с клиниче-

скими проявлениями аллергических реакций со 

стороны органов пищеварения и возможным повре-

ждением различных отделов по всей длине [12]. 

Гастроинтестинальные проявления пищевой 

аллергии характеризируются неспецифическими 

симптомами, в связи с чем доля диагностических 

ошибок среди больных этой группы до сих пор 

остается высокой, что и оприделяет актуальность 

этой проблемы. 

Регуляция функций ЖКТ - сложный процесс, 

который определяется многими факторами, связан-

ными между собой. По данным А.М. Вейна (1998) 

и Г. Раффа (2001), механизмы регуляции ЖКТ 

включают кору и подкорковые образования, в кото-

рых локализуются высшие центры висцеральной 

нервной системы - гипоталамо-гипофизарные 

структуры, оказывающих влияние на функциональ-

ное состояние пищеварительного тракта через веге-

тативную нервную систему, а также за счет гумо-

ральных и эндокринных механизмов [13]. 

Известно, что нервная система, а именно веге-

тативная нервная система, существенно влияет на 

функциональную активность верхних отделов 

ЖКТ [14]. Вегетативный дисбаланс может быть 

причиной нарушения секреторной и моторно - эва-

куаторной функции, гипоксии слизистой оболочки, 

может затруднять клиническое течение заболева-

ния, задерживать регенерацию и заживление де-

фектов слизистой оболочки, а также влиять на эф-

фективность терапии [14]. 

Поэтому изучение проблемы фоновой патоло-

гии при ГЭРБ остается актуальной на сегодняшний 

день. А коррекция сопутствующих состояний мо-

жет значимо влиять на ход ГЭРБ и результаты ее 

лечения. 

Цель работы - определение основных кли-

нико - эндоскопических и морфологических осо-

бенностей эзофагита при гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезни у детей школьного возраста с 

фоновой патологией. 

Материалы и методы. Под нашим наблюде-

нием находилось 60 детей с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью в возрасте 8-18 лет (средний 

возраст - 14,6 ± 0,7 лет), которые лечились на базе 

коммунальной городской детской клинической 

больницы города Львова. Всем детям была прове-

дена эндоскопическая фиброгогастродуоденоско-

пия, во время которой брали биопсийный материал 

из трех отделов пищевода для дальнейшей верифи-

кации диагноза. 

Дети были разделены на три группы по 20 че-

ловек - первую, вторую и группу сравнения. 

Группы не отличались по возрасту, тяжести тече-

ния, основным медико-социальным характеристи-

кам. 

Первую группу составили 20 детей (7 мальчи-

ков и 13 девочек), средний возраст - 14,0 ± 2,4 года, 

с диагнозом гастроэзофагеальной рефлюксной бо-

лезни, которые на фоне базисного лечения полу-

чали элиминационную или гипоаллергенную диету 

(в зависимости от результатов пищевых аллерго-

проб), левоцетиризин в дозе 5 мг 1 раз в сутки 

утром натощак, пробиотические бактерии 

Lactobacillus reuteri Protectis в дозе 108 жизнеспо-

собных бактерий 1 раз в сутки независимо от при-

ема пищи. Данная схема использовалась у детей, у 

которых на момент осмотра или в анамнезе были 

проявления пищевой аллергии. Препараты начи-

нали применять с момента включения в исследова-

ние сроком 1 месяц.  

Вторую группу составили 20 детей (10 мальчи-

ков и 10 девочек), средний возраст - 14,7 ± 1,81 

года, с диагнозом гастроэзофагеальной рефлюкс-

ной болезни, которые на фоне базисного лечения 

получали ноотропный вегетостабилизирующий 

препарат - фенибут (Ноофен®, Olain Farma, Лат-

вия) в дозе 250 мг 2 раза в сутки. Данная схема ис-

пользовалась у детей с признаками вегетативной 

дисфункции. Препарат начинали применять с мо-

мента включения в исследование сроком 21 день. 

Группу сравнения составили 20 детей (6 маль-

чиков и 14 девочек), средний возраст - 15,1 ± 1,83 

года, с диагнозом гастроэзофагеальной рефлюкс-

ной болезни, которые получали базисную терапию 

в соответствии с приказом МЗ Украины №59 от 

29.01.2013 года «Унифицированные клинические 

протоколы медицинской помощи детям с заболева-

ниями органов пищеварения ». 

Определение роли пищевой аллергии и при-

чинных пищевых аллергенов проводилось методом 

кожного алерготестирования (прик-тесты). 

Для оценки вегетативных изменений нервной 

системы использовали опросник О.М. Вейна (1998) 

и вегетативный индекс Кердо (ИК). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
По нашим данным клиническая симптоматика эзо-

фагита у детей была неспецифическая. Основными 

жалобами при первичном обследовании были боли 

в подложечной области различной интенсивности 

(100% детей трех групп), снижение аппетита (75% 

детей первой группы, 80% детей второй группы и 

75% детей группы сравнения), изжога (65%, 70% и 

60% детей соответственно), периодическая регур-

гитация (50%, 50% и 45% детей соответственно), 

тошнота (25%, 35% и 30% детей соответственно), 

рвота (10%, 10% и 15% детей соответственно) и 

дисфагия (10% детей первой и 5% детей группы 

сравнения). 

При объективном обследовании у всех детей 

наблюдалася боль при пальпации в подложечной 

области различной интенсивности. 

В результате проведенных кожных прик-те-

стов у детей первой группы мы получили следую-

щие данные: чаще всего у детей наблюдались поло-

жительные пробы на желток и белок куриного яйца 

(85% и 80% соответственно), казеин коровьего мо-

лока (75%), хек и минтай (65%), сою, куриное мясо, 

апельсин, мандарин (60%), реже - на лимон (55%), 
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карп и какао (45%), малину (35%), томаты (30%) , 

редко - на говядину, свинину, морковь (20%), вино-

град и арбуз (15%), свеклу, банан и овсяную крупу 

(10%). У 4 детей (20%) основной группы пищевые 

аллергопробы были отрицательные. 

Согласно результатам опроса детей по Вейну 

средний балл во второй группе составил 24,55 ± 

3,30 балла, в группе сравнения - 23,9 ± 1,94 балла. 

В начале исследования ИК составил 14,7 ± 12,3 

во второй группе и 14,4 ± 11,2 - в группе сравнения. 

По данным эндоскопического обследования у 

всех детей были обнаружены очаговая или диффуз-

ная эритема и отек слизистой оболочки, у 100% де-

тей первой и 60% детей группы сравнения - множе-

ственные беловатые налеты, у 15% детей первой 

группы, 70% детей второй и у 35% детей группы 

сравнения - эрозивные изменения (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура эндоскопических изменений слизистой оболочки пищевода у школьников с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

 

При морфологическом исследовании биопта-

тов слизистой оболочки пищевода были выявлены 

следующие изменения: дистрофия эпителиоцитов - 

у 90% детей первой группы, у 75% детей второй 

группы и 65% детей группы сравнения, деструкция 

гранул кератогиалина – в 60%, 40% и 50% детей со-

ответственно , гиперемия сосудов микроциркуля-

торного русла (СМР) - у 90%, 90% и 85% детей со-

ответственно, диапедезные кровоизлияния - у 65%, 

50% и 65% детей соответственно, периваскулярная 

полиморфноклеточная инфильтрация - у 35% детей 

первой группы и 5% детей группы сравнения, оча-

говые интраепителиальние кровоизлияния - у 25% 

и 5% детей соответственно, отек стромы - у 10% де-

тей второй группы (рис.2). 

 
Рис. 2. Результаты морфологического исследования биоптатов слизистой оболочки пищевода 

школьников с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
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После курса лечения наблюдалась положи-

тельная динамика у детей всех групп, однако сте-

пень ее выраженности была разной. Жалобы на 

боли в эпигастральной области удерживались у 

10% детей первой группы, 20% детей второй 

группы и у 25% детей группы сравнения, снижение 

аппетита - у 25%, 40% и 45% детей соответственно, 

изжогу - в 10%, 30% и 30% детей соответственно, 

периодическую регургитацию - в 5%, 10% и 15% 

детей соответственно, тошноту - у 5% детей второй 

группы и у 5% детей группы сравнения. Жалобы на 

рвоту и дисфагию отсутствовали во всех группах. 

Средняя продолжительность боли в эпига-

стральной области была достоверно меньше у детей 

первой и второй групп, получавших дополнитель-

ные лечения в отличие от детей группы сравнения, 

которые его не получали (табл. 1).  

Таблица 1  

Средняя продолжительность болевого синдрома у детей школьного возраста с гастроэзофагеаль-

ной рефлюксной болезнью 

Симптом 

Группы исследования 

первая (n=20) вторая (n=20) сравнения(n=20) 

продолжительность (дней±σ) 

Боль в эпигастральной области 10,95±7,0* 12,45±9,4** 18,9±7,5 

Примечания: 

1. * достоверно в отношении группы сравнения (р <0,01); 

2. ** достоверно в отношении группы сравнения (р <0,05). 

 

Полученные нами результаты позволяют 

утверждать, что дети первой и второй групп, кото-

рые в комплексной терапии принимали дополни-

тельные препараты, имели достоверно лучшую ди-

намику одного из основных симптомов ГЭРБ - боли 

в животе, в отличие от детей группы сравнения 

(рис. 3). Существенной разницы между показате-

лями первой и второй группы нами не определено.  

 
Рис. 3. Средняя продолжительность (дней) болевого синдрома у школьников с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью в группах исследования в зависимости от лечения 

 

У детей второй группы и группы сравнения 

наблюдалась положительная динамика признаков 

вегетативного дисбаланса, однако у детей первой 

группы она была более выражена (рис. 4). Так, ве-

гетативный ИК, который в начале исследования со-

ставил 14,7 ± 12,3 во второй группе, уменьшился до 

5,9 ± 7,4 (р <0,01), а в контрольной группе снизился 

с 14,4 ± 11,2 до 11,0 ± 9,0. 

18,9
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дни
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Рис 4. Распределение детей второй групп и группы  

сравнения по вегетативному индексу Кердо до и после лечения 

 

При повторном эндоскопическом обследова-

нии тоже наблюдалась четкая положительная дина-

мика (рис. 5). Так, очаговая эритема и отек слизи-

стой оболочки содержались у 20% детей первой и 

второй групп и у 50% детей группы сравнения, диф-

фузная эритема и отек СО - у 10% детей второй 

группы и группы сравнения, множественные бело-

ватые налеты по типу «крипт-абсцессов», которые 

были обнаружены при первичной ЭФГДС, полно-

стью регрессировали у 75% детей первой группы и 

50% детей группы сравнения, у 25% и 50% детей 

соответственно - частично. У детей первой группы 

эрозивных изменений выявлено не было, в то время 

как у 5% детей второй группы и 15% детей группы 

сравнения они все еще опредилялись. 

 
Рис. 5. Структура эндоскопических изменений слизистой оболочки пищевода  

у школьников с ГЭРБ после курса лечения 

 

При повторном морфологическом исследова-

нии было обнаружено 20% образцов нормального 

гистологического строения у детей первой группы 

и 15% - у детей второй группы. Во всех образцах 

детей группы сравнения содержались изменения 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика морфологических изменений биоптатов слизистой оболочки пищевода после проведен-

ного лечения у детей  

 

Морфологи-ческий 

признак 

Первая группа 

n = 20 

вторая группа 

n = 20 

Группа сравнения 

n = 20 

в начале 

обследо- 

вания 

после 

лечения 

в начале 

обследо- 

вания 

после 

лечения 

в начале 

обследо- 

вания 

после 

лечения 

гиперэмия интраэпите-

лиальных СМР 
90% 45% 90% 35% 85% 65% 

балонная дистрофия 

эпителиоцитов 
90% 65% 75% 60% 65% 80% 

диапедезные кровоиз-

лияния 
65% 20% 50% 15% 65% 15% 

деструкция гранул ке-

ратогиалина 
60% 10% 40% 15% 50% 0% 

периваскулярная поли-

морфноклеточная ин-

фильтрация 

0% 0% 35% 0% 0% 0% 

 

Выводы.  

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь за-

нимает доминирующую позицию в структуре хро-

нических эзофагит у детей школьного возраста. У 

детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

на фоне пищевой аллергии и вегетативной дис-

функции симптоматика является неспецифической. 

Модификация лечения ГЭРБ у детей на фоне пище-

вой аллергии с обязательным применением элими-

национную диеты, антигистаминных и пробиотиче-

ских препаратов, а также ГЭРБ на фоне вегетатив-

ной дисфункции с применением 

вегетостабилизирующих препаратов способствует 

быстрой положительной динамике течения заболе-

вания и лучшим результатам лечения. 
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АНОТАЦІЯ  

Мета: визначення взаємозв'язку системних порушень з балансом про- і протизапальних інтерлейкінів( 

IL - 10, IL - 6, TNF -α) у пацієнток з генітальним ендометріозом у поєднанні з доброякісною патологією 

геніталій - 120 пацієнток (I-а клінічна група), та пацієнток з хронічним сальпінгітом і оофоритом - 90 жінок 

(II-а клінічна група), з синдромом хронічного тазового (СХТБ). Проведений кореляційний аналіз показав 

наявність сильних взаємозв'язків між цитокіновим балансом, показниками психостатусу, високими балами 

ВАШ в обох групах.  

ABSTRACT 

The aim of study is determination of correlation and violations of psychological status, with balance pro- and 

antiinflammatory cytokines ( IL - 10, IL - 6, TNF -α) for patients with a genital endometriosis in a combination 

with benign hormonal pathology of the genitals - 120 patients(I-th clinical group) and by a chronic inflammation 

of salpingitis and ovary -90 women ( II-th clinical group), with the chronic pelvic pain (CPP). The conducted 

cross-correlation analysis showed the presence of strong intercommunications between cytokines balance, indexes 

of psychical status by high points VAS in both groups.  

Ключові слова: синдром хронічного тазового болю, інтерлейкіни ІL-10, ІL-6, TNF-α 

Keywords: chronic pelvic pain, interieurins ІL-10, ІL-6, TNF-α. 

 

Актуальність Результати сучасних дослі-

джень свідчать про роль центральної нервової сис-

теми (ЦНС), гормонально-ендокринних взаємовід-

носин і периферичних чинників, які можуть впли-

вати на больовий поріг при гінекологічній патології 

і його асоціацію хронічним тазовим болем [2,3]. Та-

зовий біль значно обтяжує перебіг гінекологічних 

захворювань і негативно впливає на основні катего-

рії якості життя жінки [4,7]. На підставі больового 

симптому формується ускладнення гінекологічної 

патології «синдром хронічного тазового болю», 

ознаками якого є декомпенсовані порушення якості 

життя, значна тривалість і висока інтенсивність бо-

лів, відсутність ефекту від симптоматичної терапії, 

виражені емоційні розлади [8]. 

З'являється все більше доказів того, що при ге-

нітальному ендометріозі (ГЕ), запальних захворю-

ваннях органів малого тазу в основі генерації болю 

на усіх етапах його передачі лежить тісна взаємодія 

між периферичними тазовими нервами, прозапаль-

ним перитонеальним мікрооточенням і ЦНС [9,10]. 

Проте не уточнені механізми взаємодії медіаторів 

запалення з перебігом больового синдрому, психо-

статусом у формуванні СХТБ при деяких гінеколо-

гічних захворюваннях. 

Мета дослідження: з'ясувати взаємозв'язок 

системних порушень з балансом регуляторних і 

прозапальних цитокінів, у виникненні СХТБ при рі-

зних гінекологічних захворюваннях. 

Матеріали та методи досліджень 

Обстежено 120 жінок з ГЕ у поєднанні з доб-

роякісними захворюваннями геніталій ДЗГ (лейо-

міома матки, гіперплазія ендометрія, аденоміоз) в 

різних поєднаннях (I-a клінічна група), та хроніч-

ним сальпінгітом і оофоритом (ХСО) – 90 жінок (ІІ-

а клінічна група) які знаходилися на лікуванні в гі-

некологічному відділенні КЗ "Дніпропетровське 

клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" 

Дніпропетровської обласної ради, що є клінічною 

базою кафедри акушерства, гінекології і перинато-

логії ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія 

МОЗ України». Проведено: загальноклінічні, гор-

мональні дослідження. Для визначення рівнів цито-

кінів інтерлейкінів (ІL) -10, ІL-6, туморнекротич-

ного фактора-α (ТNF-α) використовували набори 

реагентів для твердофазного імуноферментного 

аналізу (ІФА) закритого акціонерного товариства 

"Вектор Бест". З метою об`єктивізації больового си-

ндрому використовувалася 10-бальна візуальна 

аналогова шкала (ВАШ) [6]. Для виміру сенсорної, 



10 SCIENCES OF EUROPE # 23, (2018) | MEDICAL SCIENCES 

емоційної і кількісної складових больового синд-

рому використовувалася спеціальна анкета - больо-

вий опитувач Мак-Гилла, вираховувалися основні 

показники: індекс кількості вибраних дескрипторів 

(ІКВД) (сума обраних слів), ранговий індекс болю 

(РІБ) (сума порядкових номерів дескрипторів у су-

бкласах), сенсорний ІКВД, афективний (емоцій-

ний) ІКВД та оцінка сили болю [6]. Для визначення 

рівня особистісної тривожності використали шкалу 

Дж. Тейлора, рівень депресії визначали за допомо-

гою шкали Гамильтона [5]. 

Для статистичної обробки даних використову-

вались варіаційні методи параметричні та непара-

метричні методи статистики [1]. Статистичну обро-

бку проводили за допомогою програмного забезпе-

чення STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійній № 

AGAR909E415822FA) та програмного пакету 

MedCalc Statistical Software trial version 17.4. 

(MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; 

https://www.medcalc.org; 2017). 

Основні результати дослідження 

Першу клінічну (І) група було поділено на під-

групи в залежності від тяжкості больового синд-

рому: 44 жінки з тяжким больовим синдромом з 

оцінкою по ВАШ 7-10 балів – I-1 підгрупа, та 41 па-

цієнтка з больовим синдромом помірної інтенсив-

ності по ВАШ 4 – 6 балів – I-2 підгрупа, I-3-ю піг-

рупу (групу порівняння) склали 35 жінок з безбо-

льовим перебігом, оцінка за ВАШ склала 0-3 бали 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл жінок І-ї групи по підгрупам дослідження з АМ та СХТБ в залежності від ВАШ та тривалості 

захворювання 

 

Показнки Усі обстежені І-1 пігрупа І-2 підгрупа І-3 підгрупа 

Кількість, 

n (%) 
120 (100) 44 (36,7) 41 (34,2) 35 (29,2) 

ВАШ (бали) 

М±m (SD) 
5,62±0,23 (2,45) 

8,10±0,14* 

(0,89) 

5,44±0,12* 

(0,77) 
2,32±0,16 (0,86) 

ХТБ (роки) 

М±m (SD) 
3,74±0,18 (1,97) 

4,13±0,31* 

(2,04) 

4,20± 0,33* 

(2,09) 
2,61±0,21 (1,16) 

Примітка. * – р<0,01 порівняно з І-3-ю підгрупою за однофакторним дисперсійним аналізом ANOVA. 

 

Основним показанням для звернення за спеціалі-

зованою медичною допомогою пацієнток І-1-ї підг-

рупи з’явився виражений больовий синдром, середня 

величина по ВАШ склала – 8,10±0,14. Помірно вира-

жений больовий синдром спостерігався у 41 пацієнток 

І-2 підгрупи: середня величина больового синдрому по 

ВАШ у підгрупі 2-а склала – 5,44±0,12. Третю підг-

рупу склали пацієнтки з безбольовим перебігом (ВАШ 

2,32±0,16 балів) ГЕ у поєднанні з лейоміомою матки, 

гіперплазією ендометрію та ХСО в різних поєднаннях 

. 

В ході клінічного обстеження хворі жінки ІІ-ї 

клінічної групи були розподілені на 2 підгрупи в за-

лежності від наявності або відсутності хронічного 

больового синдрому (табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл жінок ІІ-ї групи по підгрупам дослідження в залежності від ВАШ та тривалості захворювання з 

хронічним сальпінгітом оофоритом і СХТБ 

Характеристики Усі обстежені ІІ-1підрупа ІІ-2підрупа р 

Кількість, n (%) 90 (100,0) 50 (55,6) 40 (44,4) - 

ВАШ (бали) 

М±m (SD) 

5,86±0,22 

(2,09) 

7,52±0,17* 

(1,21) 

3,79±0,08 

(0,48) 

<0,001 

ХТБ (роки), 

М±m (SD) ( 

3,24± 0,23 

(2,18) 
4,01±0,27* (1,94) 2,28±0,33 (2,09) <0,001 

Примітка. * – р<0,01 порівняно з ІІ-2-ю підгрупою за однофакторним дисперсійним аналізом ANOVA. 

 

Підгрупу ІІ-1 склали 50 жінок з ХСО та синд-

ромом хронічного тазового болю (СХТБ), ІІ-2 піг-

рупу (групу порівняння) - 40 пацієнток з безбольо-

вим перебігом захворювання. Всі хворі основної 

групи пред’являли постійні скарги на хронічний та-

зовий біль, який тривав від пів року до семи років, 

в середньому 4,01 (95 % ДІ 3,46 – 4,56) років. Слід 

зазначити, що 80 % пацієнток (95,0 % ДІ 70,59 - 

86,96) відзначали постійні болі в нижніх відділах 

живота і попереково-крижової області. Середня 

оцінка інтенсивності болю за ВАШ в основній групі 

склала 7,52±1,7 в порівнянні зі значно нижчими по-

казниками у групі порівняння – 3,79±0,8 (р<0,001).  

За даними кореляційного аналізу між інтенсивні-

стю больового синдрому та тривалістю захворювання 

в обох групах виявлено прямий, середньої сили коре-

ляційний зв’язок (r=0,31; p<0,001), отже чим довше жі-

нки страждали на гінекологічне захворювання, тим си-

льніший, в середньому, відчували біль. Коефіцієнт де-

термінації впливу даного фактору на оцінку болю 

ВАШ складає 9,91%, що вказує на вплив комплексу 

психологічних чинників (рис1.). 
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Рис. 1. Залежність больового синдрому у балах за ВАШ від тривалості гінекологічного захворювання у 

обстежених жінок з СХТБ 

 

Дані опитувача Мак-Гилла дали змогу отримати 

не лише кількісну, але й якісну характеристику больо-

вого синдрому. Так у підгрупі І-2 переважав помірний 

рівень сили болю, у І-1– сильний. Для опису болю па-

цієнтки використовували різні характеристики. Від-

значені cкарги, характерні для запального болю: нию-

чий, тягнучий біль спостерігався у 100 % пацієнток, 

тупий, розпираючий біль, без чітких меж локалізації 

існував у 86 % пацієнток. Найбільший рівень сили 

болю зафіксовано у І-1 підгрупі – 2,16±0,1 (0,65), най-

менший у І-2 – 1,71±0,09 (0,6), що виливається у ста-

тистично значущі розбіжності між цими підгрупами 

(р=0,001). 

Оцінка болю за ВАШ корелює з оцінками болю 

за опитувальником Мак-Гілла прямим зв’язком серед-

ньої сили: коефіцієнт кореляції Пірсона між показни-

ком за ВАШ та силою болю – r=0,33 (p=0,002); ІКВД – 

r=0,54 (p<0,001); сенсорним ІКВД – r=0,48 (p<0,001); 

афективним ІКВД – r=0,41 (p<0,001). Отже, більші 

бали за ВАШ пов’язані з більш високими оцінками 

болю за опитувальником Мак-Гілла. 

Значення ІКВД за афективною шкалою, що відо-

бражує емоційний аспект болю в термінах напру-

ження, страху, гніву або вегетативних виявів, показує, 

що тривалий сильний біль (показник у підгрупі І- 1 

найбільший – 3,36±0,2 (1,32)) скоріше призводить до 

порушення психічного стану жінок (табл.3). 

Таблиця 3 

Характеристика больового синдрому за опитувальником  

Мак-Гілла у обстежених жінок з СХТБ І-ї клінічної групи 

Показники 

М±m (SD) 
І-1 група (n=44) І-2 група (n=41) р 

РІБ 
15,95±0,93 

(6,16) 

12,24±0,76 

(4,88) 
<0,001 

ІКВД 
8,7±0,37 

(2,48) 

6,51±0,3 

(1,93) 
<0,001 

Сенсорний ІКВД 
5,14±0,21 

(1,41) 

3,9±0,19 

(1,24) 
<0,001 

Афективний 

ІКВД 

3,36±0,2 

(1,32) 

2,54±0,14 

(0,92) 
<0,001 

Сила болю 
2,16±0,1 

(0,65) 

1,71±0,09 

(0,6) 
<0,001 

Примітка. розбіжності між підгрупами за однофакторним дисперсійним аналізом ANOVA 
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Як випливає з представлених даних 22,7 % паціє-

нток підгрупи І-1 мали високий рівень особистісної 

тривожності за шкалою Дж. Тейлора, решта – середній 

рівень, низької тривожності у підгрупі не спостеріга-

лося. Рівень пацієнток за рівнем тривожності суттєво 

відрізнявся (р<0,001) у І-1 групі порівняно з І-2-ю та І-

3-ю (рис. 2). 

 
Рис. 2. Розподіл обстежених жінок з СХТБ  

за рівнем особистісної тривожності за шкалою Дж. Тейлора (%) 

 

Показники рівня депресії за шкалою Гамільтона 

підтверджують наявність у жінок з довготривалим 

ХТБ депресивних розладів середнього 31,82% та тяж-

кого ступеня виразності – 18,18 % у пацієнток І-1 

групи (рис.3). 

 
Рис. 3. Розподіл обстежених жінок з СХТБ за рівнем депресивного розладу за шкалою Гамільтона (%) 

 

Середній рівень депресії у обстежених жінок ко-

ливався від 6,86±0,49 балів в І-3-й підгрупі до 

15,3±1,23 (5,51) в І-1 підгрупі. Виявлено ознаки депре-

сивних розладів середнього ступеня виразності у тре-

тини (31,82 %) пацієнток ІІ-1-ої групи, у 9,97 % з ІІ-2-

ої і тільки у 2,86 % жінок з групи порівняння (р<0,001). 
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Як рівень депресивного розладу, так і рівень осо-

бистісної тривожності у обстежених жінок пов’язаний 

з тривалістю захворювання прямим зв’язком серед-

ньої сили (r=0,35; р=0,001 та r=0,28; р=0,003 відпо-

відно) – чим довше триває СХТБ, тим більш інтенси-

вні психічні розлади ми можемо спостерігати. 

Відповідно до опитувальника болю Мак-Гілла 

(MPQ) в основній групі ІІ-1 відзначені скарги, харак-

терні для запального болю: ниючий, тягнучий біль 

спостерігалася у 40 (80,0 %) осіб, тупий розпиральний 

біль без чіткої локалізації у 30 пацієнток (60,0%), поді-

бні симптоми обумовлені активацією вісцеральних 

афектів. Біль викликав почуття втоми, тривоги, іноді 

нудоти у 28 (56,0 %) пацієнток І-1 групи (таб.4 ). 

 

Таблиця 4 

Характеристика больового синдрому за опитувальником  

Мак-Гілла у обстежених жінок з ХСО та СХТБ ІI-ї клінічної групи 

Показники 

М±m (SD) 

Основна група, ІI-1  

(n=50) 
ІI-2 (n=41) р 

РІБ 
10,02±0,43  

(3,07) 

6,10±0,25  

(1,60) 
<0,001 

ІКВД 
6,72±0,29  

(2,04) 

4,08±0,24 

 (1,51) 
<0,001 

Сенсорний ІКВД 
4,60±0,21  

(1,47) 

2,43±0,16  

(1,01) 
<0,001 

Афективний 

ІКВД 

2,40±0,09  

(0,64) 

1,65±0,09  

(0,58) 
<0,001 

Сила болю 
2,14±0,06  

(0,40) 

1,00±0,00  

(0,00) 
<0,001 

Примітка. р – розбіжності між групами за критерієм Манна-Уїтні 

 

Біль оцінили як біль-перешкоду, біль-страждання 

22 (44,0 %) пацієнток основної групи. За характером 

перебігу, біль постійного характеру відзначено у 35 

(70,0%) пацієнток основної групи, іррадіація у пряму 

кишку у 18 (36,0 %), в поперекову область – у 14 (28,0 

%), у зовнішні статеві органи і промежину – у 11 (22,0 

%), в нижні кінцівки – у 9 (18,0 %). 

Середні показники рангового індексу болю за 

опитувальником MPQ (РІБ) у пацієнток основної 

групи були майже вдвічі вище, ніж в групі порівняння 

(р<0,001)  

Як випливає з представлених даних, кожна третя 

пацієнтка основної групи (32,0 %) мала високий рівень 

тривожності, оціненої за шкалою Дж. Тейлора, в той 

час як у пацієнток групи порівняння таких випадків не 

відмічено (р<0,001). У групі порівняння переважаюча 

частка жінок (95,0%) мала середній рівень тривожно-

сті за шкалою Дж. Тейлора (від 6 до 20 балів), що сут-

тєво перевищувало (р=0,004) відповідний показник у 

основній групі (68,0 %) (рис.4.).  

 

 

 

 
Рис. 4. Розподіл обстежених жінок за рівнем особистісної тривожності за шкалою Дж. Тейлора (%) 
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За часткою жінок з низьким рівнем тривожно-

сті (незначної, як в основні групі, так і групі порів-

няння) статистично значущих розбіжностей не ви-

явлено (р>0,05).Середній бал виразності особистіс-

ної тривожності у ІІ-1 підгрупі більше ніж в два 

рази перевищував відповідний показник ІІ-2-

підгрупі – 17,88±0,70 проти 8,23±0,28 ба-

лів (p<0,001). 

Показники рівня депресії, за шкалою Гамільтона, 

свідчать про наявність ознак депресивних розладів се-

реднього та тяжкого ступеня виразності у 29 (56,0 %) 

пацієнток основної групи і тільки у 1 (2,5 %) жінок з 

групи порівняння (р<0,001) (рис. 5).

 

 
Рис. 5. Розподіл обстежених жінок за рівнем депресивного розладу за шкалою Гамільтона (%) 

 

Нормальний стан без ознак депресивних розладів 

виявлено у більшості (77,5 %) пацієнток групи порів-

няння і лише у 12,0 % жінок з основної групи 

(р<0,001).Як рівень особистісної тривожності, так і рі-

вень депресивного розладу у обстежених жінок 

пов’язані прямими зв’язками з показниками болю, ви-

значеними за опитувальником Мак-Гілла: з силою 

болю – ρ=0,82 (р<0,05) та ρ=0,73 (р<0,05) відповідно; 

ІКВД – ρ=0,58 (р<0,05) та ρ=0,56 (р<0,05) відповідно; 

сенсорним ІКВД – ρ=0,65 (р<0,05) та ρ=0,63 (р<0,05) 

відповідно та афективним ІКВД – ρ=0,53 (р<0,05) та 

ρ=0,49 (р<0,05) відповідно. 

Треба відзначити, що рівень особистісної триво-

жності за шкалою Дж. Тейлора пов’язаний з рівнем де-

пресії за шкалою Гамільтона прямим сильним зв’яз-

ком – 0,89 (р<0,05). Отже, чим більш обтяжений гіне-

кологічний анамнез у жінок, чим довше вони хворі-

ють, тим сильніший больовий синдром відчувають і 

мають більш виразний рівень особистісної тривожно-

сті та депресії. 

Виявлені порушення психоемоційного статусу 

обумовлюють необхідність вивчення цитокінового 

балансу в сироватці крові у пацієнток з різною ін-

тенсивністю ХТБ (таб.5), оскільки цитокіни, що ут-

ворюються локально, впливають на центральну не-

рвову систему (ЦНС) і можуть відігравати суттєву 

роль в патофізіології афективних і агедонічних 

симптомів депресії [9]  
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Таблиця 5 

Цитокіновий профіль обстежених жінок з СХТБ 

Показ-ники 

М±m 

(SD) 

І-1 

група (n=44) 

І-2 

група (n=41) 

І-3 

група 

(n=35) 

ІІ-1 

група 

(n=50) 

ІІ-2 група 

(n=40) 

р 

 

ІЛ-10 

(пг/мл) 

8,15± 

0,8* 

(3,57)* 

4,90± 

0,38* 

(2,43)* 

7,7± 

0,73 

(3,87) 

4,85± 

0,42** 

(2,99) 

7,53± 

0,50 

(3,1) 
<0,001 

ІЛ-6 

(пг/мл) 

9,13± 

2,48 * (11,09) 

3,62± 

0,28* (1,79) 

3,69± 

0,38 (2,02) 

7,06± 

0,56** (3,96) 

5,43± 

1,32 (8,3) 
<0,001 

TNF-α 

(пг/мл) 

11,67± 

2,15* 

(9,62) 

4,27± 

0,46 * (2,97) 

1,88± 

0,34 (1,79) 

8,0± 

0,86** 

(6,05) 

2,38± 

0,30 (1,8) 
<0,001 

TNF-α/  

ІЛ-10 (пг/мл) 

 

1,6± 

0,26* 

(1,15) 

 

1,07± 

0,16* (1,00) 

 

0,28± 

0,04 (0,22) 

 

1,96± 

0,19** (1,34) 

 

0,34± 

0,05 (0,31) 
<0,001 

Примітки. р – розбіжності між підгрупами та групами за однофакторним дисперсійним аналізом ANOVA: 

* – р<0,05 порівняно з I-3під групою; 
**– р<0,05 порівняно з ІІ-2 підгрупою 

 

Оцінка міжгрупових відмінностей середніх значень 

концентрацій цитокінів у пацієнток груп І-1 та ІІ-1 з важ-

ким і тривалим проявом ХТБ, показала наявність статис-

тично значущої різниці між значеннями концентрацій ци-

токінів ІЛ-6, TNF-α . В міру прогресування больового си-

ндрома нами була відзначена тендеція до зниження 

протизапального цитокіну ІЛ-10 і підвищення ІЛ-6, TNF-

α порівняно з І- 3-ю підгрупою та ІІ-2 (р<0,05). (таб.5). 

Більш високі значення концентрацій прозапальних 

цитокінів відповідали більш високим балам інтенсивно-

сті больового синдрому для груп І-1та ІІ-1 і TNF-α коре-

лював з тривалістю больового анамнезу, що супроводжу-

вались частими рецидивами захворювання та підвище-

ним рівнем тривожності та депресії. 

Між рівнями цитокінів та ВАШ виявлено прямий, 

середньої сили, достовірний зв’язок. Це свідчить, що ці 

показники клінічної активності запалення є досить 

об’єктивними критеріями, що відображають стан тяжко-

сті хворої та ступінь больового синдрому , порушення 

психостатусу – інтерлейкіни корелюють з рівнем триво-

жності та депресії (рис. 6). 
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Рис. 6. Зв’язок больового синдрому за ВАШ з рівнем цитокінів та рівнем особистісної тривожності за 

шкалою Дж. Тейлора у обстежених жінок з СХТБ 
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Проведено порівняльний аналіз між рівнями ци-

токінів, при різних гінекологічних захворюваннях і 

СХТБ, який виявив дисбаланс експресії цитокінів у бік 

прозапальної ланки, про що свідчило співвідношення 

величин про- і протизапальних цитокінів TNF -α/ ІЛ - 

10 для груп І-1 – 1,6±0,26 та відповідно для ІІ-1 – 1,96± 

0,19. Отже у формуванні рівню болю при СХТБ про-

запальні цитокіни відіграють більш значущу роль, 

впливаючи безпосередньо на ВАШ та психостатус, 

порівняно з протизапальними, які впливають на рівень 

болю опосередковано.  

Підсумок:. На підставі комплексної оцінки си-

стемних порушень, проаналізовані загальні патоге-

нетичні механізми міжклітинних взаємодій цитокі-

нів у виникнення СХТБ при різних гінекологічних 

захворюваннях: генітальному ендометріозі в поєд-

нанні з доброякісними захворюваннями геніталій, 

хроничному сальпінгіті та оофориті. Проведені до-

слідження дозволяють прогнозувати перебіг СХТБ, 

ефективність патогенетичної терапії, та реабілітацію 

цього поширеного контингенту гінекологічних хво-

рих. 
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АННОТАЦИЯ  

Разработана компьютерная модель оригинального трехлучевого интерферометра Маха - Цендера, 

позволяющего проводить исследование зависимости показателя преломления в образце от координаты с 

помощью интерферометра. Предложена конструкция измерительного зеркала, состоящая из трех подвиж-

ных частей, позволяющая градуировать интерферометрическую картину. В предложенной конструкции 

размеры интерферометра никак не влияют на результаты измерений. Показана связь чувствительности 

интерферометра с размером рабочей части интерферометра. Установлено отсутствие влияния угла пово-

рота зеркала, отвечающего за создание полос конечной ширины, на полученные результаты в экспери-

менте, что значительно унифицирует проведение экспериментов.  

ABSTRACT 

Developed a computer model of the original three-beam interferometer of Mach - Zehnder, allowing investi-

gation of the dependence of the refractive index in the sample from the coordinates using the interferometer. The 

proposed design of the measuring mirror, consisting of three movable parts that allow to calibrate the interfero-

metric pattern. In the proposed design dimensions of the interferometer do not affect the measurement results. 

Shows the relationship of the sensitivity of the interferometer with the size of the working part of the interferom-

eter. The absence of the influence of the angle of rotation of the mirror is responsible for the creation of strips of 

finite width on the results obtained in the experiment, which greatly unifies the experiments. 

Ключевые слова: интерферометр Маха – Цендера, компьютерная модель, показатель преломления 

Keywords: interferometer Mach – Zehnder, a computer model, the refractive index. 

 

Введение 

В оптической измерительной технике для из-

мерения толщины и показателя преломления пле-

нок используются интерференционные методы, ко-

торые дают высокую точность и достаточно широ-

кие функциональные возможности в 

технологических и биомедицинских приложениях 

[1,2]. Эти методы и средства их реализации, объ-

единенные в единую область – интерференцион-

ную технику, занимают важное место в решении за-

дач контроля микроструктуры отражающих и про-

зрачных объектов в технике и биомедицине. К 

интерференционным методам измерительной тех-

ники относятся: интерференционная измеритель-

ная техника с использованием низкокогерентных и 

лазерных источников света [2], голографическая 

аналоговая и цифровая [3,4], полнопольная коге-

рентная томография [5], интерференционная кон-

фокальная микроскопия [6]. Характерной чертой 

этих методов служит регистрация, анализ и обра-

ботка интерференционных картин, изображений и 

сигналов. Методы интерференционной измеритель-

ной техники основаны на сложении поля изображе-

ния объекта с когерентной ему опорной волной. В 
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результате такого сложения формируется интерфе-

ренционное изображение, параметры которого зави-

сят от структуры исследуемого объекта, частотного 

спектра. Интерференционные изображения возни-

кают и в отсутствие специально сформированного 

опорного пучка света в том случае, когда объект 

имеет тонкую слоистую структуру, оптическая тол-

щина которой не превышает половины длины осве-

щающего объект поля. В этом случае отраженные 

границами слоев волны оказываются взаимно коге-

рентными. Особый интерес представляют интерфе-

ренционные эффекты в тонких пленках [7,8]. Ана-

лиз интерференционной картины используется для 

измерения толщины диэлектрических и полупро-

водниковых пленок, контроля толщины смазочных 

покрытий [8], измерения толщин окисных пленок 

на поверхности металлов и полупроводников, тол-

щины зазоров между поверхностями диэлектриков 

[2], а также для определения механических напря-

жений в прозрачных средах, в частности, при про-

изводстве технического стекла, пластика [9]. 

Существенным недостатком этих методов яв-

ляется возможность измерений параметров пленок 

только в области однородной по толщине или по 

показателю преломления, наблюдаемой непосред-

ственно в системе микроскопа или отображаемой 

средствами компьютерной техники, используемой 

для записи и наблюдения изображений. Для изме-

рения неоднородностей параметров пленки необхо-

дима разработка более совершенного метода ана-

лиза формируемой интерференционной картины 

[10]. 

 Из всего огромного класса устройств, создан-

ных для изучения геометрии и показателей прелом-

ления различных веществ с использованием интер-

ференционных методов (интерферометров), выде-

ляется интерферометр Маха-Цендера, который 

обычно используется для исследования показате-

лей преломления газов, помещенных в кювету в од-

ном из плеч интерферометра, но с определенными 

изменениями может быть применен для прецизион-

ного измерения малых отклонений от заданной 

плоскости [11]. К целям и задачам данной работы 

относится рассмотрение вопросов регистрации ин-

терференционных картин цифровыми средствами 

записи, позволяющими исследовать с высоким раз-

решением параметры оптических неоднородностей 

тонких пленок, разработка метода измерения зави-

симости изменения показателя преломления веще-

ства по сечению образца. Разработана компьютер-

ная модель трехлучевого интерферометра Маха – 

Цендера, которая позволяет значительно упростить 

измерения зависимости показателя преломления 

прозрачных веществ по сечению образца интерфе-

рометрическими методами.  

Основные результаты.  

Принципиальная схема трехлучевого интерфе-

рометра Маха-Цендера представлена на рис.1. Ис-

точником света 1 является гелий – неоновый лазер, 

отъюстированный так, чтобы интенсивности в 

плоскостях X0Z и Y0Z были одинаковы. Делитель 

светового потока (SPLITTER) 2 служит для деления 

луча от источника на две части, т.е. создания двух 

когерентных лучей. 

 
Рис.1. Принципиальная схема трехлучевого интерферометра Маха-Цендера:  

1 – источник света, 2, 5 – делитель светового потока (SPLITTER),  

3 – измерительное зеркало (составное из трех частей), 4 – поворотное зеркало, 6 – детектор, образец. 

 

Поворотное зеркало 4, способное вращаться 

вокруг оси 0Y, создает на экране картину полос ко-

нечной ширины. Координаты максимумов и мини-

мумов находятся из соотношения 

 sinmym . Отсюда расстояние между 

максимумами или минимумами одинаково и равно 

[11,12]: 

 sin .    (1) 

Таким образом, интерференционная картина 

состоит из чередующихся на экране прямолиней-

ных светлых и темных полос [12]. В разработанной 

модели получаемая картина полос конечной ши-

рины имеет вид (рис.2) 
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а б 

в г 

 

Рис. 2. Вид полос конечной ширины при разных углах поворота зеркала 4 вокруг оси 0Y: а - 0,0010,  

б - 0,0020, в - 0,0030, г - 0,0040 

 

Основным отличием в модели трехлучевого 

интерферометра Маха – Цендера является состав-

ное зеркало 3. На рис. 3 представлен вид составного 

зеркала и вид интерференционных картин возника-

ющих на нем. Зеркало 3.1 неподвижно и поэтому на 

нем возникают полосы конечной ширины, опреде-

ляемые углом поворота зеркала 4. На пути лучей, 

идущих к зеркалу 3.1, помещается кювета с иссле-

дуемым объектом. На полосы конечной ширины 

накладывается искажение, вызванное разностью 

оптического хода опорного луча от зеркала 4 и объ-

ектного луча, прошедшего кювету с исследуемым 

веществом. В результате, на участке экрана в обла-

сти зеркала 3.1 получается интерференционная кар-

тина деформированных полос конечной ширины. 

Зеркало 3.2 служит для градуировки полос конеч-

ной ширины зеркала 3.1 в направлении 0Y. Угол 

поворота зеркала 3.2 вокруг оси 0Y выбирается так, 

что расстояние между полосами зеркала 3.1 разби-

вается на удобное для наблюдения число делений. 

Нетрудно рассчитать с помощью формулы (1) цену 

деления градуировочного зеркала 3.2. 

 
Рис.3. Состав и вид интерференционных картин получаемых на измерительном зеркале:  

3.1 – объектное зеркало, 3.2 – градуировочное зеркало по оси 0Y, 3.3 – градуировочное зеркало по оси 0X 

с возможностью определения тангенса угла наклона интерференционной кривой к оси 0X. 

 

Градуировочное зеркало 3.3 способно вра-

щаться вокруг оси 0X. При этом в месте экрана в 

области зеркала 3.3 возникает интерференционная 

картина, являющаяся суперпозицией результатов 

поворота зеркала 4 вокруг оси 0Y и поворота зер-

кала 3.3 вокруг оси 0X. В работе [13] было пока-

зано, что на экране возникают полосы определен-

ного наклона, который определяется поворотами 

зеркал вокруг осей 0X и 0Y. Угол наклон интерфе-

ренционных полос определяется формулой  

 tgyxyx .   (2) 

Поворотом зеркала 3.3 можно проградуиро-

вать сечение образца, а так же определить тангенсы 

углов наклона интерференционных полос к оси 0X. 

В качестве экрана в модели используется ПЗС мат-

рица с количеством пикселей достаточным для 

наблюдения четкой картины интерференции. На 

рис.4 представлена интерференционная картина, 

получаемая на экране. 
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Рис. 4. Снимок с экрана трехлучевого интерферометра Маха – Цендера 

 

Исследование зависимости показателя пре-

ломления прозрачного вещества с помощью 

трехлучевого интерферометра Маха - Цендера 

Внесение кюветы с исследуемым веществом в 

измерительное плечо интерферометра приводит к 

изменению условия наблюдения интерференцион-

ного максимума: 

    mLyxnym 



2,sin

2
 , (3) 

где: m = 1,2,3….,   – длина световой волны; 

my  – координата интерференционного макси-

мума;   – угол поворота зеркала 4;  yxn ,  – 

разница показателей преломления исследуемого 

вещества и вещества, по которому проходит опор-

ный луч; L  – длина кюветы. 

Без внесенной кюветы условие наблюдения 

интерференционного максимума 

mym 



2sin

2
0  .    (4) 

Вычитая из выражения (3) выражение (4) и 

преобразовывая формулу с учетом рис.5, получаем: 

 
 

0

,
,









yxy

L
yxn m  .  (5) 

 
Рис.5. Измеряемые параметры на интерферограмме 

 

Модель образца для исследования интерфе-

ренции 

При создании интерферометра необходимо 

помнить, что для достаточного разрешения при-

бора необходимо чтобы 

   0, Lyxn  ,   (6) 

где:  yxn , – разница показателей прелом-

ления между исследуемым образцом и простран-

ством опорного луча; 0L  – длина рабочей части 

интерферометра;   – длина волны источника, ис-

пользуемого в интерферометре. Для многих мате-

риалов  yxn ,  ≈ 10-5–10-6. В этом случае размер 

образца используемого в модели интерферометра 

составляет ~ 101–102 мм. 

В качестве образца выбран цилиндр радиуса R 

и длины L, обладающий показателем преломления 

n . Цилиндр вводится в рабочую область интер-

ферометра вертикально. Разность оптических пу-

тей проходимых лучом в цилиндре и вакууме со-

ставляет: 

   xRxnLyxn  22,  .   (7) 

Такая разность оптического хода аналогична 

разности оптического хода в прямоугольном парал-

лелепипеде с квадратным основанием со стороной 

равной 2R = L и высотой L. При этом показатель 

преломления в этом прямоугольном параллелепи-

педе не зависит от высоты y и изменяется в зависи-

мости от x по закону: 

 
 
R

xRxn
xn




2
  .  (8) 

Оптическая разность хода при этом будет: 

 
 

L
R

xRxn
Lxn




2
 . (9) 

Таким образом, в выбранной схеме мы полу-

чаем в качестве образца прямоугольный параллеле-
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пипед с квадратным основанием шириной L, в ко-

тором показатель преломления  xn  зависит 

только от координаты x и не зависит от координаты 

y. 

Зависимость относительного максималь-

ного отклонения линии интерферограммы от 

угла поворота зеркала 4 

В отличие от большинства работ [14-16], где 

показатель преломления связывают с расстоянием 

между полосами конечной ширины, здесь измене-

ние показателя преломления определяется по эво-

люции одной интерференционной линии по сече-

нию образца. Согласно полученной нами формуле 

(9) с учетом того, что показатель преломления 

 xn  зависит только от x, разница показателей 

преломления  xn  в исследуемом образце и 

пространстве опорного луча определяется как:  

 
 

0




xy

L
xn m

,   (10) 

где:   – длина волны источника света; L – се-

чение образца; 
 

0

 xym
– отношение высоты ин-

терференционного максимума в веществе к высоте 

в вакууме. На рис. 6 представлен вид интерферен-

ционных картин для образца с постоянными n = 

4∙10-5 и L =7,5 мм для разных углов поворота  зер-

кала 4. На рис.7 графически показана зависимость 

 

0




xy
f m

 от   – угла поворота зеркала 4. 

Здесь mx  – координата, соответствующая макси-

мальной величине  xym .

 

  = 0,001   = 0,002 

  

  = 0,003   = 0,004 

  

Рис. 6. Вид интерференционных картин для образца с постоянными n  = 4∙10-5 и L =7,5 мм в 

зависимости от угла поворота зеркала 4 

 

Анализ рис.6 и графика на рис.7 показывает, 

что результаты измерений показателя преломления 

 xn  не зависят от настройки угла поворота зер-

кала 4. Этот факт позволяет значительно упростить 

измерения, поскольку можно выбирать более удоб-

ный угол для получения интерференционных полос 

конечной ширины и сравнивать интерферограммы 

с разными расстояниями между полосами в опор-

ном луче.
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Рис. 7. Зависимость 
 

0


 mm xy

f  от   – угла поворота зеркала 4 

 

Влияние сечения образца на относительное 

смещение интерференционной линии в веществе 

Из соотношения (5) следует, что при постоян-

ном показателе преломления n  смещение интер-

ференционной линии в веществе и сечение образца 

связаны линейной зависимостью 

 
   

L
xnxy mm










0

 .   (11) 

На рис.8 представлены интерферограммы для 

образца с постоянным показателем преломления 

для разных сечений образца. Из рисунка видно, что 

для разных сечений образца относительное смеще-

ние интерференционной линии в веществе значи-

тельно изменяется. Построение графика (рис.9) за-

висимости между относительным смещением ин-

терференционной линии в веществе и сечением 

образца показывает, как и предсказано теорией, ли-

нейную зависимость относительного смещения ин-

терференционной линии в веществе от сечения. 

 

L = 10 мм L = 15мм 

  
L = 20 мм L = 25мм 

  
L = 30 мм L = 40 мм 

  
Рис. 8. Внешний вид интерферограммы для образца с постоянным показателем преломления для разных 

сечений образца ( n  = 4∙10-5,   = 4∙10-3 градуса) 

 

0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
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1,40
1,50

0,001 0,002 0,003 0,004

угол поворота зеркала 4 (градусы)
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Рис. 9. Зависимость максимального относительного смещения интерференционной линии от сечения 

образца ( n  = 4∙10-5,   = 4∙10-3 градуса) 

 

Важным следствием является постоянство от-

ношения относительного смещения интерференци-

онной линии к сечению образца. Это означает, что 

независимо от эксперимента, в котором получена 

интерферограмма, параметр сечения образца и от-

носительное смещение интерференционной линии 

позволяет рассчитать значение показателя прелом-

ления.  

 

Зависимость изменения показателя прелом-

ления в образце от величины относительного 

смещения интерференционной полосы 

Из соотношения (11) следует, что максималь-

ное изменение показателя преломления в образце 

прямо пропорционально максимальному относи-

тельному смещению интерференционной полосы в 

веществе. На рис.10 представлен внешний вид ин-

терферограмм для разного заданного максималь-

ного изменения показателя преломления. 

n  = 0,00001 n  = 0,00002 

  

n  = 0,00003 n  = 0,00004 

  

n  = 0,00005 n  = 0,00006 

  
Рис. 10. Внешний вид интерферограмм для разного заданного максимального изменения показателя 

преломления (L = 0,03 м) 

 

С ростом показателя преломления в исследуе-

мом образце растет и максимальное относительное 

смещение интерференционной полосы. На рис.11 

представлен график экспериментальной и теорети-

ческой зависимости максимального изменения по-

казателя преломления от максимального относи-

тельного смещения интерференционной линии. 
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Рис. 11. Графики экспериментальной и теоретически рассчитанной зависимостей максимального 

изменения показателя преломления от максимального относительного смещения интерференционной 

линии (L = 0,03 м) 

 

Максимальное изменение показателя прелом-

ления в образце прямо пропорционально макси-

мальному относительному смещению интерферен-

ционной полосы в веществе. 

Влияние масштабного фактора на резуль-

таты измерений 

Точность измерения n  определяется разме-

рами образца, поскольку nL . При рабочей 

длине волны λ = 0,63∙10-6 м и необходимости иссле-

довать параметры с n  ≈ 10-7 длина образца 

должна быть L ≈ 1 м. Поскольку сечение реальных 

образцов составляет, как правило, а ≈ 0,1 – 1 м, то 

для проведения экспериментальных исследований 

необходимы интерферометры с длиной рабочей ча-

сти порядка 1 м и сечением порядка десятков сан-

тиметров. 

Рассмотрим, как в таком интерферометре бу-

дут выглядеть изучаемые в данной работе образцы 

и есть ли принципиальная разница в интерференци-

онных картинах и их параметрах 

 а  б 

Рис. 12. Вид интерферограмм для образца: а - n  = 0,00002, R = 3 см, 

б - n  = 0,00002, R = 3 см (экран 30×30 см) 

 

На рис. 12 представлен вид интерферограмм, 

полученных на интерферометре с рабочей длиной 

порядка 1 м и измеряемыми сечениями порядка 

30×30 см. На рис.13 приведен увеличенный участок 

интерферограмм (рис.12) с образцом. 

 а  б 

Рис.13. Увеличенный участок интерферограмм (показанных на рис. 12) 
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На рис.14 приведены интерферограммы того 

же образца, но снятые в интерферометре с сечени-

ями рабочих частей 3×3 см и длиной порядка 1 м. 

 а  б 

Рис.14. Вид интерферограмм для образца: а - n  = 0,00002, R = 3 см, 

б - n  = 0,00006, R = 3 см (экран 3×3 см) 

 

Сравнение отношений 

0

 my
 для образцов с 

одинаковыми параметрами n  и R показывают не-

зависимость результатов от масштабного фактора 

оборудования. Размеры интерферометра не влияют 

на результаты измерений.  

Распределение показателя преломления по 

сечению образца 

Важнейшей задачей является измерение зави-

симости изменения показателя преломления веще-

ства по сечению образца. На рис.15 представлен 

вид интерферограммы для вещества с неизвестным 

показателем преломления. Для получения зависи-

мости показателя преломления от координаты 

внутри образца делаем следующее: 

1. Выставляем угол поворота зеркала 4   = 

0,0020. 

2. Для градуировки интерферограммы по ве-

ртикали повернем зеркало 3.2 на угол   = 0,0080, 

чтобы слева от интерферограммы возникла градуи-

ровочная сетка, делящая расстояние между поло-

сами без вещества (~ 5 делений). 

 

 
Рис. 15. Внешний вид интерферограмы для вещества с неизвестным показателем преломления  

(L = 30 мм) 

 

3. Для градуировки интерферограммы по ве-

ртикали повернем зеркало 3.2 на угол   = 0,0080, 

чтобы слева от интерферограммы возникла градуи-

ровочная сетка, делящая расстояние между поло-

сами без вещества (~ 5 делений). 

4. Градуировочное зеркало 3.3 поворачивае-

тся на угол (   = 0,0070), чтобы сечение образца 

разделилось по оси x на удобное число делений (~ 

8). 

5. Создается таблица зависимости my от 

координаты   (рис. 5) 

Таблица 1 

N дел по x 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

x, мм 0 1,87 3,75 5,62 7,50 9,37 11,25 13,13 15,00 

Δym(x) 0 5,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,5 14,8 

 

N дел по x 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00  

x, мм 16,86 18,75 20,63 22,50 24,38 26,25 28,13 30,00  

Δym(x) 14,5 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 5,0 0  
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6. По формуле (11), с учетом того, что 0 = 5 

делений шкалы 3.2 (  = 0.002) рассчитываем по-

казатель преломления в виде 

 
 

0




xy

L
xn m

 

и строим график (рис. 16) 

 
Рис.16. Зависимость показателя преломления образца от координаты 

 

Модельное представление позволяет прове-

рить правильность полученных результатов. Обра-

зец представляет собой прямоугольный параллеле-

пипед с квадратным основанием. Изменение пока-

зателя преломления в образце по сравнению с ваку-

умом находится по формуле (9) 

 
Рис. 17. Сравнение экспериментальной и теоретически рассчитанной зависимостей показателя 

преломления от координаты  

 

На рис.17 представлены графики зависимостей 

 xn , полученных по формуле (11) на основе 

данных интерференционной картины и по формуле 

(9) основанной на модели исследуемого вещества. 

 

Выводы и рекомендации 

1. Создана модель оригинального трехлуче-

вого интерферометра Маха - Цендера, позво-

ляющего проводить исследование зависимости по-

казателя преломления в образце от координаты с 

помощью интерферометра. 

2. Предложена конструкция измерительного 

зеркала, состоящая из трех частей, способных опре-

деленным образом поворачиваться вокруг осей. 

Это создает возможность градуировать интерферо-

метрическую картину, что позволяет количест-

венно сравнивать результаты разных эксперимен-

тов. 

3. Разработана теоретическая модель и полу-

чена формула, позволяющая по эволюции линии 

интерференционного максимума в веществе, 

рассчитать зависимость показателя преломления от 

координаты. 

4. Установлено, что масштабный фактор ин-

терферометра не влияет на результаты, получаемые 

в эксперименте.  

5. Показана связь чувствительности интерфе-

рометра с размером рабочей части интерферометра. 
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6. Показано отсутствие влияния угла пово-

рота зеркала отвечающего за создание полос коне-

чной ширины на результаты эксперимента.  
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ABSTRACT 

The nature of solar magnetism has not yet been solved. There are several theories and hypotheses, but not 

one of them cannot explain the formation of many elements of the Solar magnetic field and its activity. 

The given model proposed by the author has a goal, namely, to eliminate this gap and successfully solve the 

aimed task.  

Keywords. Meridional current. The tidal forces of the planets. Differential rotation. Reverse polarity of the 

Solar magnetic field. A sun spot. A solar flare. 

 

Despite of the many years of diligent research into 

all the processes of solar activity on our light, we still 

do not have a sufficient idea of their physics education. 

There are still many unclear facts in solar cycles’ 

and sunspots’ nature. There is no consensus on the 

origin of poloidal and toroidal magnetic fields and their 

change of poles. Why are the active zones of spots’ 

forming in symmetrical parallels + (80 – 400) on both 

sides of the equator, why are they narrowed with time, 

what is the essence of the transience and bipolarity of 

these fields? There is also much confusion about the 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412642&amp;selid=23924152
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formation of torch sites, outbursts and strong emis-

sions, and about their connections with each other. 

And the dynamical theory proposed by H. Beb-

kock, R. Leighton, J. Piddington is still not able to ex-

plain the unified nature of all these phenomena, occur-

ring both in the surface and in the bowels of our lumi-

nary [1, p. 144-148]. And all the diligent research of 

recent years also does not give the desired answer. 

What's the matter? It seems to me that all this is due to 

the fact that the main thread connecting all the pro-

cesses, occurring on the Sun has not been found yet. 

Therefore, in this small work I will try to prove the es-

sence and nature of the whole thread that binds the mir-

acle. 

For what I propose my cyclonic model (vortex) 

about the dynamics of the Sun's atmosphere. 

As we know, from scientific materials, the solar 

surface has a meridional current that is directed from 

the equator to the pole [11-12]. And, in our opinion, this 

established flow consists of the following four temper-

ature and pressure changes in the layers of each hemi-

sphere of the photosphere (Fig. 1).  

 
Figure 1. 

 

1-2, - is the section of the accelerated ascending 

flow of convective cells in the equatorial region of the 

photosphere. As we know, the radius and rotational ve-

locities of the equatorial region and poles (for example, 

in the region of + 750 latitude) strongly are differed 

from each other, which cause a large centrifugal accel-

eration of particles of substances in the equatorial re-

gion. Since the centrifugal force at the equator is ap-

proximately 2-3 times greater than that of the poles at 

the same depth, this force has overcome the forces of 

the gravity of the particles and the viscosity of the me-

dium removes this layer from hydrostatic equilibrium. 

𝐅𝑐𝑓𝑓  > 𝐅𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 + 𝐅𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 

The rate of raising the convective cells in the upper 

layers of the convective zone of the equatorial region is 

accelerated, where the high temperature they bring 

from the depth is transferred to the lower layer of the 

photosphere. The temperature of these layers sharply 

rises, which leads to a rapid increase in the vertical tem-

perature gradient in the middle layers of the photo-

sphere. This will also sharply lead to an adiabatic ex-

pansion of the volumes of the ascending flows of the 

cells and their cooling. 

However, as we know, because of the rotation, the 

Sun is not the right ball, but somewhat flattened at the 

poles. Therefore, the ascending convective cells of the 

equatorial region travel a long way to the surface of the 

photosphere, rather than at the poles. Consequently, 

this causes an even greater cooling of the ascending 

fluxes of the convective cells of the photosphere. As a 

result, the entire surface layer of the photosphere in the 

equatorial region becomes somewhat colder than at the 

poles. 

2-3, - is a section of meridional circulation, where 

the surface layers of the photosphere of the equatorial 

region that slowly flows towards the pole. As we know, 

where the temperature is colder - there is a high density 

and pressure, and where hot - there is a low pressure on 

the contrary. Therefore, because of the difference in 

temperature between the equatorial and Polar Regions, 

the pressure gradient is formed, which forces the sur-

face layer of the photosphere to flow from the equator 

to the poles. (Where in the equation of motion are the 

following elements included:  

𝜌
𝐷𝑣

𝐷𝑡
= −𝛁𝑝 + 𝐉 × 𝐁 + 𝐅, 

 

where 𝜌 - is the mass density, 𝑝 - is the plasma 

pressure (assumed as the scalar), and the substance as a 

whole is influenced by the plasma pressure’s gradient 

𝛁𝑝, the Lorentz force 𝐉 × 𝐁 per unit volume 𝐅 =
𝐅𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 + 𝐅𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦, which represents the total effect of 

the gravity force 𝐅𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 and the force viscosity 

𝐅𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦. 

3-4, - is a section of meridional circulation, where 

the colder masses of plasma coming from the equatorial 

region are immersed to the bottom of the photosphere. 

4-1, - is also the region of formation of a pressure 

gradient between the polar and equatorial regions. As 

we described above, the acceleration of the velocity of 

convective cells on the upper layer of the convective 

zone will cause a sharp heating of the adjacent lower 

layers of the photosphere of the equatorial region. Con-

sequently, the high temperature established here creates 

a relatively low pressure than at the poles. As a result, 

under the influence of the pressure gradient formed be-

tween these regions, the lower layers of the polar 

masses of the photosphere are slowly flowed to the 

equator. 

Approximately, this is how the universal 

meridional circulation of the matter of the photosphere 

in both hemispheres of the Sun takes place. 

Along with this, in considering the process of oc-

currence of solar activity, we must take into account the 

presence of another very important element in the dy-

namics of the Sun. This is most likely the effect of the 

tidal forces of the surrounding planets, which periodi-

cally brings the atmosphere of the Sun into a disturbed 

state. And this period of influence of tidal forces is 22 

years. (See note No.1). 

The first to the influence of tidal forces is the re-

gion of equatorial differential rotation moved, where 

previously the lifting action of centrifugal force tri-

umphed. Especially, the equatorial region is much 



SCIENCES OF EUROPE # 23, (2018) | PHYSICS AND MATHEMATICS 29 

closer to the planets than the Polar Regions. (R solar = 

700000 km) 

The tidal force of the planets, strengthening the 

centrifugal force and pulling it like a pump onto the top 

of the photosphere substance, causes a universal rise in 

the layers of the equatorial region.  

 

𝐅𝑐𝑓𝑓 + 𝐅𝑓𝑙𝑜𝑤 ≫ 𝐅𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 + 𝐅𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 

 

 
Fig–2a. - Polar mass, Equatorial mass, Frontal zone-3. 

Fig-2b - the first moment of the encounter of large waves of two meridional streams in latitude + 40-450. 

Fig-2c - The moment of meeting two currents (polar and equatorial - rotating around the Sun) in the Royal zone. 

Fig-2d - The onset of the polar layers of the photosphere at the time of the maximum of the tidal forces of the 

planets. 

Fig-2e - Retreat intensity of the polar mass of the photosphere with decreasing tidal forces of the planets. 

 

The ascending flows of the equatorial masses are 

accelerating, where the vacant place occupies them 

from the middle latitudes, giving way to the denser po-

lar masses of the lower layers. It means that the increase 

in the power of the tidal forces, a rapid movement of 

the mass of the photosphere along the circulating direc-

tions are occurred, where the mass approach of the 

colder equatorial layers rapidly cool the deep layers of 

the polar regions. And this chilled dense mass will also 

thrive back onto the equator downstream, as well as in 

the ground cyclone. (Fig. 2) 

The tidal power of the planets as a trigger mecha-

nism gives a new impetus to the circulating process of 

the meridional flow of the photosphere, accelerating the 

universal movement of masses along the whole circu-

lation channel, where this acceleration causes a variety 

of electromagnetic phenomena of solar activity. 

2. As we mentioned above, the solar surface is ro-

tated differentially, where the polar and equatorial cur-

rents that rotate around the sun have different veloci-

ties. In an era of minimum solar activity, while the tidal 

forces of the planets are still asleep, the increase in the 

velocity of these streams from the pole to the equator 

occurs smoothly (as a whole). (Fig. 3).  

However, with the growth of the tidal forces of the 

planets, the circulation process of meridional currents 

accelerates, in which two streams of the lower layer of 

the photosphere (more dense - polar, less dense - equa-

torial) with great speed rush towards each other. Thus, 
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two large waves of these streams are first encountered 

in the + (450-550) degree latitude band into which the 

atmospheric front of the vortex processes is played out, 

where the rotation speeds of these flows are sharply 

slowed. Only in the area of exit from the atmospheric 

front, the velocity of the equatorial flow again increases 

with the skip (Fig. 3). 

Thus, with the manifestation of the atmospheric 

front, a clear boundary is drawn between the polar and 

equatorial flows. There are three huge streams of the 

photosphere that rotate from each other differently 

around the Sun, namely; 

1. The flow of polar region of the Northern Hemi-

sphere. 

2. The flow of the equatorial mass of the photo-

sphere. 

3. The flow polar region of the Southern Hemi-

sphere. 

 
Fig. – 3 

 

1. Smooth growth of the velocity of the streams 

of the photosphere from the pole to the equator of the 

Sun.  

2. Formation of the atmospheric front and mani-

festation of even boundaries of the equatorial and polar 

flows of the photosphere.  

3. Maximum narrowing of the area of the equa-

torial flow of the photosphere.  

 

Though the free charges (electrons) are rotated 

along these circles, three huge contours with a current 

are formed in the layers of the photosphere (Fig. 3b, c 

and Fig. 4a.) See also the note No.2. As well as the di-

mensions of the volumes and the flow velocity, and the 

current densities in circuits 1 and 3 are equal. And in 

the equatorial stream - 2, where the high speed, current 

density and magnetic field strength are much larger 

than in the contours of polar flows 1 and 3. Thus, the 

polar flows of the photosphere, which border on the at-

mospheric front and have a smaller rotational velocity, 

form a poloidal magnetic field of the poles. And the 

equatorial flow, which is beyond the atmospheric front 

and having a high speed of rotation, forms a toroidal 

magnetic field. 

4. Although this name does not quite fit these cur-

rents and their magnetic fields, we will continue to call 

them so for convenience. 
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Fig. - 4. 

4а – three parallel circuits with current, (view from the side). 

4б- - View with magnetic force lines (view from the top). 

 

As we see from the Fig.-3, with the subsequent on-

set of the polar mass on the equator, the coverage of the 

equatorial rotation stream narrows. This will lead to a 

reduction in its volume and an increase in the electron 

density in it, which causes an increase in the strength of 

its toroidal field. Where its lines of force, now reach out 

for long distances. 

As well as, all these three streams having a huge 

rotation speed, they are rotated in parallel in the same 

direction, form parallel currents with parallel circular 

contours not far from each other. Consequently, be-

tween these contours there is a magnetic coupling be-

tween each other, where the lines of force of the mag-

netic field of one contour penetrate the plane of the 

other contour (Fig. 4b). For example, the magnetic flux 

of circuit 1 with current I1 partially penetrates the area 

bounded by the contour 2, and the magnetic flux Ф1,2 

through the contour 2 is directly proportional to the cur-

rent I1. 

Ф12= М12 I1 

Where M is the coefficient of mutual induction of 

the contours, 

Similarly, the magnetic flux of circuit 2 with cur-

rent I2 partially penetrates the area bounded by contour 

1. 

Ф21 = М21 I2 As a result, according to the law of 

electromagnetic induction, we obtain: 

Ɛ2 = - 
𝑑Ф12

𝑑𝑡
 = - 𝑀12

𝑑𝐽1

𝑑𝑡
 ; Ɛ1= - 

𝑑Ф21

𝑑𝑡
 = - 𝑀21

𝑑𝐽2

𝑑𝑡
 ; 

Ɛ2, Ɛ1 - arising in EMF induction circuits. There-

fore, exactly with such actions, the contours 2 and 3 are 

interacted. Where: 

Ɛ3 = - 
𝑑Ф23

𝑑𝑡
 =- 𝑀23

𝑑𝐽2

𝑑𝑡
 ; Ɛ2 = - 

𝑑Ф32

𝑑𝑡
 = - 𝑀32

𝑑𝐽3

𝑑𝑡
 ; 

 

As well as, applicable to any contours 

М12 = М21    М23 = М32 

 

It can be seen from these formulas that a change in 

the current in one of the circuits causes the appearance 

of EMF induction in another circuit. And it is also clear 

that the interaction of magnetic forces is controlled not 

by the poloidal field of the contours 1 and 3, but the 

toroidal magnetic field of the contour 2, formed by the 

equatorial mass with a high rotation speed, which accu-

mulates a huge electron density, creates a strong current 

and a powerful magnetic flux. 

 

∮ 𝐸 𝑑𝑠 = - 
1

𝑐
 
𝑑Ф

𝑑𝑡
 = - 

1

𝑐
 

𝑑

𝑑𝑡
 ∫ 𝐻𝑛 𝑑𝑆.

𝑠
 

 

As we can see from the Figures 2 and 3, with the 

subsequent onset of the polar mass on the equator, the 

coverage of the equatorial flow of rotation narrows. 

This will lead to a reduction in its volume and an in-

crease in the electron density in it, which causes a fur-

ther increase in the strength of its toroidal field. As a 

consequence, the induction current increases further in 

the contours 1 and 3. Since the direction of the induc-

tion current is opposite to the direction of the primary 

current generating itself -2, it is also opposite to the cur-

rent direction in the circuits 1 and 3, and they are weak-

ened. The current and voltage of the magnetic field of 

these circuits are decreased. 

Consequently, at the maximum of solar activity, 

when the equatorial region is maximally compressed, 

the toroidal magnetic field also has a maximum of en-

ergy, where its lines of force now penetrate the large 

areas bounded by the contours 1 and 3. The induction 

current in these circuits increases to the maximum, in 

which, having already completely extinguished the 

original current of the circuits, it remains even in the 

reserve. And from this moment the field of this induc-

tion current with the opposite direction is raised. That 

is, this is how the polarity of the pole fields reverses to 

the opposite sign (that is, positive). 

3. Now consider how all the active formations that 

are occurred on the surface of the Sun are realized. Sup-

pose, let this moment correspond to the minimum of 

tidal forces of surrounding planets to the Sun, and all 

active regions of the photosphere are in a state of com-

plete rest. And the total magnetic field of the Sun is the 

field of the negatively charged poles of the photo-

sphere, where the polarity of the North Pole is S (south-

ern), and in Southern N (northern) (Fig-7). 
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Further, let the tidal forces of the planets gradually 

increase. And this growth of tidal forces for one, in two 

years, reaches a certain value. Because of this, part of 

the polar layers of the photosphere at the poles along 

the lower meridional current begins to flow faster to the 

equator (Fig-2). The speed and power of two masses 

(more dense and cold - polar and rarefied and warm - 

equatorial) are accelerating and moving towards meet-

ing each other along the meridional direction. Since 

these are parallel flows that rotate differentially around 

the Sun (slower than the polar and fast equatorial cur-

rents), an excellent condition for the formation of an at-

mospheric front with vortex processes is formed in the 

boundary zone between them. Rotating together with 

these vortices negative ions and electrons of the sub-

stances of the photosphere form a circular current and 

a corresponding magnetic field.  

The Large waves of meridional currents (polar and 

equatorial) first meet in latitude + (450-550) degrees on 

both sides of the equator. An extensive frontal zone 

forms, which numerous vortex formations are excited 

in the layer of their encounter (Fig.-2a). Since the dif-

ference in velocities of these two flows (slow polar and 

fast equatorial) is still not very large, here there are 

mainly numerous small vortices. However, one should 

not forget that in rotating systems of a global scale like 

the Sun, Coriolis force is always of great importance 

(𝐹к = 2𝑚ωϑ𝑠𝑖𝑛𝜑).  

 
Fig. 5. Position of the differentially rotating equatorial flow. 

 

a) Maximum expansion of the flux of the equato-

rial mass of the photosphere.. 

b) Maximum narrowing of the flux of the equato-

rial mass of the photosphere.. 

1. The region of unperturbed polar flows with a 

velocity close to 0.7 km/s. 

2. Differentially rotating equatorial flow. 

3. General poloidal magnetic field of the Sun 

formed by rotation of polar flows. 

4. Power pines of the toroidal magnetic field.  

 

As well as to the bodies moving in the Northern 

Hemisphere, Coriolis force acts directed to the right, 

and in the Southern Hemisphere to the left, a vortex is 

formed in the Northern Hemisphere, mainly rotating 

counter clockwise, and in the Southern Hemisphere it 

is on clockwise. That is, vortices having weak magnetic 

fields with polarity S (southern) in the Northern Hemi-

sphere and N (northern) in the Southern Hemisphere. 

This gives rise to a region of small unipolar sunspots 

(Fig. 13). 

Further, with the further growth of tidal forces, the 

polar masses of the photosphere (the lower current) are 

shifted even more towards the equator, and the zone of 

coverage of the equatorial differential current begins to 

narrow, drawing along the frontal line separating these 

two currents. The rapidly rotating electrons around the 

Sun of this differential current form a strong current and 

a toroidal magnetic field around this current. Where, 

with the compression of the equatorial mass of the pho-

tosphere, the toroidal field is amplified, forming a kind 

of trap for electrons in which they are no longer re-

leased beyond the field limits. 

And after a while this zone of division enters into 

the “royal zone”, causing a rapid growth of all active 

entities in these areas. And the difference in velocities 

of the equatorial and polar currents here becomes the 

largest, which determines the favorable condition for 

the formation of large photospheric vortices. (Fig.-6.) 
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Fig. 6. The course of formation of the bipolar group of spots (the leading spot on the right). 

 

𝒱1- The speed of rotation of the equatorial flow. 

𝜈2- The rate of rotation of the polar flow. 

a) Position in the first even cycle (in a pair of 22-

years-old). 

b) Position in the second odd cycle (in a pair of 22-

years-old). 

 

At the appropriate moment, one of the large waves 

of the polar mass flowing onto the equator falls ava-

lanche into the region of the less dense rapid equatorial 

current. And this free-flowing polar currents penetrat-

ing deep into the region of equatorial currents, under 

the action of the Coriolis force, turns to the right, where 

a vortex that rotates clockwise in the Northern Hemi-

sphere is formed. 

This is the tail spot of a bipolar group with positive 

polarity (N north). And the subsequent flow of the 

equatorial current rapidly circling the coming wave of 

the polar flow stops it, forming a vortex that rotates 

counterclockwise with negative polarity (S southern). 

A leading spot is formed, which will always be closer 

to the equator in the first even 11-year cycle (in a pair 

of 22-years-old). (Fig. b.a., Fig-7). 

And, in the southern hemisphere, the same thing 

happens, but with opposite polarity (Fig. 6a Fig. 7). As 

the tidal forces continue to increase, the polar layers of 

the photosphere advance further to the equator. Differ-

entially rotating equatorial region is narrowed even 

more. The speed of rotation of the flows inside this re-

gion and the intensity of its potential field increase. 

This will lead to further intensification of the vortex-

forming processes. The areas of the torch areas are out-

raged and expanded. New vortex pits and new spots are 

appeared. Covered by the force fields of the toroidal 

magnetic field and the polar layers stretching toward 

the equator, these spots also slowly move toward the 

equator. Another year will pass. The tidal force be-

comes even stronger. 

 
Fig.-7. The relationship of the polarity changes of sunspots with solar cycles. 
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1. Intensity of the magnitude of the influence of 

the tidal forces of the planets for the period of 1960-

2010 years. 

2. Solar cycles for the period of 1960-2010 years. 

3. Polarity of leading and tail sunspots in the 

Northern Hemisphere. (leading spot on the right) 

4. Polarity of the poloidal magnetic field of the 

Northern hemisphere. 

5. 11-year cycles in the Zurich numbering. 

With the further advance of the polar masses to the 

equator, the frontal zone of vichro-formation is now 

moving to the middle band of the “royal zone” + 150, 

where the toroidal magnetic field has a maximum of 

tension. This will lead to a still rapid development of 

all active education in this area. More and more torch 

platforms will be stretched, new bipolar and unipolar 

groups of spots will be appeared. Solar flares are awak-

ening. That is, the hour of maximum activity of solar 

activity of this cycle will come. 

However, this hour corresponds to the maximum 

increase in the induction current in circuits 1 and 3, 

which completely extinguishes the previous intrinsic 

current of the circuits, will remain even with more. And 

from this point on, the polarity of the magnetic field of 

the poles changes to the opposite polarity, i.e. on N 

(northern) in the Northern and S (southern) in the 

Southern Hemispheres (Fig-7). And, the direction of 

the magnetic induction also changes to the opposite 

side. 

Further, although more slowly, the tidal force con-

tinues to grow. Differentially the rotating equatorial re-

gion is narrowed even more, however this compression 

is difficult. The front zone - dividing the two currents 

now goes into the band + (80 -100) latitude. In this con-

nection, the speed of the displacement of the spots to-

wards the equator is slowed down. Activity of all oper-

ating processes is weakened. Gradually, the flaming 

torch areas become friable. The groups of spots are de-

stroyed, which, reaching latitude + 60 are immersed in 

the bowels of the Sun. One by one, the vital activity of 

solar flares and prominences is faded. This is the end of 

the first 11-year cycle (in a pair of 22-years old) in the 

region of + (60 -80) latitude, with the onset of a mini-

mum of activity. 

However, the completion of this cycle coincides 

with the maximum increase in the induction current in 

circuits 1 and 3. Therefore, in the poles, the previous 

polarities are then retained; N (Northern) in the North 

and S (Southern) at the South Pole (Fig-7). 

And at this moment the tidal force reaching its ap-

ogee stops its growth and after a while starts to decrease 

back. Squeezed to the limit, the equatorial region grad-

ually is relaxed and expanded. And then there is a re-

verse course of the development of all active processes 

in this area. The maximum raised surface layers of the 

photosphere at the equator gradually begin to flow 

more rapidly toward the poles, where the meridional 

upper current of the equatorial layers is now more pow-

erful than the lower polar one. 

Years will pass. The atmosphere front also moving 

to the poles gradually enters the “Royal zone” of the 

photosphere. And with the weakening of the toroidal 

field is weakened, its and the force field, which will 

lead to a decrease in the induction currents in circuits 1 

and 3. However, the vortex processes in the frontal zone 

again will be increased. The formation of spots is in-

creased. When the atmospheric front passes into the 

middle band +(150-300) of the “Royal zone”, the large 

bipolar and unipolar groups of spots again begin to 

form. The solar flares will come alive again. 

So the main spots of the bipolar group of the sec-

ond 11-year cycle are formed (in a pair of 22-years 

olds). Where the leading spot of the Northern Hemi-

sphere, now, has the Northern polarity sign “N”, and in 

the Southern hemisphere the Southern sign of polarity 

is “S” (Fig. 6b, Fig.-7). In both the first and second cy-

cles, the maximum of the action of active formations is 

manifested in latitudes + (150 -300).  

With the rapid expansion of the equatorial mass of 

the photosphere, the toroidal magnetic field is greatly 

weakened, which will lead to the same attenuation of 

the induction current in circuits 1 and 3. With the in-

duction current attenuated to zero, the former self-cur-

rent of the circuits generated by the circular rotation of 

electrons around the Sun again is manifested itself. 

Again, the polarity of the poles changes to the opposite 

polarity. Those at the maximum of the second 11-year 

cycle (in a pair of 22-years-old), the polarity of the 

North Pole changes to S (Southern), and the South Pole 

to N (Northern) polarity (Fig-7) 

And years will pass. The tidal forces of the planets 

are greatly weakened. With further expansion of the 

equatorial mass of the photosphere, the toroidal mag-

netic field is also greatly weakened. Torch sites are 

flared and destroyed. Remains of long-lived spots and 

prominences also are shifted to the poles. Again, in the 

frontal zone, the weak unipolar fields with polarity N 

(North) in the North Pole and S (South) in the South 

Pole are formed between the two streams. Solar flares 

are faded. However, because of the very large turbu-

lence, this decline in activity lasts a very long time. Fi-

nally, the effect of tidal forces is reduced to a minimum, 

as a result of which the toroidal magnetic field gener-

ally ceases to be a field. All active regions of the lower 

and middle latitudes of the surface of the Sun com-

pletely cease to function. So another deep minimum of 

activity of the solar second cycle, in a pair of 22-years-

old comes. 

 

Notes. 

1. It is possible that tidal force arises with a com-

plex configuration of planets, when they are orbiting 

the Sun, taking into account the eccentricity of their or-

bits. Especially under the influence of the tidal forces 

of the planets of the terrestrial group and Jupiter. For 

example, the tide-generating force of the planets on the 

Sun; (From the books “The Rhythms of Our World” by 

A. Gangnus). 

Jupiter 133,8 sm2/sec2 

Earth 58,58 sm2/sec2 

Venus 125,40 sm2/sec2 

Mercury 935,00 sm2/sec2 

2. As we know, although the solar plasma is elec-

trically neutral (i.e., how many protons, as many elec-

trons), during the formation of currents the main role is 

played by electrons - as light and mobile particles, and 
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not ions. And, as we know, the Sun rotates to the East, 

and with it the whole mass of the photosphere rotates 

with an angular velocity of 1000-1200 m/s on the aver-

age. 

As well as the photosphere layer has a certain con-

centration of free charges, the entire photospheric layer 

can be regarded as a huge single conductor. Moreover, 

this conductor moves along the circumference around 

the Sun translationally, with acceleration. Conse-

quently, when the Polar Regions are occupied by the 

electrons or positive ions (as in our case), these parti-

cles also moves forward and accelerated. If it were a 

fixed conductor, then the average velocity of randomly 

moving these particles would be zero. Since the veloc-

ity of these charges, whose directions after collision co-

incide with the direction of gas flows, the speed of gas 

flows is added every second to more than 1000 m/s. 

When in other directions they are not taken into ac-

count, and even taken away. And besides this, the ther-

mal velocity of electrons in such rarefied atmosphere as 

the photosphere can reach tens of kilometers per sec-

ond. So we get an orderly accelerated flow of a system 

of charges, which flows along a closed circle, i.e. a 

large constant or quasi-constant current is formed with 

an appropriate magnetic field.  

𝐽 = ϱ�⃗� , 𝛪 =∫ 𝐽 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗
ѕ

. 

For the field in the substance 𝐽 = 𝛾�⃗⃗�. 
Where 𝛾 – is the specific electrical conductivity of 

the substance. Since the conductivity of the plasma is 

very high, with respect to dielectrics  

𝜈 = 0. 

Integrating the continuity equation  

- 
𝑑𝜚

𝑑𝑡
 = div 𝐽, 

Conclude that div 𝐽 = 0. 
 

These are the conditions for the closed lines of the 

direct current in the circuit. As well as the total current 

of the system can be regarded as a collection of currents 

flowing luminary by individual tubes. And integrating 

this over the surface of the current tube, we have 

∮ 𝐽 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗
ѕ

 = ∫ 𝐽 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗
ѕ1

 + ∫ 𝐽 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗
ѕ2

 = 𝛪2 - 𝛪1. 

Since, by the Gauss theorem, the left-hand side of 

the equation reduces to the volume integral of the di-

vergence 𝐽 , it is equal to zero, where 𝐽1 = 𝐽2. I.e. the 

current is constant in any section of the current tube. 

Using Ohm's law ( 𝐽 = 𝛾�⃗⃗�) and the conditions for the 

closure of the lines of electric field strength, which 

causes a current in the conductor, we find 

div �⃗⃗� = 0. 
Equation indicating the absence of space charges 

in a conductor with a constant current. ϱ = 0 

 

In an isolated system, the electric charge is con-

served. And in insulated system, charge changes are de-

termined only by the current of charges flowing from 

the system or into the system. 

Therefore, the decrease in the magnitude of the 

charge in any volume of space per unit time is equal to 

the current flowing through the surface bounding the 

volume. Where the mathematical formula of the con-

servation law has the form; 

- 
𝑑

𝑑𝑡
 ∫ 𝜚𝑑𝑉 

𝜈
 = ∮ 𝐽 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗

ѕ
 

 which is equivalent to differential equality  

- 
𝑑𝜚

𝑑𝑡
 = div 𝐽 . 

This equation is the continuity of the charge cur-

rent, indicating the conservation of charge at each point 

of space. The charge density varies only due to their 

arrival and departure from the volume V. And Max-

well's equation with respect to the direct current looks 

like this. 

1 {𝑟𝑜𝑡 �⃗⃗� = 0

div �⃗⃗� = 0
 2{

𝑟𝑜𝑡 �⃗⃗⃗� = 𝐽

div �⃗⃗� = 0.
 

 

3. During the period of the deep minimum of the 

tidal forces of the planets (this is at the beginning and 

at the end of the 22-year solar cycle), the photosphere 

behaves like a single mass stream rotating around the 

Sun with an appropriate current and magnetic field, and 

after dividing into three parts the atmospheric front as 

three separate independent flows.  

4. A sunspot is a gas vortex that appears on the 

boundary of parallel flows with different velocities in 

the photosphere. The dimensions of these spots are very 

large, reaching in diameter from a few tens of thou-

sands to hundreds of thousands of kilometers [3, p. 

634]. The free electrons that participate in this vortex 

flow with high density form a circular high current 

whose magnetic field strength sometimes reaches up to 

4х105 A/m (5000 oersteds).  

𝛪 = = 𝘲0 n𝜈𝘚 𝛨 = 𝛪/2r 

 

The direction of the magnetic induction in these 

spots depends on the direction of rotation of the vortex 

(Fig. 8). And the lifetime of these vortex spots is the 

greater, the greater the difference in the rates and tem-

peratures of the parallel flows. When these speeds and 

temperatures are equal, the spots break up.  

5. Depending on the speed of parallel flows in the 

photosphere, the resulting vortex flows are rotated in 

different directions. In some sunspots, they are rotated 

clockwise, while in others they are counterclockwise. 

Consequently, the general processes occurring on a 

sunspot look like this; 

Rotating counter-clockwise plasma streams (neg-

ative ions and electrons) of a sunspot form a current and 

a magnetic field, the induction of the field that is di-

rected downward from the surface in the center of the 

spot, and vice versa, from the depth to the surface (Fig. 

8.a) . 

A clockwise rotating sunspot stream also forms a 

current and a magnetic field, but the induction of this 

field at the center of the spot is directed from the bottom 

up, and in the periphery, on the contrary, in the opposite 

direction (Fig. 8.b). 
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Figure - 8. a) Solar spot-rotating counter-clockwise. 

b) Solar spot-rotating on clockwise. 

 

1. The layer of the photosphere. 2. Current gener-

ated by electron-beam-rotating electrons. 

3. Units of accumulation of positive and negative 

charges. 4. Magnetic field due to the electron current. 

5. Direction of the vector of induction in the center of 

the spot. 

 

It is also known that in rotating systems, the heavy 

particles under the action of centripetal forces always 

contract to the center of the system. This is in the pho-

tosphere the protons and neutrons. In the clockwise ro-

tating streams, these particles under the onset of a pow-

erful induction force field rise to the top and accumu-

late in the upper node of the sunspot. (Fig. 8.b) And the 

electrons of these spots under the action of weaker pe-

ripheral fields accumulate in the lower node of the sun-

spot. 

In sunspots where the streams are rotated counter-

clockwise, the protons are accumulated on the lower 

node along the center of the spot. And electrons under 

the action of peripheral fields will gather on the top 

node of the spot. 

With the further development of the sunspot, on 

these upper and lower nodes the spots are accumulated 

as in the accumulator, the field strength is increased, the 

magnetic loops are raised far above the surface of the 

photosphere. 

And this physical process plays an important role 

in many atmospheric formations of the Sun. 

6. If you compare a series of sunspots and a tropi-

cal cyclone on Earth, then they can find many related 

signs of development. I.e. that a sunspot is a tropical 

cyclone on the Sun. Only in a sunny spot does the elec-

tromagnetic force manifest itself stronger.  

For example, the shadow of a spot is a funnel that 

rotates the gas like the “storm eyes” in a tropical cy-

clone on Earth. Here, a gas rotating at a tremendous 

speed forms a very large and deep funnel where the gas 

inside the funnel is severely rarefied, so the upper, 

colder plasma mass down the channel drops down. 

Consequently, the temperature here is lower than in the 

surrounding layers of the spot. Therefore, we see it as a 

darkened core. 

Tropopause  

 
Fig. 9.a. The structure of a tropical cyclone 

Fig. -9.b. The structure of the Sunspot. 

(in my opinion) 

 

1. The polar sign of sunspots. 

2. The area of the shadow of the spot. 

3. The area of partial shade. 

4. The area of the bright ring in the spots. 

5. The funnel of the spot. 

6. Thermal convection. 

7. Circulation of the mass under the pressure of the 

magnetic field of the spot. 

 

7. Penumbra is the area of the spot adjacent to the 

shadow (Fig. 9 b). Since the sunspot is related to a trop-

ical cyclone, as in a tropical cyclone, the ascending con-

vection currents adjacent to the shadow quickly cool 
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down and form radially divergent fast dark fibers at the 

level of the surface layers of the photosphere. And 

above it, in a) the upper layer radially converging, more 

heated light fibers slowly go towards the shadow of the 

spot, forming the internal light ring “Secchi” on the 

shadow-penumbra boundary [1, p. 26]. 

And the surrounding half-shadow bright ring is a 

region of hot gas rising from the depths of the photo-

sphere under the onset of a dipole field force or spot. 

Directed directly upward force field accelerates them 

so much that they do not even have time to cool down 

like other areas of the photosphere. Therefore, we can 

see how a brighter education (Fig. 9.b). 

8. Potospheric torches - this is an area of many 

stain-forming small vortices with small magnetic 

fields, which could not lift their heads above the photo-

sphere (Fig. 10). They are formed in the turbulent flow 

movement. The upper loops of the vortex magnetic 

field, in the upper layers of the photosphere, causing a 

variety of motion of mass flows with negative ions and 

electrons, form numerous small circular currents, as a 

result of which the magnetic field of this region is am-

plified by some amount. 

 
Figure-10. 

a) The magnetic field of the sunspot, formed by vortices rotating opposite the hour hand. 

b) Magnetic field of the Sunspot, formed by vortex flows rotating clockwise. 

 

A torch platform is also a region of small stain-

forming vortices, however, slightly more developed 

than torch, the magnetic field lines that can reach up to 

the chromosphere. Where the upper loops of a force 

field with different directions form the large in homo-

geneities of physical processes; and by the movement, 

and by the temperature, and by the intensity of the mag-

netic field, etc. (Fig. 10). 

9. As it is well known, in a solar flare, a colossal 

energy is released within a few minutes, such as that 

emitted during the explosion of billions of atomic 

bombs [1, 6]. And it is also clear that this energy re-

leased in the flare, in the beginning, should be stored 

somewhere in the magnetic field of the Sun. We also 

know that sunspots are the main pathogens of a solar 

flare. But how? 

In the proposed by me, in the vortex theory of solar 

activity, this is explained as follows. In well-developed 

spots, the lines of force reach the lower corona and a 

huge reserve of charges accumulates in the upper node 

of the spots (i.e., in the base of the lines of force), as we 

described in note No-5. At moments of maximum ac-

tivity of the Sun, the field strength in the power loops 

of the spots increases, which will lead to the disturbed 

state of the layers surrounding them in the corona at-

mosphere. I.e., a dense cross-over with each other of 

the magnetic loops of nearby several spots with differ-

ent polarity with increasing field strength, large plasma 

turbulence in the surrounding media is invoked. The 

temperature of the environment’s substance is rapidly 

increased to 107К. Particles are accelerated, in colli-

sions, which soft X-rays are emitted. 

This will lead to the formation of a region of small 

circular currents and reconstruction, i.e. to “reconnect” 

several lines of magnetic loop of spots with different 

polarity (Fig.-11.a). A huge arch-conductor is formed 

connecting two spots with opposite polarity. Move of 

accumulated charge is opened. Protons and electrons 

from two spots volley rush to each other. Having met 

each other at the top point (where the reconnection oc-

curred) produces a big explosion with a flash, from 

which an avalanche of X-rays emanates. The ambient 

temperature rises to 40 million K. Instantly expanding 

gas, disrupting all nearby lines of force of the magnetic 

fields of the spots greatly inflates them. However, the 

bloated spot field with this is not measured, trying to 

restore its former position, it immediately responds 

with a sharp contraction of the gas, as a result of which 

the gas with a cannon shot is thrown upward onto the 
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upper crown. Obviously, after the ejection, the lines of 

force of the magnetic field of the spots return to their 

original place. 

Perhaps, and further education of the gallery of 

arches the culprit is this explosion. 

And powerful proton flares occur at the base of the 

arches of two sunspots with opposite polarity. Appar-

ently, they will occur in the moments of reconnection 

of the lines of force of these spots lying near the surface 

of the photosphere (Fig.-11.b). The powerful accumu-

lation of charges in spots with opposite polarity and 

high field strength opens the way to a sudden break-

down (reconnection) of two adjacent lines of force. As 

a result, protons and electrons pounce to each other at 

an enormous speed. There will be a powerful flash, 

maybe an annihilation of two opposing charges in the 

neutral line of these fields, with the emission of accel-

erated protons and neutrons. Two flare strips are 

formed, extending along the neutral line, lying between 

these spots. A huge mass ejection is carried out into 

outer space.  

 
Fig. - 11. 

 

Here, approximately the solar flares are fulfilled in 

such way. It is also easy to answer the original task. The 

main causative agent of the energy source causing the 

activity of the Sun is the tidal forces of the planets. It as 

a trigger accelerates the flow of polar masses of photo-

spheric gases towards the equator along the lower me-

ridional current, periodically changing thereby the cov-

erage regions of the differentially rotating equatorial 

mass of the photosphere. A large front zone is formed 

between the equatorial and polar masses of the photo-

sphere revolving around the Sun at different rates, 

where vortex flows are generated-cyclones and anticy-

clones (i.e. a sunspot). And in a sunspot, rotating with 

enormous speed (as in a whirlpool), electrons form a 

large current, which continuously accumulates charges 

in the upper and lower nodes of sunspots, as in a bat-

tery. So the accumulated energy of this battery goes 

into the energy of sunspots, which eventually turns into 

solar flares. 

And prominences are the products of the ejection 

of the photosphere once again lowering to the surface. 

Dropping along the way, they linger in the saddle be-

tween the magnetic fields of the spots and sag for a long 

time. 
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Fig.-12 

1-Solar cycles. 2-Tidal force of the planets. 3- Direction of movement of the streams of the photosphere.  

4,5 – The sign of pole’s polarity. 6 - Direction of the force field of induction. 

 

10. In most 11-year solar cycles, the length of the 

growth branch is always shorter than the length of the 

branch of decline. This is due to the coincidence and 

opposite of the directions of the moving masses of the 

photosphere and the force field of inductions, which af-

fects the velocity of electrons in the photosphere layer. 

They coincide during the growth in the Northern Hem-

isphere, and the growth occurs faster than in the epoch 

of recession of the cycle in the opposite direction. And 

in the Southern Hemisphere, such a coincidence occurs 

during the cycle recession, so the maximum activity cy-

cle in the southern hemisphere takes place 1-2 years 

later (Fig-12). 

11. The law of the Shprer is explained by the fact 

that, gradually narrowing the differential-rotating equa-

torial region also pulls up the zone of separation of the 

vortex-forming streams at different speeds behind it. 

Consequently, the spot-forming zone also moves with 

the same speed (Fig. 3). 

12. At the extreme points (areas) of the most com-

pressed and most expanded differential flow, i.e. in the 

band + (50– 100) и + (400 –450) latitudes, the difference 

in the speed of the equatorial and polar currents is not 

very large. Therefore, in these regions only numerous 

small vortices develop with weak magnetic fields, 

mostly unipolar ones. These fields, like the “magnetic 

carpet” without spots encompassing large areas of the 

Sun, constitute the sectorial structure of the solar weak 

field (Fig.-13). 

 
Fig-13. Sectorial structure of weak magnetic fields of the Sun. 

 

13. Now a few words about the longitude interval 

for the formation of the zone of spots. If we rotate the 

turbid water in a saucepan, the sediment cloud will 

gather in the middle of the pan. Similarly, these photo-

spheric vortices at some depth leave their mark, form-

ing both large and small sedimentary clusters, consist-

ing mainly of a positive ion of the substance of the pho-

tosphere. 

However, well-developed sunspots which streams 

are rotated counterclockwise on the bottom accumulate 

very large sedimentary deposits with a large concentra-

tion of positive ions (protons and neutrons), as we de-

scribed in Notes No. -5. 

A huge mass of dense sedimentary deposits is ac-

cumulated on a par with mountains on a terrestrial 

scale, which can exist for two or three 11-year solar cy-

cles. 
These deposits, consisting mainly of positive ions 

together with the negative field of the photosphere, op-
erate at any time as a dipole, protruding the magnetic 
loops over the surface of the photosphere, as separate 
“islands”. And photospheric currents flowing around 
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these “islands” form very large eddies, i.e. large sun-
spots. 

Thus, sedimentary deposits with positive charges 
forming at the bottom of sunspots always serve as a ref-
erence point as a vortex-forming process in subsequent 

cycles, and predetermines the “favorite” centers of lon-
gitude intervals. 

14. In every 22-year cycle, a strict regularity of the 
alternation of signs of the polarity of magnetic fields is 
always observed in the following order.  

 

Polarity  
22-year cycle 

Even 11 year cycle The odd 11-year cycle 

The poloidal field of the Northern Hemisphere S N N S S 

Sunspots (leading and tailing) on the North. hemisphere NS NS SN SN 

Sunspots (leading and tail) on the South. hemisphere SN SN NS NS 

The poloidal field of the Southern Hemisphere N S S N N 

(In the bipolar group of spots, the leading spot on the right.) 
 

15. The 22-year cycle always starts with an 11-
year cycle with even numbering.  

16. The surface meridional current reaches the 
poles only in odd cycles (in a pair of a 22-year cycle), 
i.e. at the time of the decay of the tidal forces of the 
planets, when the photospheric mass compressed to the 
limit by the toroidal field is dissolved. And in the even 
cycle (that is, at the time when tidal forces increase), 
this path is shortened to about 600 parallels. [11, Fig-2] 

17. In the upper layers of the frontal zone of the 
photosphere, the atmospheric front is not formed, since 
the cold mass of the plasma coming down from the 
equator does not create large differences in temperature 
and density with the polar mass (intermittent line on 
Fig-2). The atmospheric front is formed only in the 
lower layer of the Photosphere, where there is a large 
temperature and density difference between the polar 
and equatorial masses of the photosphere. 

18. The latest materials of American scientists 
from the «SОНО» Observatory also point to the clearly 
available meteorological processes on the Sun; the ex-
istence of a region of fast and slow fluxes on the surface 
of the Sun, solar tornados, and the observed descending 
vortex flows below the surface of the spots, and etc. 
[10, P. 25-28]. 

 
Conclusion 

As we know, the Sun is a huge gas ball that rotates 
around its axis at a certain speed. Since, the radius of 
the rotating surfaces at the poles is an order of magni-
tude smaller than the radius of the surface in the equa-
tor, and the adjacent gas layers also rotate at different 
speeds in accordance with this radius of rotation. And 
this difference in the speed of rotation (and the differ-
ence of centrifugal force) leads to a difference in den-
sity and pressure in these regions, which ultimately de-
termines the meridional circulation of the substance of 
the photosphere. And the tidal forces of the planets, as 
a trigger, periodically influence this process, increasing 
the speed of circulation, periodically changing the 
shape and power of the differential flow, which ulti-
mately leads to vortex processes on the surface of the 
Sun, i.e. to the activation of solar activity. 

Remember how on Earth the peaceful, innocuous 
flow of air masses in the circuit suddenly turns to the 
terrible all-destructive forces of tropical cyclones and 
typhoons. Similarly, in solar cyclones, by the move-
ment of photospheric gases, the kinetic energy of these 

gases transforms to electromagnetic forces of the nature 
that cause the strong magnetic fields, flares and emis-
sions of solar masses in the form of different types of 
energies. 

Thus, all the active processes taking place on the 
surface of the Sun originate from the tidal forces of the 
planets and the differential rotation of the layers of the 
photosphere, as we described above, up to the occur-
rence of the poloidal field of the Sun and the polarity 
reversal of their polarity, the formation of sunspots and 
magnetic forces, flares and emissions, etc. 

The age-old variation of solar activity is also ex-
plained by secular fluctuations in the intensity of the 
tidal forces of the planets. 

Consequently, as we described above, the genera-
tion of the magnetic field does not occur at depth, but 
at the surface of the Sun, i.e. in the layer of the photo-
sphere. 
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье мы показываем, почему были введены вектор потенциалы в электродинамику, и 

почему классические уравнения Максвелла не смогли дать необходимые решения в теории излучения и 

взаимодействия и описания электромагнитного происхождения электрона. 

ABSTRACT 
In the next article we show why was introduced the vector potential in electrodynamics, and why the classical 

Maxwell's equations are unable to provide the necessary solutions in the theory of radiation and the interaction 

and describe the electromagnetic origin of the electron. 

Ключевые слова: вектор потенциалы, уравнения Максвелла, усовершенствованные уравнения Макс-

велла, давление света, сила Лоренца.  

Keywords: vector potentials, Maxwell's equations, advanced equations of Maxwell, light pressure, Lorentz 

force. 

 

Как мы уже не раз отмечали в своих предыду-

щих статьях, нынешняя физика страдает рядом ало-

гизмов, которые не видны только на первый взгляд. 

Вопрос, который может задать любознательный чи-

татель: "А зачем вообще понадобились вектор по-

тенциалы, если обычные уравнения Максвелла 

должны однозначно описывать электромагнитные 

поля в любом их проявлении?" Суть ответа, кото-

рый обычно даётся во всех учебниках, что это, 

якобы, вспомогательные функции, которые удобны 

в использовании, и это вроде бы никак не влияет на 

результат. Отметим, в свою очередь, что метод 

вспомогательных функций часто используется и в 

вероятностной квантовой механике, особенно там, 

где требуется решение в виде "сшивания" на гра-

нице раздела сред. Проанализируем, что соб-

ственно привело к использованию вспомогатель-

ных функций, и чего не было в обычных уравне-

ниях Максвелла. Остановимся, вначале, на 

взаимосвязи магнитных полей с вектор потенциа-

лами в виде: 

AAB rot . (1) 

Что по-сути означает это уравнение? А оно 

означает, что магнитная индукция по координатам 

пространства может быть вычислена по формулам: 

zAyAВ yzх  // ; 

xAzAВ zxy  // ; 

yAxAВ xyz  // . 

(2) 

Казалось бы ничего такого экстраординарного, 

выходящего за рамки, принятой среди физиков тео-

рии поля. Но, если например, yAz  /    zAy  / , 

то математическая операция ротора не выполня-

ется, так как либо yAz  /  > zAy  /  либо 

yAz  /  < zAy  / . По другому говоря, мы 
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должны иметь источник формирования этого нера-

венства, ‒ а им может быть только вектор магнит-

ной индукции. Тогда из общепринятого представ-

ления вектор имеет, в этом случае, начало и конец, 

‒ а это логически подразумевает наличие «магнит-

ных зарядов», которые в нынешней физике отвер-

гаются. Таким образом, мы имеем два алогизма: 

1) неравенства yAz  /  > zAy  /  либо 

yAz  /  < zAy  /  означают отсутствие ротора 

как такового; 

2) данная запись означает наличие и существо-

вание магнитных зарядов, чего также не наблюда-

ется. 

Собственно такая форма записи была попыт-

кой уйти от другого алогизма, который виден в 

обычных уравнениях Максвелла в виде: 

yExEtB xyz  /// . (3) 

Парадокс здесь в том, что изменение во вре-

мени в левой части уравнения даёт ротор в правой 

части уравнения, а такая запись сама по себе проти-

воречит уравнению непрерывности и уравнению 

Умова-Пойтинга вида: 

StW div/  . (4) 

Иными словами, изменение магнитной индук-

ции во времени по (3) не должно приводить к изме-

нению в пространстве, или мы должны иметь появ-

ление электрических зарядов из за разницы между 

∂Ey/∂x и ∂Ex/∂y с соответствующей энергией и мас-

сой покоя, ‒ а это уже связано с чудесами возник-

новения из ничего.  

Рассмотрим теперь вторую форму записи уже 

электрического поля через вектор потенциалы в 

виде: 

t /AE . (5) 

И если расписать это уравнение по координа-

там, мы имеем: 

tAxAE xtx  //1 ; 

tAyAE yty  //1 ; 

tAzAE ztz  //1 . 

(6) 

Здесь учтено, что проекция на время 1tA  ‒ это 

φ, то есть 1tA = φ. В данной форме записи мы 

представили напряжённость электрического поля 

как сумму двух вспомогательных функций при 

дифференцировании их по времени и координате с 

отрицательным знаком, но при этом на эти 

вспомогательные функции было наложено условие 

калибровки Лоренца. Иными словами был введён 

необратимый процесс, по которому замена 

переменных дифференцирования приводит к 

иному результату в виде: 

t /div0 A . (7) 

Таким образом, вспомогательные функции из 

вектор потенциалов при проекции их на время и на 

координаты не являются симметричными. В случае 

(7) для этих функций выполняется уравнение 

непрерывности с законом сохранения количества 

при дифференцировании по пространству и 

времени, а в случае формулы (5) ‒ нет. Иными 

словами, используя вектор потенциалы, мы 

получили, уравнения противоречащие закону 

сохранения количества. Но при этом добавилась 

новая важная вспомогательная функция, которой 

не было в обычных уравнениях Максвелла ‒ это 

проекция на время 1tA . Кроме того, добавилось 

ещё одно условие, отражающее необратимость 

процессов в виде калибровки Лоренца. Если учесть, 

что вектор потенциалы ‒ это не реальные, а некие 

вспомогательные (фиктивные) функции, то на 

парадоксы с ними можно закрыть глаза. При этом, 

используя данные вспомогательные функции, 

можно получить новые очень важные соотношения 

и выводы, которые позволяют получить 

добавленные свойства через вектор потенциалы. 

По-сути вспомогательные функции должны были 

некоторым образом отразить пространственно-

временное искривление по преобразованиям 

Лоренца-Минковского электромагнитных полей, 

что собственно и сделано в [1]. Поэтому, используя 

реальные соотношения между магнитной 

индукцией и электрическим полем, мы можем 

записать: 

tccc  /rot/1 0 AEAH ;  (8) 

Далее учтём, что )/(1 0
2

0  c : 

]/)[/(1rot 0 tc  AA . (9) 

Если расписать в частных производных, то 

получим: 

]//)[/(1]//[ 10 tAxAzAyAc xtyz  ; 

]//)[/(1]//[ 10 tAyAxAzAc ytzx  ; 

]//)[/(1]//[ 10 tAzAyAxAc ztxy  . 

(10) 

Из (10) видно, что 1tA  и, например, xA  имеют 

разные размерности в силу того, что tcx  , по-

этому мы можем записать tt cAA 1 , и в результате 

будем иметь систему уравнений вида: 

]//)[/(1]//[ 0 tAxAсzAyAc xtyz  ; 

]//)[/(1]//[ 0 tAyAсxAzAc ytzx  ; 

]//)[/(1]//[ 0 tAzAсyAxAc ztxy  . 

(11) 
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Таким образом, мы видим, что введение вспо-

могательных функций неизбежно означает выпол-

нение системы уравнений (11). Но и это ещё не всё, 

‒ из вероятностной квантовой механики с учётом 

подчинения вектор потенциалов системе уравне-

ний Дирака (которые выводятся из условия подчи-

нения энергетическому соотношению Эйнштейна, 

а это условие закона сохранения количества), сле-

дует представление вектор потенциалов в виде: 

4Ai  ; 1AAx  ; 2AAy  ; 

3AAz  . 
(12) 

Иными словами, чтобы обеспечить возмож-

ность использования вектор потенциалов в уравне-

ниях Дирака, мы должны ввести условие умноже-

ния проекции на время на мнимую единицу i, и то-

гда система уравнений (11) запишется в виде: 

]//)[/(1]//[ 0 tAxAiсzAyAc xtyz  ; 

]//)[/(1]//[ 0 tAyAiсxAzAc ytzx  ; 

]//)[/(1]//[ 0 tAzAiсyAxAc ztxy  . 

(13) 

Систему уравнений (13) можно представить как 

]//[]//[0 zAyAtAxAiсc yzxt  ; 

]//[]//[0 xAzAtAyAiсc zxyt  ; 

]//[]//[0 yAxAtAzAiсc xyzt  . 

(14) 

Надо отметить, что форма записи (14) соответ-

ствует случаю рассмотрения движения в простран-

стве и времени в случае непериодических функций. 

Так как значение потенциала в точке можно вычис-

лить через вектор потенциалы по формуле [1]: 

}])/1/()/[(1){)/1/(1))(4/((),,,( 2/1222222/122
0 zycvvtxcvqtzyx  . (15) 

Здесь q – кулоновский заряд. Так как вектор-

ный потенциал А отличается от φ только на вели-

чину 
2/ cv , то фактически мы имеем формулу пре-

образования координат одной противоположности 

в координаты другой противоположности. То есть 

здесь присутствуют только геометрические вели-

чины преобразования координат ‒ и ничего более. 

Поэтому, с учетом сказанного, мы имеем диффе-

ренциал φ по координате х в следующем виде: 

}.])/1/()/[()/1/(){(

))/1/(1))(4/((/),,,(

2/32222222

2/122
0

zycvvtxcvvtx

cvqxtzyx




 (16) 

Аналогично дифференциал от А по t при дви-

жении по х вычисляется по формуле: 

}.])/1/()/[()/1/())({(

))/1/(1))(4/((/),,,(

2/322222222

2/122
0

zycvvtxcvvtxv

cvqttzyx



A
 (17) 

При сложении, соответственно, имеем: 
2/3222222/122

0 ])/1/()/()[(])/1/(1())4/([( zycvvtxvtxcvqEx  . (18) 

Как будет показано далее значение 1 chq

, а cu /0  , где значение u связано со средней ин-

тегральной скоростью в противоположности. По-

нятно, что значение xE  также отражает действие 

силы через пространственно-временное искривле-

ние и движение. Если было бы что-то иное, то это 

никак не могло бы быть выражено в простран-

ственно-временном континууме. Теперь, если 

учесть связь пространственно-временного искрив-

ления с электромагнитным излучением (а они не 

существуют по отдельности) в соответствии с 

идеей Луи де Бройля (mc2=hf), и равенство проти-

воположностей при этом, то есть корпускулярно-

волновой дуализм (частоте должен соответствовать 

реальный волновой процесс, а он может быть 

только электромагнитным в данном случае), и пе-

рейти к реальным волновым функциям напряжён-

ностей электрических и магнитных полей, которые 

в данной форме записи позволяют обходится без 

дополнительных вспомогательных функций, то по-

лучим:
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]//[]//[0 zEyEtExEiсc yzxt  ; 

]//[]//[0 xEzEtEyEiсc zxyt  ; 

]//[]//[0 yExEtEzEiсc xyzt  . 

]//[]//[0 zEyEtНxНiс yzxt  ; 

]//[]//[0 xEzEtHyHiс zxyt  ; 

]//[]//[0 yExEtHzHiс xyzt  . 

 

]//[]//[ zEyEtВxВiс yzxt  ; 

]//[]//[ xEzEtВyВiс zxyt  ; 

]//[]//[ yExEtВzВiс xyzt  . 

(19) 

Понятно, что из правила симметрии между 

противоположностями (как мы уже показали не раз 

в предыдущих статьях, электрические и магнитные 

составляющие как раз и являются таковыми, так 

как связаны через скорость света), у нас должен 

быть аналогичный вид для электрической индук-

ции, но если использовать ту же систему наблюде-

ния (по-сути, где мы находимся), то можем запи-

сать: 

]//[]//[ 0
2

0
2 zEyEсtEcxEсic yzxt  ; 

]//[]//[ 0
2

0
2 xEzEсtEcyEсic zxyt  ; 

]//[]//[ 0
2

0
2 yExEсtEczEсic xyzt  . 

 

]//[]//)[/1( 0 zHyHtExEiс yzxt  ; 

]//[]//)[/1( 0 xHzHtEyEiс zxyt  ; 

]//[]//)[/1( 0 yHxHtEzEiс xyzt  . 

(20) 

Иными словами, если использовать ту же си-

стему наблюдения, в которой координаты длины и 

времени остаются теми же самыми, то мы усовер-

шенствованных уравнений Максвелла вида 

]//[]//[ zHyHtDxDiс yzxt  ; 

]//[]//[ xHzHtDуDiс zхуt  ; 

]//[]//[ yHxHtDzDiс xyzt   

(21) 

никоим образом не получим. И это вполне 

естественно, так как если бы в противоположностях 

пространство и время были бы одинаковыми, то 

различий между противоположностями вообще не 

было бы. Поэтому уравнения системы (20) должны 

быть подвержены изменениям в части простран-

ственно временного представления. При этом мы 

учитываем, что сумма меняется в противоположно-

сти на разность, а те составляющие, которые давали 

ротор в предыдущей противоположности, должны 

давать уравнение непрерывности с учётом проек-

ции на время, и наоборот. Отсюда и получается то-

гда система уравнений (21). Иными словами в но-

вой системе наблюдения Е и Н меняются местами. 

При этом, наше представление пространственно-

временных координат в противоположности 

наблюдения Н будет не совпадать с представле-

нием пространственно-временных координат в си-

стеме наблюдения Е, то есть другой противополож-

ности. 

Таким образом, мы получаем усовершенство-

ванные уравнения Максвелла, которые учитывают 

также и проекцию электромагнитных полей на 

время, то есть решается парадокс независимости 

обычных уравнений Максвелла, которые не могли 

подчиняться преобразованиям Лоренца в силу от-

сутствия этой проекции, а значит были независимы 

от пространственно-временного искривления, что 

явно противоречило отклонению света в гравитаци-

онном поле. Следует также отметить, что вид усо-

вершенствованных уравнений Максвелла позво-

ляет решить и другой парадокс, который присут-

ствовал при введении вспомогательных функций 

вектор потенциалов, и который был в обычных 

уравнениях Максвелла. Этот парадокс связан с тем, 

что не требуется нарушать условие равенства нулю 

ротора или условие выполнения уравнения непре-

рывности, так как условия сохранения количества в 

правых и левых частях уравнений (19) могут под-

держиваться независимо, в силу наличия проекции 
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на время, и здесь не требуется введение «искус-

ственных» разрывов. То есть, выполнение уравне-

ния непрерывности в левой части системы уравне-

ний (19), и характеризующей одну противополож-

ность, соответствует выполнению операции ротора 

в правой части системы уравнений (19), которая ха-

рактеризует другую противоположность. Если бы 

равенство в противоположностях не соблюдалось 

бы, то это неизбежно приводило бы к переходу 

только к одной противоположности и о корпуску-

лярно-волновом дуализме можно было бы забыть, 

то есть были бы чудеса однородности, что, кстати, 

и ввели в бозоне Хиггса лжеучёные. Ещё одной осо-

бенностью усовершенствованных уравнений Макс-

велла является то, что они по виду совпадают с ве-

роятностными волновыми функция в системе урав-

нений Дирака, а это однозначно означает, что от 

чудес вероятностей, которые получались из детер-

минированного энергетического соотношения Эйн-

штейна необходимо отказываться в пользу реаль-

ных электромагнитных функций. В статье [2] мы 

показали, что использование усовершенствован-

ных уравнений Максвелла аналогично использова-

нию электродинамических потенциалов. Иными 

словами использование вектор потенциалов было 

обусловлено несовершенством обычных уравнений 

Максвелла, что мы и исправили. Надо также отме-

тить, что усовершенствованные уравнения Макс-

велла описывают реальные объекты в виде 

нейтрино и антинейтрино, если вероятностные вол-

новые функции заменить на реальные электромаг-

нитные функции. 

Теперь следует обратить внимание на физиче-

ский смысл добавленного члена с проекцией на 

время. Его роль проявляется в известном опыте 

П. Н. Лебедева по измерению давления света. При 

обычных уравнениях Максвелла, и при распростра-

нении со скоростью света, электромагнитная волна 

не может иметь электромагнитных составляющих 

направленных вдоль распространения, а значит 

оказывать давление на объект ей нечем. С целью 

выхода из этого парадокса было предложено ис-

пользовать плотность силы Лоренца [3] в виде: 

Ttgf div/  , (22) 

или в компонентах 
ik

i
kk Ttgf  / , (23) 

где  

)4/(][ cg  EB . (24) 

Здесь T ‒ тензор напряжений Максвелла, име-

ющий компоненты 

])(5,0)[4/1( 22 ikkikiik BEBBEET  . (25) 

Далее предлагается усреднить по времени зна-

чение tg  / , которое при этом исчезает, и для 

средней плотности силы имеем [4]: 

усруср div Tf  . (26) 

Парадокс данного подхода выражается в трёх 

допущениях. Первое допущение касается самого 

представления плотности силы Лоренца в виде 

уравнения (22), когда известный его вид с учётом 

конкретных проекций и преобразований Лоренца 

может быть представлен в виде: 

2/122
л )/1/( cuuqBqEqEF xxzxy  . (27) 

Понятно, что если скорость xu  возрастает, то 

сила Лоренца также возрастает и соответственно 

при скорости, равной скорости света, имеем не-

определённость, связанную с бесконечностью. 

Иными словами использовать данную формулу при 

скорости света нельзя. Второе допущение касается 

нарушения уравнения непрерывности, когда изме-

нения по времени не приводят к изменению в про-

странстве, а дают появление некоторой третьей ве-

личины. Иными словами динамика изменения 

нарушена, а с ним и закон сохранения количества 

при взаимном обмене. Третье допущение касается 

того, что напряжённости электрических и магнит-

ных полей по пространственным координатам 

направлены перпендикулярно направлению движе-

ния, а значит ‒ дивергенции этих составляющих в 

направлении движения нет. Тогда какая составляю-

щая даёт дивергенцию? Плотность энергии? Но она 

должна быть выражена в чём-то конкретном чисто 

физически через какую-то силу воздействия. 

Иными словами выражение дивергенции от плот-

ности энергии ничем не отличается от представле-

ния данной силы через проекцию напряжённостей 

электрических и магнитных полей на время, как 

плотность энергии, так и проекция на время не яв-

ляются векторной величиной направленной по ко-

ординатам пространства, то есть отражают потен-

циал типа φ. Однако наше представление более ор-

ганично вписывается в преобразования Лоренца и 

без парадоксов через три указанных допущения. 

Кроме того, давление в направлении движения вы-

ражено также через электромагнитные составляю-

щие самой волны, которые также отражают сило-

вое воздействие, как и любые другие компоненты 

по координатам. То есть усовершенствованные 

уравнения Максвелла описывают электромагнит-

ную волну как объект во всех её проявлениях. 

Рассмотрим ещё один парадокс, связанный с 

использованием силы Лоренца в качестве источ-

ника давления света. Пусть плоская электромагнит-

ная волна имеет электрическую составляющую 

)cos(0 tkxEEy   и магнитную составляющую 

)cos(0 tkxHH z  . В соответствии с классикой 

движения заряженной частицы запишем 

)cos()/( 0 tkxqEtVm y  . (28) 

Здесь m – масса электрона; q – заряд; k – вол-

новое число; ω – круговая частота; E0 – амплитуда 

напряженности электрического поля; Vy – скорость. 

Соответственно значение скорости вычисляется 

путем интегрирования по времени. После этого по-

лучим 
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)cos())/(( 0  tkxmqEVy . (29) 

Здесь φ – фаза. 

Отсюда можно вычислить силу Лоренца (в си-

стеме МКСА) в некоторой конкретной точке про-

странства по формуле 

)cos()cos())/(( 00
2 tkxHtkxmEqHqVF zyx  . (30) 

С учетом геометрических преобразований можно записать 

)]}.sin()cos()sin(cos))(2cos(1[5,0)){/((

)cos()cos())/((

00
2

00
2





tkxtkxtkxmHEq

tkxtkxmHEqHqVF zyx
 (31) 

Из этой формулы видно, что направление силы 

Лоренца будет определяться знаками полей 0E  и 

0H , и чем больше круговая частота ω, тем меньше 

сила Лоренца. Также известно, что для света, чем 

больше частота, тем больше величина передавае-

мого импульса. Иными словами, если опираться на 

общепринятую силу Лоренца, как на силу давления 

света, то возникает парадокс: чем выше частота, а 

значит и энергия света, тем меньше будет передава-

емый импульс.  

В формуле (22) и (31), есть одна константа в 

виде электрического заряда q, и понятно, что наши 

выводы будут неполными, если не дать обоснова-

ние и этой величины. Заряду q часто придают зна-

чение энергии, отсюда и возник парадокс, который 

был принят в физике с учётом выдуманных частиц 

‒ кварков с электрическими зарядами ±1/3, и ±2/3. 

Это явно противоречит наличию магнитного спина 

у этих частиц, который всегда равен 1/2. То есть по-

лучается, что электрическая и магнитная составля-

ющая таких частиц независимы друг от друга, и не 

подчиняются уравнениям Максвелла. Иными сло-

вами возникает двойственность образования элек-

трического и магнитного поля, когда для этих целей 

есть ещё некие статические источники. Поэтому 

определим значение константы заряда из следую-

щих соображений. 

Как известно из электродинамики, значение 

заряда можно вычислить по известной формуле [5]: 

аЕq 20 . (32) 

Здесь q – величина заряда электрона, Е0 – соб-

ственная энергия электрона, а – радиус электрона. 

Учтем, что ThhfmcЕ /2
0  , где h – постоян-

ная Планка, а Т – период собственной частоты элек-

трона. Это вполне допустимо, так как соответ-

ствует гипотезе Луи де Бройля. А отсутствие воз-

можности такой подмены означало бы и отсутствие 

самого корпускулярно-волнового дуализма. Под-

ставив эти значения, получим следующее выраже-

ние 

Tahq /2 . (33) 

В формуле (33) величина радиуса а и периода 

Т (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) свя-

заны с пространственно-временным искривлением 

и отражают противоположности, которые связаны 

через скорость света. Отсюда, формулу (33) можно 

переписать в следующем виде 

LhcacThacq /2/2  . (34) 

Таким образом, в зависимости от величины 

энергии значение величины заряда сводится к изме-

нению соотношения: 2а/L. Но дело в том, что эти 

величины (в зависимости от энергии по СТО и ОТО 

Эйнштейна) изменяются в одинаковых пропор-

циях, то есть сжимаются. Поэтому их отношение 

является константой. Это связано с тем, что преоб-

разование длины координаты во время (и наоборот) 

происходит в одинаковых пропорциях по закону 

сохранения энергии. Более того, 2a – это диаметр 

между двумя точками на сфере радиуса а, то есть 

d=2a. Отсюда имеем d/L=1. Здесь вместо радиуса а 

взят диаметр d, так как именно он определяет раз-

меры частицы и расстояние для вычисления потен-

циальной энергии между распределенным зарядом 

по поверхности сферы, и именно эта энергия равня-

ется кинетической энергии, вычисляемой по фор-

муле h/Т. Следовательно hcq 2
. Аналогично дан-

ный подход соответствует и постоянной тонкой 

структуры  274/1)/(2 cq  , если конечно поме-

нять соответствующим образом единицы измере-

ния между длиной и временем, иными словами ис-

пользовать нормировочный коэффициент. Следо-

вательно, величина заряда − это есть константа, 

связанная с константой скорости света и постоян-

ной Планка! При этом мы уже доказали в теорети-

ческой части [6], что hc =1 с точки зрения всего ми-

роздания (а не нашей системы наблюдения, чего 

упорно не хотят признавать нынешние физики, 

строя свои абсурдные системы связи между части-

цами), поэтому значение заряда равно единице! 

Можно также заметить, что наш вывод не расхо-

дится с выводом Дирака, так как и он приписал по-

нятию положительного заряда значение равное 

единицы, а отрицательному ‒ минус единицы. От-

сюда, значение заряда равно значению константы 

мироздания, ‒ и это результат процессов преобра-

зования между противоположностями со скоро-

стью света. Физически это означает, что значение 

энергии никоим образом не может повлиять на эту 

скорость преобразования! Именно поэтому нельзя 

получить дробный заряд для частицы с массой по-

коя, ибо это означало бы изменение скорости пре-

образования между противоположностями, а 

также и шага дискретизации. И это в корне про-

тиворечит утверждению наличия кварков с дроб-

ными зарядами. Тогда либо нет преобразования, и 
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нет такого понятия как энергия, ‒ а есть что-то дру-

гое, а значит и вся наша физика построена на лож-

ных представлениях, либо верно то, что мы ука-

зали. Отсутствие связи значения заряда с энергией 

в корне меняет наши представления о заряде, как об 

энергетической величине, так как она никак не свя-

зана по СТО и ОТО Эйнштейна с пространственно-

временным искривлением. Действительно, кон-

станта не изменяется, а значит и не может обеспе-

чивать взаимный обмен и влияние. Таким образом, 

наличие заряда следует понимать, как наличие про-

цесса излучения с постоянной скоростью, а вот 

сама величина этого излучения определяется мас-

сой объекта, то есть его энергией. В уравнениях Ди-

рака присутствует значение массы покоя, которое в 

усовершенствованных уравнениях Максвелла вы-

ступает как источник излучения. При этом значе-

ние заряда отсутствует, оно искусственно вводится 

потом в уравнения Дирака в качестве добавочного 

члена для описания взаимодействия с потенциаль-

ным электрическим полем. Именно поэтому в кван-

товой механике и используется метод наложения 

двух решений по поиску баланса энергий вероят-

ностной волновой функции и энергии взаимодей-

ствия внешнего электрического и магнитного поля 

с величиной этого заряда. Однако в этом случае 

наблюдаются следующие парадоксы. 

Как известно из классической электродина-

мики, заряд прямо пропорционально связан с 

напряженностью электрического поля. Но наличие 

электрического поля, как по нашей теории, так и по 

нынешней квантовой теории, связано с излучением. 

Всякое излучение связано с импульсом энергии. 

Только в нашем случае излучаются реальные кор-

пускулярно-волновые объекты, а по квантовой ме-

ханике − виртуальные фотоны. Процесс излучения 

связан с энергетическими затратами, а энергия 

напрямую связана с массой по СТО и ОТО Эйн-

штейна. Поэтому, если мы хотим рассматривать ре-

альное, а не фиктивное взаимодействие, то мы 

должны показать связь значения константы заряда 

с некими реальными объектами, которые обладают 

некоторой массой. Понятно, что связать заряд, ко-

торый является константой, с энергией, которая за-

висит от массы, а значит, и пространственно-вре-

менного искривления, никак нельзя, но представить 

некоторое энергетическое сходство на основе ра-

венства кинетической и потенциальной энергии 

объекта вполне возможно. Иными словами под за-

рядом мы при взаимодействии будем понимать им-

пульс объекта, формируемый замкнутым простран-

ственно-временным искривлением в соответствии с 

системой уравнений Дирака, которые можно заме-

нить на усовершенствованные уравнения Макс-

велла. Если учесть нашу теорию, по которой урав-

нение энергии Эйнштейна выводится из формулы 

окружности, и при этом минимальная масса элек-

трона связана со скоростью света по формуле 

cm /10  , то получим 10  hccmq . Тогда, 

если учесть, что электрическая и магнитная компо-

ненты связаны через скорость света, то выражение 

(31) (без учета осцилляций для амплитудных значе-

ний за счет частоты) можно переписать в следую-

щем виде 

)2/()2/( 2
0

3
00

2
0

22
0  EcmmcEcmHeVF zyx . (35) 

Далее, это выражение можно преобразовать к виду 

fcEfccmEFx /)4/1())4/(1(// 2
0

2
0  . (36) 

Если учесть, что hfEfmc  //2
 (а по 

нашей теории сh = 1), то, соответственно, остается 

прямо пропорциональная зависимость между си-

лой Лоренца и плотностью электромагнитной энер-

гии 

)4/1(/ 2
0 EFx . (37) 

Иное бы означало нарушение известного физи-

ческого закона, выведенного опытным путем. Сле-

довательно, представление заряда по нашей теории 

как импульса связано с исключением парадокса об-

ратно пропорциональной зависимости силы Ло-

ренца от частоты. Именно это позволяет уйти от 

неизменной константы заряда и перейти к получе-

нию силы Лоренца на основе реальных значений 

энергии и импульсов для электромагнитной волны. 

Практически эта формула говорит о том, что сила в 

направлении х от одной противоположности опре-

деляется площадью цикла Карно по осям у и z от 

другой противоположности. Эта аналогия уместна 

потому, что любое проявление силы выражается 

через пространственно-временное искривление, 

так как иного в пространстве и времени быть не мо-

жет и означало бы независимость от пространства 

и времени. Понятно, что величина 
2
0Е  определяет 

не векторную, а потенциальную величину. Иными 

словами ротор по осям у и z дал градиент по оси х. 

То есть фактически мы ещё раз подтвердили право-

мочность включения проекции на время (потенци-

альной величины) от электромагнитных составляю-

щих в усовершенствованные уравнения Максвелла, 

так как исключение такого члена означало бы и от-

сутствие самой силы Лоренца. 

Теперь остановимся на описании правомочно-

сти идеи об электромагнитном происхождении 

массы электрона. Отказ от такой идеи был связан со 

статической моделью электрона, предложенной 

Г. Лоренцем и М. Абрагамом [7]. Здесь плотность 

заряда ρ= ρ(r), а плотность тока j=0, то есть распре-

деление заряда считается сферически симметрич-

ным. И далее считается, что отдельные элементы 
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такого электрона, будучи одинаково заряженными, 

должны расталкиваться, и для их сдерживания 

необходимо вводить какие-то дополнительные 

силы неэлектромагнитного происхождения 

(кстати, так и не понятно ‒ какие?). Очевидно, эти 

сдерживающие силы должны иметь какой-то мате-

риальный носитель, то есть кроме электромагнит-

ного поля должно существовать, по крайней мере, 

ещё одно поле, взаимодействие которого с электро-

магнитным и приводит к появлению сдерживаю-

щих сил. Вот где фантазии ученых действительно 

не знают границ, и при этом все остальные этому 

умиляются и «радостно» поддерживают, что мы и 

наблюдаем в нынешней физике среди таких уче-

ных. Мы уже укажем на то, что суть этой ошибки в 

том, что плотность так называемого заряда рас-

сматривается аналогично случаю, которое мы 

наблюдаем для отдельных электронов. И факт 

этого наблюдения переносим статически на сам 

электрон, представляя его как объект, состоящий из 

ещё более мелких электронов. Мы уже отмечали 

тот факт, что заряд электрона ‒это некая абстрак-

ция и имеет значение равное плюс или минус еди-

нице. Основную роль во взаимодействии с притя-

жением и отталкиванием на самом деле играет 

представление массы покоя со знаком плюс или ми-

нус в системе уравнений Дирака [8]. Причём мы 

уже говорили, что система уравнений Дирака выво-

дилась из инвариантного соотношения энергии 

Эйнштейна, и при замене вероятностных волновых 

функций на реальные электромагнитные функции в 

соответствии с усовершенствованными уравнени-

ями Максвелла противоречий с антисимметрией 

нет, как это наблюдается с обычными уравнениями 

Максвелла. При этом надо понимать, что электрон 

характеризует наиболее мельчайший возможный 

объект, так как масса его в соответствии с нашей 

теорией [6] имеет значение hcm  /10 , и иное бы 

означало отсутствие констант мироздания с полу-

чением мгновенного ответа противодействия на 

действие, что исключило бы возможность самого 

движения и обмена. Иными словами делить массу 

электрона на более мелкие составляющие нельзя. 

Знак плюс или минус при величине массы покоя в 

уравнениях Дирака означает вариант излучения 

или поглощения при обмене между частицами в со-

ответствии с усовершенствованными уравнениями 

Максвелла, так как масса покоя в уравнениях Ди-

рака умножается на волновую функцию. Поэтому, 

притяжение существует в частицах имеющих раз-

ные знаки для массы покоя, а отталкивание для ча-

стиц с массой одинакового знака. Кроме того надо 

отметить, что система уравнений Дирака имеет че-

тыре уравнения, а в полностью замкнутой системе 

обмена должно быть шесть уравнений. Понятно, 

что пятое и шестое уравнения характеризуют ис-

точники излучения противоположных частиц элек-

трона и позитрона через массу покоя. Вот поэтому 

при их аннигиляции образуются электромагнитные 

волны в виде фотонов, а не что-то иное! При этом 

надо отметить, что в соответствии с нашей теорией 

электромагнитное излучение одной частицы харак-

теризует пространственно-временное искривление 

для противоположной частицы. Отсюда попытка 

отобразить электромагнитные составляющие через 

вектор потенциалы, отражающие пространственно-

временное искривление за счёт движения является 

оправданной, это мы также показали в [2], [9] и [10] 

с усовершенствованными уравнениями Максвелла. 

Заметим также, что обойтись без источников излу-

чения и поглощения нельзя в силу того, что тогда 

обмена между противоположностями не будет, и 

тогда противоположности не могли бы существо-

вать друг для друга, что также исключает и корпус-

кулярно-волновой дуализм. Вот поэтому по идее 

Луи де Бройля каждой частице противопоставля-

ется волна с определённой частотой 

ThhfmcE /2
0  . Однако в отличие от Луи де 

Бройля мы этот процесс рассматриваем с точки зре-

ния реального излучения и поглощения электро-

магнитных волн на основе усовершенствованных 

уравнений Максвелла, представляющих из себя 

электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино. 

Подведём итоги сказанному: 

1. Вспомогательные функции в виде вектор-

ных потенциалов были введены в электродинамику 

в силу того, что обычные уравнения Максвелла не 

позволяли описать полного взаимодействия элек-

тромагнитных сил на объекты мироздания и давали 

ряд парадоксов, такие например, как изменение во 

времени не приводило к изменению в пространстве 

и нарушалось уравнение непрерывности, а также 

получалась не инвариантная, а ковариантная за-

пись. 

2. Отсутствие проекции на время в обычных 

уравнениях Максвелла не давало возможности опи-

сания такого известного физического принципа как 

давление света, и попытки сделать это иным путём 

приводили к парадоксам описанным выше. 

3. Усовершенствованные уравнения Макс-

велла имеют физический аналог в таких частицах 

как электронные и мюонные нейтрино и антиней-

трино. 

4. Усовершенствованные уравнения Макс-

велла позволяют решить проблему электромагнит-

ного происхождения электрона или позитрона, как 

единственно возможного без чудес вероятностей с 

источниками излучения и поглощения по идее Луи 

де Бройля. 

5. Обычные уравнения Максвелла не дают за-

мкнутого характера взаимодействия, что не позво-

ляет их использовать в системе уравнений Дирака. 
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АНОТАЦІЯ 

Цінність інформації нерозривно пов’язана із її корисністю, затребуваністю в перетворюючій діяльно-
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ються в єдину значимість інформації як важливого чинника інноваційного розвитку. Відповідно, корисним 

є розгляд проблем адаптації особи в умовах існуючих інформаційних впливів. 

ABSTRACT 

The value of information is inextricably linked with its usefulness, the demand for transforming human 

activity. At the same time usefulness is understood as the role of information in ensuring the existence and 

development of society. In our time, in the period of increasing rates of social life, both concepts are combined 

into a single meaning of information as an important factor in innovation development. Accordingly, it is useful 

to consider the problems of adaptation of a person in the conditions of existing information influences. 
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Постановка проблеми: З урахуванням зроста-

ючого впливу глобальних процесів на національ-

ний інформаційний простір, для збереження націо-

нальної своєрідності, дотримання належної само 

ідентифікації, критерії корисності інформації ма-

ють опиратися також й на суверенні інформаційні 

ресурси як культурне надбання нації в історичному 

процесі. В сукупності все це має забезпечити адек-

ватне керівництво суспільними діями. І навпаки – 

неадекватність призведе до катастрофічних резуль-

татів. Таким чином, змістовний ресурс інформацій-

ного розвитку, механізми його поповнення в умо-

вах інформатизації мають бути предметом особли-

вої уваги з точки зору організації захисту 

національних інформаційних ресурсів, що й відо-

бражається в українському законодавстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ро-

зробкою питань по даній проблематиці займаються 

вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме О. С. Они-

щенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Добко Т. та 

інші, проте сучасний стрімкий розвиток інформа-

ційного суспільства постійно дає новий матеріал 

для науково-практичних узагальнень.  

Виклад основного матеріалу. Зростаюче зна-

чення інформаційних впливів на свідомість сучас-

ної людини обумовлене рядом факторів, характер-

них саме для сучасного етапу розвитку людства. 

По-перше, цей процес пов’язаний із зростаю-

чою значимістю інформації як основного ресурсу 

розвитку в інформаційному суспільстві. 

По-друге, характерною особливістю інформа-

ційного ареалу, в якому існує сучасна людина, є ви-

сокий темп оновлюваності інформації, потрібної 

для постійного використання, Він пов’язаний із 

об’єктивними параметрами прискорення суспіль-

ного життя і зростаючими обсягами інформацій-

ного виробництва – процесу, до якого долучаються, 

в процесі інформатизації, нові й нові учасники. 

По-третє, зростаюча номенклатура технічних 

засобів, технологій виробництва і використання ін-
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формаційних ресурсів обумовлює урізноманіт-

нення і поглиблення впливів інформації на свідо-

мість і підсвідомість[1] сучасної людини.  

Четвертою сутнісною ознакою даного процесу 

є недосить ефективні на нинішньому етапі розвитку 

суспільства можливості людини в навігації по ма-

сивах нової інформації і навики змістової оцінки 

ресурсу, необхідного для практики суспільної дія-

льності.  

У дослідженнях, де розглядалась тема зроста-

ючої значимості інформації як основного ресурсу 

розвитку в інформаційному суспільстві, підкреслю-

валась важливість двох основних джерел інформа-

ції розвитку: власного інформаційного виробниц-

тва та використання інноваційних масивів глобаль-

ного інформаційного простору [2].  

Стосовно критерія цінності інформації М. М. 

Моісеєв підкреслював, що «інформація сама по 

собі нічого не варта і не значить нічого. Безглуздо 

говорити про цінність інформації як про певну її аб-

солютну характеристику. Інформація потрібна 

суб’єкту для забезпечення можливості успіху пев-

них цілеспрямованих дій… Якість інформації оці-

нюється перш за все тим, наскільки знання, одер-

жані про предмет або ж навколишню обстановку, 

допомагають у прийнятті рішень» [3]. 

Розглядаючи еволюцію національної правової 

системи, варто зауважити, що з розвитком інформа-

ційного суспільства, входженням інформатизації в 

усі сфери суспільного життя відбувається зміна ак-

центів у змісті правових актів. Ці акценти посту-

пово мають збагачувати зміцнення правових гаран-

тій у сфері реалізації права особи на інформацію. В 

процесі розвитку інформатизації, специфіки колі-

зій, пов’язаних із розвитком інформаційного виро-

бництва і необхідністю гарантування в правовому 

полі права індивідуального володіння інформацій-

ною власністю, до більш пильного зростання суспі-

льної уваги, зокрема, уваги правників, до охорони 

змістових характеристик національних інформацій-

них ресурсів. Цей процес також нерозривно 

пов’язаний із загостренням потреби охорони мен-

тального імунітету [4]. 

Якщо говорити в цілому, то дане зміщення ак-

центів у сучасній правотворчості відповідає законо-

мірностям еволюції національного права в інфор-

маційній сфері провідних держав світу. Так, Уряд 

США зробив пріоритетом своєї політики розвиток 

інформаційної інфраструктури, що є не лише ін-

струментом забезпечення свободи доступу власних 

громадян до інформації, використання інформацій-

них технологій в розвитку національної економіки, 

але й засобом глобальних впливів. Даний напрям 

розвитку реалізується у США з 1993 p. з допомогою 

програми «Національна інформаційна інфраструк-

тура: план дій». Згідно з цією ініціативою визна-

ється, що інформаційну інфраструктуру створює 

переважно приватний сектор, при цьому держава в 

реалізації програми відіграє координуючу роль, га-

рантуючи забезпечення усіх американців інформа-

ційними ресурсами за доступними цінами. 

У Канаді концепцію національного суспільс-

тва розглядають як засіб збереження культурної 

ідентичності перед загрозою інформаційної експа-

нсії США і як засіб входження до економіки насту-

пного століття. 

Значних успіхів досягла Велика Британія, яка 

послідовно проводить політику надання інформації 

і послуг громадянам з боку держави через інтернет. 

Так, державна інформаційна служба країни забез-

печує доступ до більш як 300 державних ор-

ганізацій. 

«Практично кожна з країн Європи має про-

граму, присвячену формуванню національної 

політики в справі побудови інформаційного сус-

пільства, причому ця політика сприймається не як 

данина моді, а як імператив, невиконання якого 

призводить до втрати конкурентоспроможності 

всієї країни, порівняльним зниженням рівня життя, 

втрати темпів розвитку і відкидання з передових 

економічних, торгових, технологічних позицій» [5]. 

Повертаючись до специфіки розвитку законот-

ворчого процесу в Україні, слід зауважити, що на 

його ефективність накладаються сьогодні особливі 

вимоги, пов’язані з інформаційною війною, в якій 

перебуває країна в ході протистоянь з РФ та підко-

нтрольними їй адміністраціями на територіях 

Криму, ДНР та ЛНР. Особливу роль у цій війні ві-

діграють засоби масової інформації. Вони включа-

ють в себе досить широкий арсенал способів 

впливу на загальний інформаційний фон в україн-

ському національному інформаційному просторі, 

на формування оціночних критеріїв стосовно роз-

витку суспільних процесів в країні, через ці про-

цеси діючи відповідним чином на економічні, полі-

тичні фактори розвитку. 

Таким чином, ЗМІ у все більшій мірі змінюють 

не тільки звички людей, вводячи їм в підсвідомість 

нові установки, ініційовані владою чи відображен-

ням інтересів політичнх, економічних, релігійних 

та ін. джерел впливу, але й докорінно змінюють 

(нав’язують) необхідні точки зору, бачення тієї чи 

іншої ситуації, погляди. За допомогою зарубіжних 

закладок в інформацію, реалізації темників та ін. 

через підконтрольні їм (в тій чи іншій мірі) ЗМІ ві-

дбувається своєрідне зомбування масової свідомо-

сті. Відповідно, закодовані таким чином люди по-

чинають діяти в інтересах маніпулятора, в тому чи-

слі ворожого даному суспільству, абсолютно цього 

не усвідомлюючи. 

Характерними особливостями подібної так-

тики маніпулювання ЗМІ інформаційними техноло-

гами з-за кордону є високий ступінь вибірковості 

впливів, швидка перебудова аргументації залежно 

від мінливої обстановки, комплексне застосування 

різних методів і прийомів психологічної війни, кон-

центрація зусиль на тому чи іншому об’єкті, конк-

ретній даті, регіоні, соціальної групи і т.п. У даному 

контексті і з урахуванням нинішньої ситуації в Ук-

раїні представляє інтерес тема подачі інформації 

про нашу країну, її економічну та політичну ситуа-

ції в російських ЗМІ або, в цілому, в суспільно-по-

літичному дискурсі сучасної Росії, що веде гібри-

дну війну проти України. 
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В рамках інформаційної складової агресивних 

дій проти України експерти звертають увагу на ха-

рактерний для російської пропаганди приклад фор-

мування образу історії України. Він знайшов своє 

відображення в показаному по каналу «Росія 24» 

фільмі – «Проект Україна». Цей фільм став своєрі-

дним осередком цілого ряду характерних ідеоло-

гем. Серед основних з них – штучність української 

державності. У цьому зв’язку підкреслюється, що в 

пізнє Середньовіччя і ранній Новий час поняття Ук-

раїна не було. Сучасна ж Україна перебуває під по-

тужним впливом західноукраїнських ідей, галиць-

кої ідеології, яка має мало спільного з ментальністю 

жителів Центральної України і тим більше зі Схо-

дом та Півднем країни [6]. 

 Характерним є скоординований і одностайний 

підхід російських та проросійських медіа до пи-

тання української державності, що в нинішніх умо-

вах у своєму впливі легко долають географічні ко-

рдони. Наша державність трактується як штучний 

проект ,з одного боку, а з іншого – вона можлива 

але тільки в союзі з РФ, без неї ж державність Ук-

раїни стає лише похідною від загроз галицького 

духу і галицького націоналізму. Дана точка зору, 

курсуючи в російських ЗМІ, через інтернет-комуні-

кації «вгвинчується» й до аудиторії українських ко-

ристувачів.  

У зв’язку з цим російська пропаганда робить 

все можливе для дискредитації успіху Майдану як 

специфічної, характерної для українців, форми гро-

мадської самоорганізації з одного боку. З іншого – 

дана форма суспільного об’єднання базується, зна-

чною мірою, на використанні мережевих техноло-

гій, важливого інструменту соціального розвитку 

нового інформаційного суспільства. І той, і інший 

аспект сучасної української дійсності є небезпеч-

ним для реалій сучасної російської дійсності. Тим 

більше, що Майдану вдалося відстояти своє право 

на довготривале існування, перетворитися на своє-

рідний соціально-психологічний механізм, в ході 

застосування якого формуються нові громадянські 

якості українців на межі рішучого протистояння ві-

джилим, консервативним формам організації суспі-

льного життя і заміни їх новими, прогресивними. 

Таким чином, ціннісні орієнтири Майдану набули 

права для утвердження в якості сучасних орієнтирів 

розвитку національного інформаційного простору.  

В числі цих орієнтирів заслуговують на увагу 

ті, що забезпечують спадкоємність національних 

історичних традицій. У зв’язку з цим Майдан роз-

глядається як повернення на новому історичному 

етапі до до ідеї і прообразу козацької демократії 

при використанні нових можливостей інформацій-

них обмінів, що є дуже важливим в перенесенні ме-

нтальної української традиції на сучасну інформа-

ційну основу. Через декілька віків ідея цієї націона-

льної самоорганізації, і принцип вирішення 

актуальних питань суспільного розвитку, віднов-

люється на базі генетичної пам’яті сучасних украї-

нців і сучасної дійсності українського суспільства. 

Майдан, у цій пам’яті далеко не лише територія, 

зручна для зібрання великої кількості людей, але і 

символ єдності й прояву демократії, громадянсько-

сті нашого суспільства [7].  

Якщо пригадати історичні події минулого Ко-

зацької епохи і навіть Стародавньої Русі, скажімо в 

часи князя Володимира, то образ «Майдану» пос-

тійно повторюється. Важливі рішення не лише ого-

лошувались для народу на майдані: княжі грамоти, 

гетьманські універсали і навіть Переяслівська Рада 

(також відбулась на майдані), але й санкціонува-

лися громадською думкою повноправних учасників 

зібрання. Така формула єдності політичних лідеров 

і народу притаманна нашій нації і є явищем досить 

неординарним. Для сучасної російської дійсності, і 

не лише для російської, такого роду процеси в на-

прямі до розвитку громадянської активності стають 

все більш небажаними і тому обумовлюють інфор-

маційні атаки і дискредитацію. 

В умовах розвитку сучасних інформаційних 

технологій відбувається процес піднесення зна-

чення громадської думки не лише як фактора санк-

ціонування пропонованих рішень, але й в якості 

суб’єкта колективного їх творення, обговорення в 

мережах, на тематичних сайтах з використанням ін-

терактивних технологій та ін. Як інструмент демо-

кратизації, дані технології вже не потребують спе-

ціального обговорення. Таким чином, відбувається 

процес поступової реалізації творчого потенціалу 

громадян у вирішенні суспільно значимих проблем, 

самоорганізації суспільства [8]. 

Майдан якраз і проявив себе в якості унікаль-

ного національного механізму вироблення і засто-

сування обов’язкових форм демократичного голо-

сування, всенародного віча, і є прообразом, що 

утверджує принципи розвитку нових рівнів грома-

дянського суспільства у перспективі. На протязі ві-

ків цей принцип народного волевиявлення неодно-

разово застосовувався і буде застосовуватись в май-

бутньому, оскільки він близький нашій 

ментальності і нашим традиціям. І сьогодні, в умо-

вах активізації глобалізацій них процесів, дуже ва-

жливим є збереження в національному інформацій-

ному просторі ослаблених ниточок української сво-

єрідності, пронизаних демократизмом, ментальною 

унікальністю. Майдан дав помітний поштовх в 

цьому напрямі, продемонструвавши здатність до 

спільного розуміння загального добра і бажаного 

майбутнього устрою.  

Важливою складовою ефективного викорис-

тання системи національних інформаційних кому-

нікацій крім забезпечення необхідного технологіч-

ного рівня їх функціонування, крім розвитку опти-

мальної мережі є також якісна, відповідна 

інтересам національного розвитку інформація. 

Майдан, або як його ще назвали, підкреслю-

ючи свідому участь соціально активної частини 

українського народу, його середнього класу в боро-

тьбі проти традиційно вже протягом останніх деся-

тиріч злодійкуватих «очільників», – Революція гід-

ності – ця подія дала поштовх для зростання сучас-

ного національної самосвідомості українського 

народу, для зміцнення його стійкості, в протисто-

янні інформаційній агресії Російської Федерації. І 
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цей емоційний поштовх має бути підтриманий ви-

користанням ресурсу національної семіотики, в 

консолідації регіональних ментальних традицій в 

сучасній соціокультурній єдності національного ін-

фотворення, в збагаченні національного інформа-

ційного розвитку прогресивними національними 

традиціями, значенням прийнятих в загальнонаціо-

нальному масштабі славнозвісних постатей в істо-

рії України [9]. 

У великих обсягах нової різноманітної інфор-

мації, з якою стикається сучасна людина, звертає на 

себе увагу саме організований, скоординований на 

специфіку впливу, виходячи із запитів різних кате-

горій населення, інформаційний вплив зі сторони 

інформаційних джерел РФ та підконтрольних їм за-

кордонних видань. У масі нової інформації такий 

скоординований вплив є дієвим і сприймається ча-

стиною користувачів як найбільш достовірний. І 

така достовірність підтримується планомірним ро-

зкриттям наперед розробленої теми. Одна із найва-

жливіших серед них – з урахуванням існуючої нині 

в Україні кризи і, в першу чергу, кризи економічної, 

російські медіа активно почали «формувати» відпо-

відний образ нашої країни. Україна сьогодні пози-

ціонується російськими ЗМІ як дезінтегрована дер-

жава, з високим ризиком повного розпаду в силу 

нездатності нинішньої влади здійснювати реформи. 

Крім того, однією з найважливіших змістових ліній 

у формуванні образу України є економічна криза. З 

економічної точки зору образ України також де-

монструється вкрай неспроможним й неперспекти-

вним [10]. 

Звертає на себе увагу, що активно педалюючи 

тему української економічної кризи російські ЗМІ, 

посилаються і на видання зарубіжні, в т.ч. пропла-

чувані Москвою. За відгуками спеціалістів, «після 

проплати з’являється вал статей антиукраїнської 

спрямованості. Це абсолютно свідомі кампанії, що 

запускаються за гроші в західних ЗМІ і це помітно, 

– наприклад, коли виходять практично однакові 

статті в різних виданнях» [11]. 

Крім того, російські ЗМІ акцентують увагу і на 

тому, що, на їх думку, «Київська влада втрачає ле-

гітимність в очах не тільки Москви, але й країн Єв-

ропи, що може відбитися на суверенітеті» [12]. Ва-

рто зауважити, що в умовах інформаційної війни 

проявляється обставина, на яку і раніше звертали 

увагу дослідники – володіння контрольним паке-

том акцій, або ж використання інших форм фінан-

сового впливу зарубіжних власників, в переважній 

більшості видань, що виходять в Україні. Відпо-

відно, їх вплив є особливо відчутним, навіть, – діє-

вим в умовах реалізації спроб протистояння негати-

вному інформаційному тиску з-за кордону.  

Так, в російських ЗМІ використовується мані-

пулювання імперативними установками, тими, які, 

не отримують належного спростування з українсь-

кої сторони і доходять до нашої вітчизняної ауди-

торії: 

– формується і використовується «образ во-

рога». Слід зазначити, що при маніпулюванні «об-

раз ворога» впроваджується в суспільну свідомість 

в першу чергу і допомагає обґрунтувати будь-які 

непопулярні дії влади; 

– «політика самоочевидного», коли за «очеви-

дне» видаються добре підтасовані факти; 

– дані соціологічних опитувань (як приклад: 

опитування, що проводились в Криму – прим. авт.). 

При опитуваннях більший вплив на громадську ду-

мку надають не відповіді, а формулювання питань. 

Питання може активно впливати на моделі поведі-

нки та ціннісні орієнтири. Опитування призводять 

до цілеспрямованого змішання подій і псевдоподій, 

фактів і думок, обіцянок і дій, дійсного стану справ 

та їх інтерпретації. Питання, складені в строго від-

повідній формі, змушують об’єкт маніпуляцій 

включити в поле можливого вибору також цілі і на-

міри, до яких він не, людини про наявну ситуацію, 

її орієнтації і переконання, і роблять її вразливою й 

відкритою для маніпуляцій. 

В цей же час позицію Москви щодо форму-

вання образу України в інформаційному просторі 

РФ деяким чином підтримують і експерти в наших 

ЗМІ [13], допомагають російським формувати об-

раз України та її економічного становища в очах на-

ших громадян. 

При всьому цьому звертає на себе увагу недо-

статня активність і увага до інформаційних проце-

сів сьогодення з боку українських технологів. Вони 

звикли природно відчувати себе в атмосфері нега-

тиву, вважати цю атмосферу природною для ЗМІ і 

втрачають навики оперувати позитивом. В резуль-

таті читачеві, глядачу і слухачу щодня доносяться 

криваві сенсації, фрагменти красивого життя «ге-

роїв» позазаконних статків, бездієвість закону та 

ін., що має негативне виховне значення і зовсім не 

сприяє становленню національного патріотизму, 

так необхідного в наш час.  

Високий темп розвитку сучасного суспільства 

і відповідної оновлюваності інформації, потрібної 

для використання, вимагає постійного вдоскона-

лення технологій обробки інформаційних ресурсів, 

організації їх ефективної роботи. Тому саме ці тех-

нології стають об’єктом атак в інформаційній війні. 

Слід зазначити, що в контексті миротворчого 

процесу, мінських домовленостей інформаційні ди-

версії, направлені в бік України аж ніяк не знизили 

свою активність. Один із прикладів інформаційних 

вкидів (окрім вищевказаних), що активно поширю-

вали у інтернет-ЗМІ: нещодавно група проросійсь-

ких хакерів розповсюдила статтю про прибуття 

американських військових експертів, які нібито по-

винні були взяти участь у провокаціях на території 

України. В якості доказів хакери виклали копію так 

званого «листа від МЗС України до органів держа-

вної влади». Ця інформація сфальсифікована – іно-

земні інспектори відвідали Україну для проведення 

верифікаційних заходів, відповідно до Віденського 

документу 2011 року. Так званий «лист МЗС» було 

сфабриковано за допомогою графічного редактора. 

Хакери змінили дати реєстрації та інформацію про 

період перебування інспекційної групи на території 

України. Оригінальна лист датований 26 травня 
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2014-го, а не квітнем 2015 року, і містить інформа-

цію про прибуття інспекційної групи США на пе-

ріод з 28 травня по 6 червня 2014-го [14]. 

Слід зазначити, що в експертних колах вказу-

ють і ще на одну тему, яка буде активно використо-

вуватися в інформаційних диверсіях проти Укра-

їни. Експерти підкреслюють, що Москва намагати-

меться спровокувати паніку з приводу підвищення 

тарифів. Вони зауважують, що «чималі кошти вли-

ваються в підконтрольні ЗМІ з метою посилити ме-

діа-активність агентів впливу в соцмережах, в час-

ності в мережі Facebook. Щогодини Кремль витра-

чає сотні тисяч рублів на те, щоб українські 

патріоти замість активної участі в процесах рефор-

мування країни і боротьби з корупцією билися в іс-

териці й кричали «Зрада!», «Все пропало! Нас 

злили!» [15].  

При всьому при цьому, слід підкреслити наяв-

ність дійсних загроз від нині існуючих і можливих 

у майбутньому інформаційних диверсій з боку РФ, 

які покликані підвищити градус напруги в суспіль-

стві й можуть бути використані для різних провока-

цій на території України. 

Як зауважують дослідники, «Практично немо-

жливо назвати ні одного фактора міжнародного 

співробітництва, який при певних умовах, немож-

ливо було б використати в якості інформаційно-

психологічних впливів» [16]. 

Одним із таких аргументів є географічне поло-

ження України, пов’язане із розміщенням важливих 

євразійських та системи «Північ – Південь» різно-

манітних і дуже важливих для світової економіки 

транспортних магістралей. Власне, Україна знахо-

диться в самому центрі міжцивілізаційних контак-

тів і цей центр використовується в процесі розши-

рення інформаційно-психологічної війни не лише 

проти України, але й поза її межами. Цей фактор міг 

ставати ефективною підоймою для економіки, полі-

тичного життя країни, як це відомо з численних 

прикладів в історії про розвиток держав на перетині 

міжнародних транспортних артерій. В умовах інфо-

рмаційної війни з РФ він перетворився у додаткову 

загрозу Україні, оскільки значна частина транспор-

тних можливостей Росії у взаємовідносинах із зов-

нішнім світом була пов’язана з використанням те-

риторії нашої країни. Міжнародні транспортні ар-

терії, в той же час, певною мірою проявляють також 

інтереси значного числа країн у глобалізованому 

світі. І цей фактор також використовується російсь-

кою пропагандою, створюючи уявлення про 

ненадійність таких маршрутів в умовах нинішньої 

ситуації в Україні. При цьому в хід пускаються яс-

краво подані багатьма ЗМІ, прокоментовані 

анонімними і відомими експертами факти і про без-

перспективність збудованої і насправді блокованої 

саме російськими компаніями в Європі гілки 

нафтопроводу “Одеса-Броди” (з можливим наступ-

ним продовженням до Гданська і трубопроводів ін-

дустрії Північної Європи), і роздмухування фактів, 

пов’язаних із корупційними проявами на українсь-

ких кордонах, і активна пропаганда своєї версії тра-

гедії із малайзійським Boeing 777 в українському 

повітряному просторі [17], і багато іншого. Нега-

тивна інформація стосовно потенційно сильних 

міжнародних транспортних можливостей України, 

воєнні дії на Донбасі значною мірою нейтралізують 

ці можливості. 

Контроль над національною транспортною ін-

фраструктурою, участь в управлінні транснаціо-

нальними магістралями по переміщенню енерго-

носіїв, інших товарів, людей могло б бути хорошою 

економічною базою для активного входження 

України також і у відповідний сектор глобального 

інформаційного простору, утвердження там в 

якості рівноправного партнера при вирішенні най-

важливіших загально цивілізаційних завдань. Од-

нак, в умовах розвитку інформаційного суспільства 

без належного інформаційного супроводу, а в умо-

вах інформаційної війни – при дискредитації інфор-

маційним опонентом наявних можливостей – гео-

графічні переваги України значною мірою 

нейтралізуються, слабо сприяють розвитку країни. 

Це ж саме стосується залізничного і водного 

транспорту, портової інфраструктури, будівництва 

і експлуатації автомагістралей на рівні світових 

стандартів насамперед у відповідності із системою 

міжнародних маршрутів автоперевезень та 

комбінованих транспортних маршрутів, розвитку 

системи авіаперевезень. 

Значення географічного положення України 

могло б зростати при достатньому використанні 

фактора відкритості її суспільства. При цьому ре-

зультатом реалізації даного фактора могла б бути і 

додаткова аргументація для закріплення в числі 

впливових держав у світі при використанні особли-

востей інформаційного суспільства, розвитку 

соціальнозначимої контактності його структур. У 

той же час при всьому цьому набуває необхідності 

процес суспільного блокування зростаючих про-

блем, пов’язаних з негативними впливами гло-

балізації (Україна вже відчула ці впливи насампе-

ред в складноконтрольованих міграційних проце-

сах, проблемами розповсюдження наркоманії, 

СПІД, інших епідемічних захворювань і т. д.).  

Відкритість українського суспільства в певних 

негативних проявах позначилась з початком подій 

на Півдні і Сході України, в процесі посилення ін-

формаційної війни проти України. Протистояння в 

такого роду війні потребувало внутрісуспільної 

консолідації, що в умовах відкритості суспільства з 

нечітко окресленими правовими межами, без наяв-

ності об’єднуючої національної ідеології (що кілька 

років тому з болем констатував Перший президент 

України Л. Кравчук) складає серйозну проблему. 

Не можна дане зауваження сприймати лише як емо-

ційне. Адже при розвитку інформаційної війни, її 

цілеустановчі орієнтири змінюються в залежності 

від результатів. Дослідники стверджують, що «слід 

звернути увагу на постійний ріст значення менталь-

ного фактора. Можна з певністю говорити про та-

кий феномен, як ментальні війни, в яких можна 

виділити етнокультурний і інформаційний компо-

ненти ментальної боротьби» [18].  

Останні дослідження підтверджують прозор-

ливість першого президента України, оскільки в 
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них на фактичному матеріалі доводиться, що мен-

тальна війна стає тією стадією інформаційної війни, 

коли результатом передбачається повне і незво-

ротне знищення переможеної нації на арені людсь-

кої історії [19].  

В умовах української відкритості, захопленні 

демократичними свободами без меж, при трива-

лому впливі російських теле- та радіоканалів, при 

узгодженості їх політичних позицій на фоні різно-

векторності українських, що відображали інтереси 

різних олігархічних кіл, тривалий час завойовува-

лось довір’я українського слухача та глядача. Ско-

ординована інформаційна діяльність цих джерел ін-

формації аж до Майдану, до бойових дій на Сході 

робили непомітними і методи «дозованої» інфор-

мації, дезінформації, і введення в інформацію про 

події, одержану з офіційних джерел особистісних 

тенденційних фактів, розмірковувань і припущень 

та впливу інформації «без коментарів», після попе-

редньої інформаційної обробки аудиторії, що 

сприймає інформацію, і заборонені міжнародним 

законодавством технології «25 кадру», та ін. 

Дослідники зазначають, що «ефективним засо-

бом психологічного впливу залишаються трансля-

ції FM-радіостанцій (здебільшого, російськомов-

них або тих, де російськомовний продукт, як пра-

вило, переважає україномовний), які завдяки 

поєднанню з музичним супроводом значно підви-

щують сугестивність та некритичність сприйняття 

радіоінформації, що скеровується на слухача. 

Значна увага приділяється розробці спеціальних за-

собів впливу, до яких належать засоби психотроп-

ної зброї, зокрема торсійних технологій та ди-

станційних методів управління психофізичним ста-

ном людини [20].  

 Фахівці у зв’язку з цим зазначають, що скеро-

ване в певному напрямі електромагнітне ви-

промінювання певних частотних діапазонів може 

спричиняти відчутні зміни в людському організмі, 

а також призводити до повної втрати контролю за 

собою (зомбування), викликати стійку агресію 

тощо [21]. 

При цьому, звертає на себе увагу й певна стур-

бованість інформаційною активністю з боку Росії 

експертами інших країн. Ця стурбованість обумов-

лена не лише і не стільки солідарністю з Україною, 

що обрала демократичні орієнтири свого майбутнь-

ого. Ця стурбованість обумовлена зростаючою ін-

теграцією нашої держави в глобалізований, 

взаємно залежний світ, зростаючою увагою до 

арени цивілізаційних протистоянь, що зачіпають у 

все більшій мірі не лише інтереси європейських 

держав, але й США, в кінцевому підсумку всі 

регіони світу.  

У зв’язку з цим, Кріс Макгрю на сторінках 

«The Guardian» писав: «Мережа агресивної пропа-

ганди Росії навряд чи переконала світ у тому, що в 

Україні при владі нацисти, Крим був окупований 

завдяки референдуму, а Німеччина – провальна 

країна. Але цей потік дезінформації переконав аме-

риканських політиків у тому, що російська пропа-

ганда – це найбільша загроза безпеці США з часів 

розпаду СРСР». 

Кріс Макгрю зазначив, що деякі впливові кон-

гресмени вимагають відновлення американської 

пропагандистської машини часів Холодної війни. 

Керівник офісу видання Gazeta Wyborcza в Ки-

єві, воєнкор Пьотр Андрусечко розповідав, що у 

Польщі з російських ЗМІ є радіо та інтернет-портал 

Sputnik, а ще її «агенти» дуже активні у соціальних 

мережах. «Найбільша проблема в тому, що Росія 

хоче знайти польських журналістів, які будуть 

представляти її інтереси», – підкреслив експерт 

[22]. 

В цей же час, чиновники в США переконані, 

що Росія намагається розпалити проросійський 

націоналізм в Європі, зокрема в країнах Балтії, щоб 

дестабілізувати регіон і підірвати популярність ЄС 

і НАТО [23]. 

При цьому, представник Європейського Союзу 

в Брюсселі, посилаючись на доповідь East StratCom 

Taskforce, підготовлену підрозділом стратегічної 

комунікації зовнішньополітичної служби ЄС 

(EEAS), який спеціалізується на Східній Європі, 

повідомив, що за даними експертів, існує значна 

ймовірність того, що Москва спробує вплинути на 

вибори в європейських країнах 2017 року. Так само, 

як це вона намагалася зробити в США. Автори до-

повіді вже зафіксували 2,5 тисячі прикладів дезін-

формації з боку Росії. 

«Ведеться неймовірно масштабна, принаймні 

частково організована кампанія проти ЄС, та його 

політиків і його принципів», – повідомляв виданню 

Spiegel Online співрозмовник зі зовнішньополітич-

ної служби ЄС. За його словами, головний об’єкт 

нападів російської дезінформаційної кампанії – 

канцлерка Німеччини Анґела Меркель, зокрема, – 

її політика щодо біженців та позиції щодо санкцій 

проти РФ.  

Джерело в EEAS назвало пропаганду «части-

ною державної політики» Росії та додав, що Кремль 

напряму контролює ЗМІ та «щоденно вказує їм, про 

що слід писати, а про що ні» [24]. 

Європейці намагаються самі протидіяти ін-

формаційному наступу Кремля. Латвія запропону-

вала створити російськомовний канал, який транс-

люватиметься на весь балтійський регіон. Естонія 

намагається запустити такий до кінця року. Вели-

кобританія і Данія закликали ЄС надати фінансову 

допомогу незалежним російськомовним телекана-

лам. Німеччина планує створити свої програми ро-

сійською мовою для етнічних росіян в Балтії. 

ЗМІ повідомляють, що у Євросоюзі наміти-

лись два шляхи протидії пропаганді: 

– один – це точкові удари. Вони націлені на ке-

рівництво телеканалів (санкції), журналістів-про-

пагандистів (видворення і депортація), фінансові 

статки кремлівських медіа (блокування рахунків, 

арешт майна тощо). Проте ці дії не носять систем-

ного характеру. 

"Протидія пропаганді її ж власними засобами 

вважається ціннісно неприйнятною, а інші засоби 

не є настільки ефективними", – підкреслив науко-

вий директор Інституту євроатлантичного співробі-

тництва Олександр Сушко. На його думку: "го-

ловна проблема – у тому, що пропаганда успішно 
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використовує інфраструктуру вільних медіа і сво-

боди слова, де вона може діяти безперешкодно, 

спираючись на наявний високий рівень свобод. 

Тиск на пропагандистські ЗМІ може подаватись на 

Заході як утиски свободи ЗМІ, тож можливості та-

кого тиску є обмеженими». 

– Другий шлях – це напрацювання стратегії 

спротиву. На цьому шляху великих зрушень мало. І 

це не має дивувати. На думку Олександра Сушка, 

сучасна пропаганда – інструмент авторитарних ре-

жимів, а в демократичному світі існує певна пере-

сторога як до «пропаганди», так і до контрпропа-

ганди [25].  

Звертає на себе увагу також і те, що зміна гео-

політичної та безпекової ситуації довкола Європей-

ського Союзу, яка була серед іншого спричинена 

появою нових конфліктних зон в Східній Європі і 

на Близькому Сході та агресивною політикою Ро-

сійської Федерації, спонукала ЄС до вироблення 

нового комплексного бачення своєї зовнішньої і 

безпекової політики. В результаті, у червні 2016 

року на засіданні Європейської Ради була схвалена 

Глобальна стратегія ЄС «Спільне бачення, Спільна 

дія: Сильніша Європа» (EU Global Strategy «Shared 

Vision, Common Action: A Stronger Europe», EUGS 

[26]). 

П’ятьма пріоритетами зовнішньої діяльності 

ЄС були визначені:  

- посилення безпеки й оборони;  

- інвестування у стійкість держав і суспільств 

на сході і півдні;  

- розвиток інтегрованого підходу до конфлік-

тів і криз;  

- сприяння і підтримка спільного регіональ-

ного порядку;  

- посилення глобального управління на основі 

міжнародного права. 

Показовимє також і те, що у 2015 році Україна 

стала асоційованим членом Рамкової програми Єв-

ропейського Союзу з досліджень та інновацій «Го-

ризонт 2020». Дане членство надало українським 

учасникам рівноправний статус з їхніми європейсь-

кими партнерами, а також відкрило можливості 

впливу на формування змісту Програми. 

«Горизонт 2020» – це найбільша програма Єв-

ропейського Союзу з фінансування науки та інно-

вацій з загальним бюджетом близько 80 млрд. євро, 

розрахована на 2014 – 2020 роки. 

Програма сконцентрована на досягненні трьох 

головних завдань: 

- Зробити Європу привабливим місцем для 

першокласних науковців; 

- Сприяти розвитку інноваційності та конку-

рентоспроможності європейської промисловості і 

бізнесу; 

- За допомогою науки вирішувати найбільш го-

стрі питання сучасного європейського суспільства.  

Відповідно до цих завдань, Програма «Гори-

зонт 2020» поділена на три основні напрямки: 

1) Передова наука, яка є відкритою для високо-

якісних індивідуальних та командних дослідниць-

ких проектів в усіх галузях знань, включаючи гума-

нітарні; 

2) Лідерство у галузях промисловості, в яких 

фінансується розробка нових технологій і матеріа-

лів, включно з ICT та космічні дослідження; крім 

того, в межах цього напряму доступні фінансові ін-

струменти для впровадження інновацій у малому та 

середньому бізнесі; 

3) Суспільні виклики, з широким спектром до-

слідницьких проектів від поліпшення якості транс-

порту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до 

питань європейської ідентичності і культурної спа-

дщини [27]. 

Підсумовуючи, слід зауважити наступне: не 

зважаючи на розгорнуту проти України масштабну, 

різноаспектну – інформаційну, інформаційно-пси-

хологічну і навіть, певною мірою, ментальну війну, 

її організаторам не вдалося добитися дезінтеграції 

українського суспільства і розвалу української дер-

жави. Останні дослідження свідчать саме про зна-

чення природної ментальної стійкості українців, що 

в умовах зовнішніх загроз мають спасительну влас-

тивість об’єднуватись і становитись стійкими. 

Спираючись на міжнародну солідарність в ни-

нішній інформаційній війні, наше суспільство має 

розвивати власний, національний ресурс протисто-

яння, оскільки лише він буде повністю відповідати 

інтересам української держави. Слід при цьому вра-

ховувати, що природна ментальна стійкість україн-

ців – ресурс хоч і могутній але не безмежний. Він 

ніколи ще не відчував такого тиску, як в умовах 

глобалізації, в умовах інформаційної війни. Тому 

завданням національної ваги сьогодні є розвиток 

національного інформаційного ресурсу, національ-

ної ідеології, національної науки, що сприяло б змі-

цненню нації і розвитку її перспектив. Озброєна пе-

реконливою перспективою, потужнім ресурсом ро-

звитку, нація зможе добитися перемоги в 

інформаційних протистояннях і зможе вибороти 

собі достойне місце в міжнародному співтоварис-

тві. 
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АНОТАЦІЯ 

Наявність системи інформаційних центрів, бібліотечних установ у переважній своїй більшості, роз-

вивається у вигляді системи інформаційних баз, що стають в процесі глобалізаційних перетворень сучас-

ності, невід’ємною складовою пізнавальної перетворюючої діяльності НОМО SAPIENS - основою відпо-

відної суспільної пам’яті. Відповідно, корисним є розгляд бібліотечних установ у системі розвитку колек-

тивної самосвідомості суспільства. 

ABSTRACT 

The presence of a system of information centers, library institutions in the vast majority, develops as a system 

of information bases that become in the process of globalization transformation of the present, an integral part of 

the cognitive transformative activity of NOMO SAPIENS - the basis of the corresponding public memory. 

Accordingly, it is useful to consider library institutions in the system of development of collective consciousness 

of society. 

Ключові слова: бібліотечні установи, суспільна пам'ять, інформаційні центри, суспільство, глобаль-

ний інформаційний простір, інформаційні бази. 

Keywords: library institutions, public memory, information centers, society, global information space, 

information bases. 

 

Постановка проблеми. Розглядаючи перспек-

тиви розвитку бібліотечної діяльності, правомірно 

буде констатувати їх нерозривність із процесом 

збереження і розвитку соціальної пам’яті. Без неї, 

без елементів пригадування і зберігання в свідомо-

сті не можливі ніякі соціально значимі дії. Сукуп-

ність соціокультурних засобів і інститутів, що здій-

снюють відбір і перетворення актуальної соціаль-

ної інформації в інформацію про минуле 

(ретроспективну) з метою збереження нагромадже-

ного суспільного досвіду і передачі його від поко-

ління до покоління, використання властивостей ре-

продукції минулого досвіду, тривалого зберігання 

інформації про події зовнішнього світу і реагувань 

на них - все це необхідне при будь-якій суспільно-

значимій діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ро-

зробкою питань по даній проблематиці займаються 
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вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме О. С. Они-

щенко, Л. А. Дубровіна, Добко Т. та інші, проте су-

часний стрімкий розвиток інформаційного суспіль-

ства постійно дає новий матеріал для науково-прак-

тичних узагальнень.  

Виклад основного матеріалу. З точки зору 

суспільного розвитку інформаційні процеси, спря-

мовані на здійснення перетворюючої діяльності, і 

насамперед наукові дослідження, що ведуться 

всіма галузями сучасної науки, є різними формами 

колективного мислення, духовної форми людської 

предметно-чуттєвої, практичної діяльності на рівні 

соціальних структур і суспільства в цілому. При 

цьому уявлення про розвиток глобального інформа-

ційного простору дає найзагальніші орієнтири ор-

ганізації цього процесу [1], а наявність системи ін-

формаційних центрів, бібліотечних установ у пере-

важній своїй більшості, розвивається у вигляді 

системи інформаційних баз, що стають в процесі 

глобалізаційних перетворень сучасності, невід’єм-

ною складовою пізнавальної перетворюючої діяль-

ності hомо sapiens - основою відповідної суспільної 

пам’яті. 

Розгляд перспектив еволюції бібліотечної 

справи продуктивним видається при застосуванні 

запропонованої В. М. Горовим точки зору, пов’яза-

ної із розглядом суспільної структури з позицій ін-

формаційних технологій, при розгляді цієї струк-

тури як системи соціальних інформаційних баз, по-

єднаних соціальними інформаційними 

комунікаціями [2]. Бібліотечні установи складають 

основу інформаційної бази суспільства (установи 

загального призначення) і його структурних скла-

дових (спеціальні бібліотеки відомств та наукових 

установ). Вони розвиваються в якості основної 

складової інформаційного базиса суспільства, і, за 

визначенням академіка О. С. Онищенка, є «страте-

гічним ресурсом держави» [3]. Можна прогно-

зувати, що в цих двох якостях, відомчій і загального 

призначення, ці інформаційні центри будуть розви-

ватися і в майбутньому, оскільки і в майбутньому 

суспільству потрібна буде і спеціальна інформація, 

і синтезуюче знання. 

Слід також зазначити, що розвиток бібліотеч-

них установ не співпадає сьогодні і не буде співпа-

дати повністю в майбутньому із розвитком соціаль-

ної структури суспільства. Сьогодні цій структурі 

повністю співпадають лише відомчі бібліотеки. Всі 

інші виконують функції інформаційного ресурсу, 

спільного для системи існуючих соціальних струк-

тур, окремих користувачів в тій мірі, в якій вони 

відповідають їх інтересам. Розглядаючи дану ситу-

ацію, В.М.Горовий говорить про те, що самоіденти-

фікація всякої соціальної структури здійснюється, 

виходячи із свідомо згрупованої, відповідно до сус-

пільних функцій і завдань інформації, що становить 

її власну інформаційну базу. 

У сучасних умовах така база не обов’язково 

концентрується в одному місці (хоча сучасні 

комп’ютерні технології дають можливість для ком-

пактного зберігання значних масивів інформації в 

електронному вигляді. Така база, користуючись те-

рмінологією сучасних інформаційних операторів, 

може бути рознесена в багатьох загальносуспіль-

них інформаційних центрах, але використовува-

тись різними структурами. 

 Однак, інформація про її розміщення, напов-

нення, використання має бути в розпорядженні від-

повідної людської спільності [4]. Ця спільність 

обов’язково повинна мати інструменти впливу на 

інформаційну політику бази і лише в цьому випа-

дку буде зацікавлена в даному ресурсі. Активну по-

зицію користувача стосовно базових ресурсів підк-

реслював у свій час , розкриваючи поняття ноо-

сфери, ще академік В.І.Вернадський. Він 

стверджував, що інформація в процесі формування 

ноосфери виробляється, зберігається, передається, 

кодується і декодується, розмножується, відтворю-

ється, втілюється в матеріальні цінності і предмети 

культури [5].  

Система бібліотечних закладів, як і вся сис-

тема інформаційних баз України, потребує розро-

бки цілісної стратегії позиціювання і ефективного 

розвитку діяльності в глобальному інформацій-

ному просторі. Концепція даної стратегії має окре-

слити значення бібліотечних установ як інформа-

ційних центрів постіндустріального суспільства 

при вирішенні актуальних завдань його розвитку. 

Вона має дати відповідь на питання про роль 

бібліотечних установ у розвитку інформатизації як 

процесу становлення масового інформаційного са-

моусвідомлення в новому суспільстві, про їх місце 

в розвитку електронного інформаційного середо-

вища та про їх значення в формуванні інфор-

маційної системи розвитку творчого потенціалу 

суспільства. 

Процес розвитку суспільної інформатизації в 

Україні регламентується Законом України «Про 

Національну програму інформатизації» і передба-

чає головною метою «створення необхідних умов 

для забезпечення громадян та суспільства своєчас-

ною, достовірною та повною інформацією шляхом 

широкого використання інформаційних техно-

логій, забезпечення інформаційної безпеки дер-

жави» [6].  

Реалізація цієї задачі в Україні може полегшу-

ватись при активному використанні наявної 

бібліотечної мережі за умови повернення їй належ-

ного фінансування. Таке фінансування може дати 

тій частині мережі, що збереглась з минулого мож-

ливість впровадження найбільш перспективних в 

процесі сучасних і майбутніх інформаційних об-

мінів електронних інформаційних технологій. Як 

свідчить уже наявний досвід передових бібліотеч-

них установ, з одного боку, вони дали відчутний по-

штовх усім напрямам бібліотечної справи, пов’яза-

ним з удосконаленням обслуговування читачів без-

посередньо в бібліотеках. З іншого – дали змогу 

розширити коло користувачів за межами 

бібліотеки, з допомогою електронних засобів 

зв’язку. Посилення попиту на інформацію за 

межами традиційного читацького кола бібліотек у 

середовищі бізнесу, політики, владних структур, у 

процесі активізації всієї системи соціальних струк-

тур у рамках розвитку громадянського суспільства 

помітно змінює акценти в діяльності бібліотечних 
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закладів. Вони дедалі більше набувають ознак за-

гальносуспільних інформаційних центрів широ-

кого призначення. 

Наявний уже досвід трансформації провідних 

бібліотечних установ України у відповідності із су-

часними суспільними запитами на інформаційне за-

безпечення свідчить, що бібліотеки стають ефек-

тивним суспільним інструментом задоволення 

необхідними інформаційними ресурсами всіх кате-

горій вітчизняних користувачів. Однак це відбу-

вається при дотримуванні певних умов: 

- впровадження електронних інформаційних 

технологій в сучасну бібліотечну діяльність, ак-

тивне включення бібліотек в мережу сучасних 

соціальних інформаційних комунікацій; 

- впровадження дистантних методів роботи як 

найбільш перспективного напряму розвитку 

бібліотечних установ в майбутньому, урізноманіт-

нення, вдосконалення активних форм інфор-

маційно-аналітичного обслуговування всіх кате-

горій користувачів, активізація бібліотек в якості 

сучасних інформаційних центрів, утвердження на 

інформаційних ринках у сприятливий для цього 

час, в період їхнього становлення; 

- проведення роботи по оцифруванню фондів 

бібліотек, оперативного введення в суспільний обіг 

насамперед тієї їх частини, що є гостро необхідною 

для вирішення актуальних проблем суспільного ро-

звитку, вітчизняного наукового поступу, фор-

мування національних духовно ціннісних орієн-

тирів, патріотичного виховання нових поколінь 

українців та ін [7]. 

Електронні інформаційні технології бібліотек 

в перспективі можуть розвивати доступ громадян 

до суспільно значимої інформації, розвиваючи ос-

новні напрями своєї діяльності на таких напрямах: 

- при комп’ютеризації традиційної бібліотеч-

ної роботи в читальних залах, вдосконалювати 

довідково-інформаційне забезпечення читачів, 

швидкість обробки і представлення їм нових над-

ходжень та літератури з фондів, створення умов для 

копіювання текстів, розширення можливостей 

оцифрування літератури, що користується найбіль-

шим попртом та особливо цінних видань, що 

сприяє задоволенню відповідного попиту та ін. [8]; 

- застосування електронних інформаційних те-

хнологій для розвитку найбільш перспективного 

дистанційного обслуговування користувачів Набу-

тий уже досвід свідчить про те, що таке обслугову-

вання успішно розвивається в двох напрямах: через 

розвиток сайтових послуг інформацією в режимі 

«для всіх», вдосконалення інтерактивного спілку-

вання, уточнюючого співпрацю з абонентами та в 

напрямі розвитку спеціалізованого обслуговування 

інформаційними, інформаційно-аналітичними про-

дуктами корпоративних користувачів [9]; 

- розвиток дистанційних електронних 

бібліотечних технологій, орієнтованих на індивіду-

ального користувача. Особливо перспективними 

тут стає розробка інформаційних продуктів, орієн-

тованих на мобільні додатки (застосунки, пристрої) 

[10]; 

- розвиток інформаційно-аналітичної роботи 

бібліотечних установ, підготовка системи видань 

насамперед для дистанційного використання, в 

яких поглиблено розкривається зміст інформацій-

них фондів, інформаційних масивів інтернет-про-

стору, досяжних для практичного використання 

бібліотеками, відображаються особливості поста-

новки проблем, основні висновки, прогнози та ре-

комендації для практики. Розробка нових форматів 

таких видань з урахуванням побажань користу-

вачів, розвитком інформаційних технологій, особ-

ливостей розвитку інформаційних обмінів. 

Таким чином, бібліотечні установи можуть 

бути важливим суспільним інструментом дальшого 

розвитку інформатизації, забезпечення доступу 

всім категоріям громадян до інформаційних ре-

сурсів, розвитком інформаційних технологій спри-

яти зростанню самосвідомості членів суспільства. 

Забезпечення доступу до інформації в постін-

дустріальному, цифровому суспільстві, природно, 

не є самоціллю. Цей процес обумовлює розвиток 

інфотворчості, самовираження в інформаційній 

сфері людей на цифровому етапі розвитку суспіль-

ства. Створені для цього технологічні умови сприя-

ють формуванню електронного інформаційного се-

редовища якісно нового рівня організації, при 

якому методи регламентації інфосфери значно 

відрізняються від традицій минулого, наявності 

цензурних обмежень, можливості маніпулювання 

тиражами видань, частотами та ін. На новому етапі 

розвитку інфосфери в управлінні інформаційним 

процесами на перше місце виходять не техно-

логічні можливості контролю за процесами, не пра-

вові аргументи, а змістовна аргументація, переко-

нання логікою доказів. У зв’язку з цим зростатиме 

суспільна потреба у використанні бібліотечних 

установ для вдосконаленні якісних показників ро-

звитку інфопростору цифрового етапу становлення 

постіндустріального суспільства. 

Насьогодні даний процес знаходить свій ро-

звиток у двох основних напрямах. Активно вмонто-

вуючись в систему соціальних інформаційних ко-

мунікацій сучасності , що невпинно розвиваються і 

у зв’язку з структурною перебудовою суспільства, 

в зв’язку із створенням нових джерел суспільно 

значимого виробництва [11], бібліотеки підви-

щують якість інформаційних обмінів введенням до 

обігу якісної інформації своїх фондів. Включаю-

чись в системи мережевого спілкування якісними 

матеріалами, професійним втручанням в хід най-

менш упорядкованих інформаційних обмінів, вони 

піднімають якість мережевого сплкування набли-

жають його до суспільних потреб в новій інформа-

ції. Заслуговує на увагу також робота передових бі-

бліотечних установ у використанні мережевих дже-

рел інформації для комплектування фондів, 

формування таким чином своєрідної літописної 

спадщини інформаційного спілкування громадян в 

мережах, спілкування, в якому найповніше відобра-

жаються повсякденні інтереси і турботи людей. 
Діяльність бібліотек по піднесенню якості роз-

витку інформаційного середовища сприяє процесу 
суспільної трансформації у зв’язку із актуалізацією 
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об’єктивної вимоги сучасності – необхідності зрос-
тання творчого потенціалу суспільства, зростаючої 
питомої ваги творчої праці в загальносуспільній ді-
яльності. Розвиток даної тенденції для суспільства 
на постіндустріальному етапі його розвитку в умо-
вах розвитку глобалізації має життєво важливе зна-
чення. 

А умовах зростаючої якості обмінів в інфор-
маційному середовищі зростатиме можливість 
ефективної цілеспрямованості на початковому 
етапі вирішення творчих проблем. Сучасні до-
слідження переконують у різкому зниженні 
сьогодні, і тим більше вже в недалекому майбутнь-
ому, потреб людства в нетворчій праці [12]. У той 
же час творча праця, найпродуктивніша з усіх відо-
мих видів праці базується на науковій інформації. 
Розвиток наукової інформації в структурі інфор-
маційних ресурсів прямо пов’язується з перетворю-
ючою діяльністю суспільства і цей розвиток є важ-
ливим показником життєздатності нації і держави в 
інформаційному суспільстві. Вклад кожної нації, 
держави в загальноцивілізаційні інформаційні 
надбання визначатиме, і нині вже у все більшій мірі 
визначає, місце кожної нації і держави в світовій 
суспільній ієрархії. 

Специфікою даного періоду є наближення 
практично впритул наукових досліджень, виробле-
них на їх основі рекомендацій і прогнозів до прак-
тики перетворюючої діяльності.  

Висновки  
У зв’язку із зростаючими темпами таких про-

цесів зростатиме значення інформаційних центрів, 
необхідних для акумуляції результатів наукової ді-
яльності, якісного структурування (оскільки це, 
крім всього іншого, є дуже важливим для міждис-
циплінарних досліджень) наукової інформації, під-
готовки її для оперативного і ефективного викори-
стання і організації задоволення запитів на необ-
хідну інформацію членів творчих колективів. 
Очевидно, до функцій інформаційних працівників 
бібліотек має поступово входити функція змістов-
ного вивчення тематичних масивів інформації з ак-
туальних для суспільства проблем, вироблення ме-
тодик підготовки відповідних оглядових матеріа-
лів, аналітичних продуктів з графічним аналізом 
тих тенденцій в них, що являють суспільний інте-
рес і можуть бути корисними для підготовки про-
гнозних матеріалів.  

Важливим завданням організації бібліотечної 
роботи в умовах сучасних запитів, і, тим більше, в 
умовах активізації суспільної установки на творчу 
працю, є кооперація в системі інформаційного об-
слуговування всіх категорій користувачів. Для 
цього є необхідним не лише кооперація в сфері ка-
таложного обслуговування, не лише віднайдення 
ефективних форм використання фондів і налаго-
дження єдиної політики комплектування, підпоряд-
кованої інтересам нації і суспільства. Видається за 
необхідне розробка єдиної методики обслугову-
вання користувачів об’єднаними ресурсами, вироб-
лення своєрідної ієрархії цієї діяльності з чітко ви-
раженими завданнями різних рівнів обслугову-
вання . Даний механізм має унеможливити 
дублювання процесів, забезпечувати взаємодопо-
могу в масштабах єдиного інформаційного прос-
тору , сприяти максимально ефективному викорис-
танню національних інформаційних ресурсів у роз-
витку українського суспільства. 
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АНОТАЦИЯ 

Многочисленные исследования показывают, что для разработки газовых месторождений широко при-

меняются различные жидкости. Практический интерес представляет вытеснение природных газов с помо-

щью жидкостей с аномальными свойствами. Анализ показывает, что практический интерес представляет 

вытеснение газа жидкостью с вязко-пластичными свойствами. Данный способ более практичен для пол-

ного извлечения газов.  

ABSTRACT 

Numerous studies show that various liquids are widely used for the development of gas fields. Practical in-

terest is the displacement of natural gases by means of liquids with anomalous properties. The analysis show that 

it is of practical interest is displacement of gas with a liquid with viscous-plastic properties. This method is more 

practical for the complete extraction of gases. 

Ключевые слова: аномальные жидкости, вязко-пластичная, касательное напряжение сдвига, дина-

мическая вязкость, плотность, пористость. 

Keywords: abnormal liquids, viscous-plastic, tangential shear stress, dynamic viscosity, density, porosity.  

 

В топливный баланс в больших размерах во-

влекаются газовые месторождения с высоким со-

держанием тяжелых компонентов. Для увеличения 

производительности таких газовых месторождений 

широко применяются методы воздействия на пла-

сты водой и водными растворами.[1÷3] 

Практический интерес представляет воздей-

ствие на газовые месторождения с помощью ано-

мальных жидкостей с вязко-пластичными свой-

ствами. Аномальные свойства закачиваемой жид-

кости придают известную специфику при 

эксплуатации газовых месторождений. Промысло-

вая практика показывает, что многие месторожде-

ния, в зависимости от геолого-геофизических 

свойств, имеют различные проницаемости. Из-

вестно, что в естественных условиях проницае-

мость не остается строго одинаковой во всех точках 

пласта. Движение нефти и газов в естественных 

условиях приобретает совершенно своеобразный 

характер, когда на большом протяжении в измене-

нии проницаемости наблюдаются явные геологиче-

ские закономерности. В основном, наблюдаются 

следующие случаи, то есть пласт разделяется по 

мощности на несколько слоев с различными прони-

цаемостями, проницаемость пласта скачкообразно 

изменяется при переходе через какую-либо гра-

ницу. Такой границей может быть порог фациаль-

ной изменчивости одного и того же пласта, поверх-

ность соприкосновения двух разных пластов, про-

ницаемость пласта непрерывно увеличивается или 

уменьшается в каком-либо направлении. 

Представим, что пласт состоит из двух слоев, 

пропластков мощностью (h1) и (h2) и проницаемо-

стью (k1) и (k2). На одном конце каждого слоя пла-

ста приведенное пластовое давление (Pк) и на дру-

гом конце (Pг). На границе газа и вязко-пластичной 

жидкости давление (P′). P̅ = P′ − Pг,  

где P′ − давление на границе фаз; 

 Pг − давление на контуре галереи . 

Из курса подземной гидравлики известно, что 

при фильтрации вязко-пластичной жидкости ско-

рость фильтрации можно определить, как: 

ν =
k

m μ

Pк−P̅−P0

X
   (1) 

где k − проницаемость пласта; 
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m − пористость пласта; 

μ − структурная вязкость вязко-пластичной 

жидкости; 

P̅ − средневзвешенное давление в пласте; 

Pк − давление на контуре пласта; 

P0 − атмосферное давление; 

X − значение координаты; 

ν − скорость фильтрации вязко-пластичной 

жидкости. 

При этом, отметим, что входящее в вышеука-

занное уравнение средневзвешенное давление в га-

зовой залежи изменяется во времени, так как оно 

изменялось бы в условиях газового режима, при ко-

тором перемещения контура не происходит. Тогда, 

согласно законам подземной гидромеханики, урав-

нение имеет вид: 

P̅ =
PкΩ−QгP0 t

Ω
   (2) 

где Ω = (L − X0)B ∗ h ∗ m − первоначальный 

объем порового пространства в области газоносно-

сти; 

Qг − объемный расход газа; 

t − время эксплуатации с начала разработки 

газовой залежи; 

L − длина пласта; 

X0 − первоначальное положение контура; 

B − ширина пласта; 

h − мощность пласта. 

Решим данные уравнение совместно: 

ν =
k

m μ
(

QгP0 t

XΩ
−

∆P0

X
)  (3) 

где ∆P0 − давление, соответствующее началу 

движения жидкости с вязко-пластичными свой-

ствами. 

ν1 =
k1

m1 μ
(

QгP0 t

XΩ
−

∆P0

X
)  

и (4) 

 ν2 =
k2

m2 μ
(

QгP0 t

XΩ
−

∆P0

X
) 

Тогда количество объема закачки вязко-пла-

стичной жидкости можно определить по формуле: 

Q = B(ν1h2 + ν1h2)  (5) 

или в общем виде  

Q =
B

μ
(

QгP0 t

XΩ
−

∆P0

X
) (

k1

m1
+

k2

m2
)  (6) 

В случае, когда имеем формулу, предложен-

ную в работе [3]. 

Как видно, с возникновением дополнитель-

ного слоя в пласте, возникает дополнительное со-

противление, что в свою очередь увеличивает дав-

ление закачки. Однако темп движения закачивае-

мой жидкости частично влияет на процесс 

вытеснения. 

 

Выводы 

1) Изменение проницаемости влияет на про-

цесс вытеснения газов в пористой среде. 

2) Исследование показывает, что с увеличе-

нием вязко-пластичных жидкостей охват пласта 

увеличивается, что уменьшает объем закачки вы-

тесняющей жидкости. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто питання структурної оптимізації електроенергетичних систем. Запропоновано ме-

тод порівняльних оцінок. Він має простий та об’єктивний характер. Визначені порівняльні критерії для 

електроенергетичних систем, що базуються на основних капітальних та експлуатаційних витратах. Викла-

дено методику визначення оптимальної схеми електроенергетичної системи у загальному вигляді. 
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ABSTRACT 

The questions of structural optimization of electrical power systems are considered in the article. The com-

parative assessments method is proposed. It has a simple and objective character. The comparative criteria for 

electrical power systems based on the main capital and operating costs are determined. The design procedure for 

determining the optimal scheme of the electrical power system is expounded more generally. 

Ключові слова: структурна оптимізація, електроенергетична система, метод порівняльних оцінок. 

Keywords: structural optimization, electrical power system, comparative assessments method. 

 

Постанова проблеми. Основою електроенер-

гетики України є об'єднана електроенергетична си-

стема, яка здійснює централізоване електропоста-

чання власних споживачів і взаємодіє з енергосис-

темами сусідніх країн, забезпечує експорт та імпорт 

електроенергії [13]. 

Метою дослідження є аналіз структурних схем та 

вибір найбільш оптимального варіанту. Це надасть мо-

жливість здійснення надійного нагляду за експлуата-

цією системи, збільшить надійність систем протиава-

рійної автоматики та захисту. 

При проведенні робіт щодо збільшення показни-

ків працездатності електроенергетичних систем було 

виявлено, що існує можливість покращення електрое-

нергетичних систем за рахунок змінення їх структур-

них схем [13].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-

слідженню пошуку оптимальних структур технічних 

об’єктів присвячено багато праць [1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12 

та ін.]. Та все ж пошук найбільш простих та універса-

льних методик визначення оптимальних структур 

об’єктів електроенергетики подовжується безперер-

вно. Складність визначення оптимальної структури 

електроенергетичної системи (ЕЕС) пов’язана з необ-

хідністю забезпечення оптимального режиму її екс-

плуатації, а він визначається структурою ЕЕС, тому 

цей пошук виявляється закільцьованим. Питання ство-

рення та удосконалення алгоритмів вибору оптималь-

них структур ЕЕС є актуальним питанням. 

В окремих роботах структурна оптимізація, як 

окрема проектна процедура з визначеною цільовою 

функцією [6], замінюється на більш прості та фор-

малізовані процедури, що дозволяють вибрати 

більш менш сприйнятливий варіант структури 

об’єкту проектування за умов технічних показни-

ків. Такі підходи реалізовані у роботах [4, 5, 9, 12]. 

Але великим недоліком такого рішення завдання 

структурної оптимізації є присутній суб’єктивізм, 

що може надавати неадекватне рішення. 

Іноді структурна оптимізація розглядається як 

питання синтезу оптимальної структури. Метою 

структурного синтезу є створення опису об’єкту 

проектування, що містить відомості про состав еле-

ментів, їх взаємозв'язках [9, 10]. Але подібне за-

вдання важко піддається формалізації й узагаль-

ненню. Найбільш універсальним засобом структур-

ного проектування є еволюційні методи, засновані 

на статистичній обробці даних, отриманих при іте-

раційному наближенні [1, 10]. Найбільший інтерес 

представляють генетичні методи й алгоритми, за-

сновані на пошуку найкращих розв'язків шляхом 

порівняння корисних властивостей об’єктів проек-

тування, отриманих у процесі імітації їх еволюції 

[2, 10, 11]. Але для складних розгалужених гетеро-

генних систем і об'єктів подібний метод стає надмі-

рно громіздким і вимагає обробки більших обсягів 

інформації. В цілому існує нерозривність між зада-

чами структурної та параметричної оптимізації [3]. 

Визначення невирішеного раніше питання. 

Слід зазначити, що питання структурної оптиміза-

ції ЕЕС можна вирішити тільки шляхом визначення 

технічних показників усіх можливих варіантів схем 

ЕЕС та їх порівняння, за результатами котрого ви-

значається оптимальний варіант схеми ЕЕС. Але іс-

нують деякі аспекти цієї задачі, що раніше не були 

вирішені або потребують більш вдосконаленого рі-

шення:  

- визначення параметрів ЕЕС потребує вико-

нання складних розрахунків, тому слід визначити 

більш вагомі параметри, які достатньо легко за 

спрощеними методиками розрахувати та які мо-

жуть бути використані у якості порівняльних кри-

теріїв;  

- для визначення оптимального варіанта слід 

застосовувати декілька порівняльних критеріїв, що 

говорить про багатокритеріальність задачі структу-

рної оптимізації, а відповідно необхідно обрати вид 

комплексного критерію та метод його застосу-

вання, які повинні бути об’єктивними та простими 

при використанні. 

Мета статті – сформувати простий та об’єкти-

вний метод структурної оптимізації ЕЕС. 

Викладення основного матеріалу. Зі знач-

ним розвитком прогресивних засобів обчислюваль-

ної техніки та програмного забезпечення для скла-

дних науково-технічних питань на сьогодні є мож-

ливість проводити різноманітні математичні 

операції з прийняттям певних уточнень, що надає 

змогу отримати найбільш оптимальний варіант по-

будови ЕЕС. Використання ЕОМ дозволяє по ін-

шому поглянути на нерозв’язані питання структур-

ної оптимізації ЕЕС та надає можливість удоскона-

лити старі та створити нові алгоритми їх 

проектування.  

Найменш автоматизованим етапом проекту-

вання є синтез структури, який виконується вручну 

або в діалоговому режимі [8]. Що відбиває слаб-

кість методологічних і формальних основ даного 

етапу проектування. 

Більше значення має алгоритм формування 

структури об'єкта проектування, його вибір визна-

чає її оптимальність, але задати незалежні змінні 

для цільової функції не представляється можливим. 

Дана проблема призвела до підміни прямого рі-

шення на завдання порівняльного аналізу різних ва-

ріантів структур або схем [6, 9]. Для виконання по-

рівняльного аналізу пропонується метод порівняль-

них оцінок. 

Метод порівняльних оцінок застосовується 
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при виконанні порівняльного аналізу різних варіа-

нтів реалізації технічних рішень одного проектного 

завдання. Для його виконання необхідно обрати 

найбільш вагомі технічні показники, що можна по-

рівняти з критеріями параметричної оптимізації 

об’єкта проектування. Звичайно таких критеріїв бі-

льше одного, тому порівняльний аналіз можна роз-

глядати як комплексний [7, 9, 10]. Однак, для вияв-

лення оптимальної структури слід мати лише одну 

оцінку, тому сукупність порівняльних критеріїв 

об’єднується у єдину оцінку.  

За кожною j-тою порівняльною оцінкою фор-

муються порівняльні таблиці (табл. 1), кожному і-

тому варіанту технічної реалізації об’єкта проекту-

вання надається кількість балів Кі,j у відповідності 

до порівняльного критерію. Найкращий варіант 

отримує перше місце і відповідно один бал, другий 

за порівняльним критерієм варіант – два бали і т.д.  

Таблиця 1.  

Порівняльна таблиця за окремим критерієм 

Варіант технічної  

реалізації об’єкту проектування 

Порівняльний  

критерій 

ki,j 

Кількість балів 

Кі,j 

Варіант 1 k1,j К1,j 

Варіант 2 k2,j К2,j 

………………… ………………… …………………. 

Варіант і ki,j Кі,j 

………………… ………………. …………………. 

Варіант n kn,j Кn,j 

Надалі формується загальна таблиця (табл. 2), 

у котрій виконується підсумовування отриманих 

балів для кожного варіанта технічної реалізації 

об’єкта проектування.  

Таблиця 2.  

Порівняльна підсумкова таблиця 

Варіант технічної  

реалізації об’єкту проекту-

вання 

Кількість балів за окремим критерієм Підсумкова 

кількість ба-

лів 

Кі,∑ 
Кі,1 

..…
 Кі,j 

..…
 Кі,m 

Варіант 1 К1,1 

……
 К1,j 

……
 К1,m К1,∑ 

Варіант 2 К2,1 

……
 К2,j 

……
 К2,m К2,∑ 

………………… …… 

…... …... 

…... ….. ….. 

Варіант і Кі,1 

……
 Кі,j 

……
 Кі,m Кі,∑ 

………………… …… 

……
 ….. 

……
 ….. ….. 

Варіант n Кn,1 

……
 Кn,j 

……
 Кn,m Кn,∑ 

Найкращим буде варіант з найменшою кількі-

стю балів. При необхідності підвищення важливо-

сті окремих оцінок слід застосовувати вагові коефі-

цієнти для кожної оцінки, тоді підсумкова кількість 

балів  




 
m

i
jiii KCK

1
,,

,  

де Сj – ваговий коефіцієнт. 

У загальному випадку всі оцінки розгляда-

ються як однаково вагові. Підсумкова оцінка побу-

дована за принципом реалізації адитивного компле-

ксного критерію [7], за необхідності можна реалізу-

вати й інший принцип. 

При наявності декілька однаково найкращих 

результатів за підсумковою оцінкою необхідно під-

вищити кількість критеріїв або ввести вагові коефі-

цієнти. 

Для визначення оптимальної структури ЕЕС 

необхідно: 

1. Сформувати перелік можливих варіантів 

схем ЕЕС, для кожної з них слід виконати: 

- розрахунок топологічних даних; 

- наближений розподіл потужностей за окре-

мими ділянками ЕЕС; 

- вибір номіналів напруг; 

- розрахунок та вибір опор і струмоведучих ча-

стин; 

- розрахунок втрат потужності. 

2. Виконати порівняльний аналіз отриманих 

варіантів ЕЕС за методом порівняльних оцінок, для 

цього слід: 

- розрахувати оцінки за частинними критері-

ями; 

- визначити підсумкові оцінки та порівняти їх. 

Вибір варіантів схем ЕЕС виконується у відпо-

відності з вимогами надійності та якості електропо-

стачання. Частіше застосовуються наступні схеми: 

закільцьована, магістральна, магістрально-радіа-

льна, магістральна з відгалуженнями та ін. [13].  

При обранні будь-якої схеми слід пам’ятати, 

що споживачі І та ІІ категорій повинні мати жив-

лення від двох незалежних джерел, якщо їх потуж-

ність не дуже велика порівняно з загальною, тоді 

можливо застосування автономних дизель-генера-

торних установок. 

Обрання одинарної або подвійної лінії елект-

ропостачання (ЛЕП) повинно ґрунтуватися на рівні 

напруги, довжині ЛЕП та кількості трансформато-

рів на трансформаторній підстанції. 

Відстані між об’єктами електропостачання яв-

ляються основними вихідними параметрами для 
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вибору типу системи електропостачання та рівнів 

напруги на кожній ділянці. Для їх розрахунку вико-

ристовуються координати об’єктів електропоста-

чання, приклад введення координатних осей наве-

дено на рис. 1. На схемі пункти живлення позначені 

ПЖ1 та ПЖ2, а навантаження – А, Б, В.  

 
Рис. 1. Приклад схеми розрахунку відстань між об’єктами електропостачання 

 

Маючи всі координати елементів ЕЕС можна 

розрахувати відстані між ними (рис. 1) за допомо-

гою умовних трикутників та теореми Піфагора.  

При розподілі потужності пунктів живлення за 

окремими ЛЕП у відповідності з варіантом схеми 

ЕЕС слід враховувати відстані між джерелами еле-

ктроенергії (ЕЕ) та її споживачами. Доцільно нама-

гатися виконувати розподіл потужностей таким чи-

ном, щоб довжини потужних ЛЕП були б найкоро-

тшими. Це досягається шляхом розподілу 

потужностей джерел між найближчими точками у 

відповідності з потужностями споживачів. Слід та-

кож враховувати, що споживачі першої категорії 

повинні отримувати ЕЕ від мінімум двох незалеж-

них ЛЕП.  

Звичайно потужність джерел ЕЕ вище ніж по-

тужність споживачів, це відношення характеризу-

ється за допомогою коефіцієнта завантаження 




d

k
k

n

q
qs SSk

1
ж

1

, 

де q – кількість точок навантаження ЕЕС; d – 

кількість пунктів живлення ЕЕС. 

При виборі потужностей ЛЕП за допомогою 

рівняння балансу потужностей розрахункові поту-

жності окремих джерел  

sii kSS жж  . 

Виходячи зі значень iSж  та iS  слід розрахо-

вувати потужності ЛЕП відповідних варіантів схем 

ЕЕС. 

Номінальна напруга ЛЕП визначається потуж-

ністю, що передається по ній, і її довжиною. На-

пруга розраховується приблизно, а потім округлю-

ється до найближчого стандартного значення. Іноді 

виникає задача порівняння двох найближчих зна-

чення напруги для ЛЕП за економічних показників. 

Існують дві емпіричні формули для розраху-

нку напруги і-тої ЛЕП [13]: 

- формула Стілла, що застосовується при поту-

жності менше 60 МВт і довжині ЛЕП менше 250 км, 

кВ 

iiii kPlU 1634,4  , 

де kі – кількість паралельних гілок ЛЕП; 

- формула Ілларіонова, що застосовується для 

високовольтних ЛЕП напругою від 35 до 1150 кВ, 

кВ 

iiii PklU 25005001000  . 

Для окремих ділянок системи електропоста-

чання обираються відповідні опори у залежності 

від розрахованої номінальної напруги та довжини 

ЛЕП.  

При спорудженні повітряних ліній (ПЛ) засто-

совуються проміжні та анкерні опори. Проміжні 

опори звичайно становлять 70…85 % загальної кі-

лькості опор.  

Для обраних опор визначаються параметри: 

тип та марка опори; кількість паралельних гілок а1; 

габаритний проліт lгі, м; повна висота опори Н, м; 

відстань між тросом та верхньою траверсою hтп, м; 

відстань між землею та нижньою траверсою hпз, м; 

відстань між траверсами hпп, м; осьові відстані під-

вісу дротів ав, ac та ан (aл та ап), м; довжина гірлянди 

ізоляторів lіз, м. 

Вибір перетину дротів ЛЕП виконується за до-

помогою економічної щільності струму j, яка оби-

рається відповідно до тривалості використання ма-

ксимуму навантаження в рік Тмакс, якщо вона не за-

дана її слід прийняти на рівні 5000 год. на рік [13]. 

Розрахунковий струм у ЛЕП, А 

i

i
i

U

S
I

3

103
 . 

Економічний перетин дротів ЛЕП, мм2 

iii jIs ек . 
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За отриманими значеннями sекі обираються ма-

рка та параметри дроту для кожної ділянки у відпо-

відності з додатковими умовами [13]. 

Величина середньо геометричної відстані між 

фазними дротами, м 

3
231312ср iiii DDDD  , 

де D12і, D13і і D23і – відстані між дротами і-тої 

ЛЕП. 

Відстані D12і, D13і і D23і розраховуються згідно 

розташуванню дротів за кресленнями та геометри-

чними розмірами відповідних конструктивних ви-

конань опор. 

Для виконання розрахунків втрат потужності 

та ККД необхідно побудувати заступну схему ЛЕП, 

вигляд котрої залежить від рівня напруги. Розраху-

нок виконується для всіх ділянок ЕЕС. Якщо ок-

рема ділянка може бути використана для переда-

вання електроенергії у різних напрямках у залежно-

сті від режиму роботи ЕЕС, тоді її слід обов’язково 

розраховувати за більш завантаженим режимом. 

Для ПЛ напругою 110…220 кВ застосовується 

заступна схема, яка враховує ємнісні провідності 

(рис. 2, а), для ПЛ напругою 35 кВ та менше ємнісні 

провідності не враховуються (рис. 2, б).  

 
а       б 

Рис. 2. Заступні схеми ПЛ напругою 110…220 кВ (а) та 0,38…35 кВ (б). 

 

Активний опір ПЛ довжиною li, Ом 

0л rlR ii  . 

Активна потужність навантаження ПЛ, яке пі-

дключається зі сторони напруги U2, МВт 

iiii SPP 2222л cos . 

Активні втрати потужності в ПЛ, МВт  
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Коефіцієнт корисної дії ЛЕП для i-того варіа-

нта схеми ЕЕС 
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де n – кількість ліній у ЕЕС; m – кількість то-

чок навантаження ЕЕС. 

В якості частинних критеріїв порівняння ЕЕС 

використовуються комплексна оцінка довжини 

ЛЕП, оцінка загальної маси дротів та енергетична 

оцінка. Такий перелік оцінок найбільш об’єктивно 

надає змогу визначити найкращий варіант схеми 

ЕЕС.  

Складові підсумкової оцінки зображені на 

рис. 3. 

Перша оцінка – комплексна оцінка довжини 

ЛЕП – складається з чотирьох складових (для неве-

ликих районних ЕЕС): 

- Кі,д110 оцінки загальної довжини ЛЕП напру-

гою 110 кВ; 

- Кі,д35 оцінки загальної довжини ЛЕП напру-

гою 35 кВ; 

- Кі,зд оцінки загальної довжини ЛЕП; 

- Кі,сд оцінки співвідношення загальних дов-

жин ЛЕП 35 кВ / 110 кВ. 
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Рис.3. Структура підсумкової оцінки варіанта схеми ЕЕС 

 

Найкраще буде якщо всі довжини ЛЕП будуть 

як можливо менше (це стосується перших трьох 

складових комплексної оцінки довжини), тому що 

це дозволить зменшити загальну площини відчу-

ження землі, зменшити капітальні витрати на буду-

вання ЛЕП, отримати найкоротший термін побу-

дови ЛЕП, зменшити експлуатаційні витрати 

пов’язані з плановим технічним обслуговуванням 

обладнання ЛЕП та ін. Тому найменші за довжи-

ною ЛЕП отримають найменшу кількість балів. 

Остання складова – оцінка співвідношення за-

гальних довжин ЛЕП 35 кВ / 110 кВ (або іншої мі-

німальної та максимальної напруги ЕЕС) – буде 

найкращою за умови, що напруга ЛЕП буде ниж-

чою, тобто чим вище отримане значення співвідно-

шення, тим найменшу кількість балів отримує варі-

ант схеми. Якщо напруга нижче, тоді простіше та 

швидше виконується побудова ЛЕП, використову-

ються більш дешеві електричні апарати для управ-

ління та захисту ЛЕП та ін. 

Розрахунок комплексної оцінки довжини ЛЕП 

для і-того варіанта схеми виконується за форму-

лою: 

Кі,кд = Кі,д35 + Кі,д110 + Кі,зд + Кі,сд. 

Оцінка загальної маси дротів Кі,м визначається 

у відповідності з загальною масою дротів ЛЕП, чим 

менша маса, тим краще і оцінка нижче. Слід розу-

міти, що менша маса дротів – це менша кількість 

пристроїв кріплення (ізоляторів), а це менша ціна. 

Маса дротів окремої j-тої ділянки i-того варіа-

нта схеми визначається за питомою масою mп та до-

вжиною l, т 

3
,,, 10 jijniji lmM . 

Загальна маса дротів i-того варіанта схеми ЕЕС 
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Енергетична оцінка Кі,е може бути збудована 

на підставі врахування загальних втрат активної по-

тужності або ККД ЛЕП i-того варіанта схеми ЕЕС. 

Зрозуміло, що чим менше загальні втрати активної 

потужності (вище ККД), тим краще, а відповідно 

оцінка нижче. Загальні втрати потужності ЛЕП i-

того варіанта схеми ЕЕС 
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Наявність трьох частинних оцінок надає ви-

соку вірогідність того, що у підсумковій порівняль-

ній таблиці оцінок однакових результатів не буде, 

якщо ж таке відбудеться можливо додавання дода-

ткових критеріїв: кількість (загальна потужність) 

трансформаторів на трансформаторних підстанціях 

ЕЕС, загальні втрати реактивної потужності у ЛЕП 

ЕЕС, кількість опір та ін.  

Підсумкова оцінка  

Кі,∑ = Кі,кд + Кі,м + Кі,е. 

Оптимальний варіант схеми ЕЕС буде мати 

найменшу підсумкову оцінку Кі,∑. 

Висновки: Виконано побудову алгоритму ре-

алізації структурної оптимізації ЕЕС на основі ме-

тоду порівняльних оцінок. Алгоритм відрізняється 

простотою реалізації, тому що носить лінійний ха-

рактер, і може бути широко застосований для будь-

яких видів ЕЕС без обмежень. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель экологической реконструкции городских объектов и реставрации природы – формирование эко-

логических городов, поддерживающих экологическое равновесие и природное биоразнообразие, и обес-

печивающих высококачественную среду жизни. Экологическая реконструкция - это изменение парамет-

ров существующего неэкологического объекта (города, производственного объекта, жилого здания, инже-

нерного сооружения, инфраструктуры, и пр.) с приведением его в состояние экологичности (соответствия 

требованиям экологизации, урбоэкологии, архитектурной и строительной экологии, экологическим посту-

латам). Экологическая реставрация нарушенного ландшафта - это возврат его компонентов в прежнее есте-

ственное или близкое к нему состояние. Ключевым фактором реализации этих мероприятий является эко-

логизация мышления и деятельности. 

ABSTRACT 

The goal of ecological reconstruction of urban facilities and restoration of nature is the maintenance of eco-

logical balance and natural biodiversity, and ensuring a high quality of life in the city environment. Ecological 

reconstruction is modify settings of an existing not ecological object (city, production facility, a residential build-

ing, engineering construction, infrastructure, etc.) with the execution state of ecology (conformity to requirements 

of ecologization, urban ecology, architectural and construction ecology, ecological postulates). Ecological resto-

ration of disturbed landscape is returning its components in the old or close to its natural state. A key factor in 

these actions is the ecologization of the thinking and activity. 

Ключевые слова: экологическая реконструкция; экологическая реставрация; экологическое равно-

весие; экологизация мышления; экологизация деятельности  
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Восстановление и сохранение высококаче-

ственной среды жизни человека в городах, и ее важ-

нейшего компонента – естественной и культурной 

природы - необычайно актуальны, так как в XX-

XXI веках резко выросли техногенные воздействия 

на природу, приведшие к локальным и глобальным 

загрязнениям и возникновению явных признаков 

глобального экологического кризиса [3, 6]. Цель 

экологической реконструкции городских объектов 

и реставрации природы в городах и вокруг них – 

поддержание экологического равновесия [1] и при-

родного биоразнообразия [3, 4], и обеспечение вы-

сококачественной среды жизни в городе [6]. Эколо-

гическая реконструкция - это изменение парамет-

ров существующих неэкологических объектов 

(городов, производственных объектов, жилых зда-

ний, инфраструктуры, инженерных сооружений, и 

пр.) с приведением их в состояние экологичности 

(соответствия требованиям экологизации, урбоэко-

логии, архитектурной и строительной экологии, 

экологическим постулатам). Экологическая рестав-

рация нарушенных ландшафтов - это возврат их 

компонентов в прежнее естественное или близкое к 

нему состояние. Экореконструкция и экореставра-

ция должны осуществляться с использованием 

принципов восстановления природы, природо-

охранного законодательства, экологических зако-

нов. Экологическая реконструкция и реставрация 

любой неэкологичной системы расселения (боль-

ших и малых городов, и пр.) должна выполняться 

на всех уровнях - от генеральной и региональной 

схем расселения, схем и проектов районной плани-

ровки и вплоть до отдельных зданий и инженерных 

сооружений. Придать экологические (биопозитив-

ные) свойства ранее нарушенному или полностью 

преобразованному человеческой деятельностью, 

разрушенному ландшафту - значит обеспечить со-

хранение оставшейся в ненарушенном состоянии 

природы, реставрацию (восстановление) ранее 

нарушенной или полностью разрушенной природ-

ной среды. При реставрации желателен возврат к 

прежнему состоянию компонентов ландшафта, но в 

соответствии с экологическими законами он не мо-

жет быть полным. При экореконструкции могут 

быть использованы разработанные автором прин-

ципы биопозитивности (экологизации человече-

ской деятельности, положительного отношения к 

природе) [5]:  

1. Принцип негэнтропийности всей человече-

ской техники и технологий, их способности само-

стоятельно поддерживать и увеличивать высокую 

степень упорядоченности в среде с меньшей степе-

нью упорядоченности.  

2. Принцип гомеостатического равновесия с 

окружающей средой - обеспечения потребной пло-

щади и объема природы, компонентов ландшафтов, 

для поддержания высококачественной среды 

жизни человека, ассимиляции загрязнений, для со-

хранения и восстановления биоразнообразия. 

3. Принцип экологически равноценной за-

мены, заключающийся в том, что любой искус-

ственный объект (здание, сооружение), заменив-

ший собой часть природной среды, должен одно-

временно с основными функциями выполнять те 

природные функции, которые выполняла заменен-

ная или вытесненная им часть природной среды. 

Например, здание или инженерное сооружение мо-

жет иметь озелененные поверхности и подобно 

природному ландшафту производить биомассу, вы-

рабатывать кислород, абсорбировать загрязнения, 

очищать воду или воздух, предоставлять ниши для 

существования биоты. Проницаемые покрытия до-

рог не будут прерывать естественный поток ве-

ществ. Производственный объект с экологиче-

скими технологиями будет вносить в среду только 

перерабатываемые загрязнения в том же объеме, 

что и замененная техническим объектом природная 

среда. Воздействие человека не должно превышать 

меры преобразования природных систем.  

4. Принцип биосферосовместимости, «мяг-

кого» взаимодействия с природой: искусственный 

объект или технология должны быть совместимы 

или адаптированы к природной среде, взаимно при-

способлены с компонентами ландшафта и внут-

ренне им непротиворечивы: предусматривается не 

только неуничтожение флоры и фауны, но и предо-

ставление «ниш», участков, территорий для живой 

природы, невмешательство в ландшафт, замкну-

тость и малоотходность (равная природной) циклов 

производства, использование природных возобно-

вимых источников энергии и материалов, сбереже-

ние энергии и материалов, саморазложение или са-

моразрушение после выполнения функций с воз-

вратом составляющих в естественный кругооборот 

или производственный процесс, и др. Таким обра-

зом, достигается включение искусственных объек-

тов в природные экосистемы без их отторжения.  

5. Принцип природоподобия, глубокой био-

аналогии: антропогенные технологии должны быть 

разработаны подобно технологиям в природе, это 

эко- и биотехнологии, не загрязняющие среду и да-

ющие теоретически достижимый минимум гло-

бальных отходов, подобный отходам в биосферных 

циклах. Подобие должно быть глубоким, основан-

ным на углубленном изучении строения и функци-

онирования природных объектов, не наносящих 

вреда окружающей среде и не использующих не-

возобновимых ресурсов. 

6. Принцип экологической поддержки, восста-

новления природной среды, заключающийся в том, 

что техника и технологии не только не загрязняют 

природу, но и помогают восстановить природное 

состояние нарушенных ландшафтов, возродить 

флору и фауну, возвратить изъятые из природной 

среды вещества и энергию, создать новые («антро-

погенные») залежи полезных ископаемых, накап-

ливать высокоэффективную энергию и др.  

7. Принцип красоты, гармонии, пропорцио-

нальности: искусственные объекты, сооружения 

гармоничны ландшафту, пропорциональны разме-

рам элементов ландшафта, соответствуют пропор-

циям тела человека, их форма основана на анализе 

и использовании природных форм, отсутствует ги-

гантизм и используется миниатюризация, и т.д. 
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Красота, гармония и пропорциональность компо-

нентам ландшафта и тела человека органично свя-

зана с использованием других принципов экологич-

ности, она наибольшим образом соответствует тре-

бованиям визуальной экологичности 

искусственных объектов, что положительно вос-

принимается человеком.  

Загрязненные ландшафты города могут быть 

приведены в «здоровое» состояние как культурные 

ландшафты, при этом можно сохранить нетронутые 

природные территории и восстановить качество 

нарушенных участков природы, но почти во всех 

случаях будут созданы новые ландшафты, не по-

вторяющие ранее существующие природные ком-

плексы (табл. 1). 

Таблица 1  

Возможности восстановления компонентов ландшафта 

№ 
Сфера, 

признак 
Компонент 

Возможности возврата к прежнему объему и качеству компонента 

ландшафта 

1 
Атмо-

сфера 

Чистота воздуха Возможно приближение к прежней чистоте 

Состав воздуха 
Полный возврат невозможен. Возможно приближение к природ-

ному составу 

Движение воз-

духа 

Возврат невозможен, так как городская застройка преобразовывает 

это движение. Необходима фитомелиорация и экологизация дея-

тельности в городе  

2 
Лито-

сфера 

Почвенно-расти-

тельный слой 

Возврат практически невыполним; возможно искусственное под-

держание почвенно-растительного слоя 

Рельеф Возврат практически невыполним; возможно протезирование форм 

Состояние глу-

бинных слоев ли-

тосферы 

Возврат в прежнее состояние невыполним, напряженно - деформи-

рованное состояние литосферы изменено под давлением массы го-

родов; для полного возврата нужна разборка построенных и ненуж-

ных высоких и тяжелых зданий 

3 
Гидро-

сфера 

Качество воды Возможно приближение к качеству воды 

Водоемы 
Возможно восстановление всех природных водоемов (речек, ру-

чьев, и пр.) 

Движение грун-

товых вод 

Возврат практически невозможен ввиду изменения свойств грун-

тов и застройки, в том числе под землей 

4 Биосфера 

Флора 
Возврат невозможен. Возможна замена на новую, более устойчи-

вую и менее разнообразную городскую флору  

Фауна 
То же. Возможна замена фауны новой, менее разнообразной и спо-

собной жить в городе и рядом с ним 

5 Климат 

Естественный 

климат, микро-

климат 

Полный возврат невозможен, город и его сооружения существенно 

влияют на климат и микроклимат города 

6 
Сенсор-

ная среда 

Естественная 

среда  

Полный возврат невозможен. Необходимо приближение к есте-

ственным природным воздействиям  

7 

Состоя-

ние при-

роды в 

городе 

Соотношение 

естественной 

среды и города 

Необходимо поддержание соотношения, поддерживающего при-

роду и не допускающего ее отступление. Нужно восстановить эко-

логическую инфраструктуру 

В большинстве случаев возможно лишь неко-

торое приближение к природному состоянию ряда 

компонентов ландшафта (таких, как биоразнообра-

зие, рельеф, состав флоры и фауны, сенсорная 

среда природы, чистота воздуха и воды), или за-

мена компонента (флоры и фауны) [2, 4]. Это каса-

ется практически всех компонентов ландшафтов: 

почвы, рельефа, растительности, животного мира, 

воды во всех водоемах (реках, озерах, морях, в 

грунте), воздуха, литосферы, и т.д. (табл. 2). Эколо-

гическая реставрация может заключаться в воз-

врате загрязненного ландшафта или его отдельных 

компонентов в состояние, близкое к прежнему есте-

ственному (например, путем перевода наземного 

объекта в подземное пространство с созданием на 

поверхности земли сквера или парка), или при со-

здании на нарушенной территории нового природ-

ного ландшафта (например, на месте заброшенного 

открытого карьера для добычи сырья - искусствен-

ного озера). Экологической реставрации могут под-

лежать любые ранее загрязненные или освоенные 

ландшафты, вплоть до крупных территорий произ-

водственных предприятий, прекративших свою де-

ятельность по разным причинам. 
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Таблица 2 

Направления экореставрации ландшафтов 

Компонент Направления экологической реставрации  

1. Восстановление 

свойств почвы  

 

Естественное мно-

голетнее восста-

новление  

Промывка, аэра-

ция, введение гу-

муса, фитомелио-

рация  

Микробное вос-

становление 

Снятие, очистка и 

возврат 

с введением флоры 

и фауны 

2. Восстановление 

свойств воды 

Естественное мно-

голетнее восста-

новление  

Снижение водопо-

требления и за-

мкнутость цикла 

Глубокая очистка 

воды и ила в водо-

емах 

Поддержка флоры 

и фауны - био-

фильтров 

3. Восстановление 

свойств атмосферы 

Экологизация, 

очистка воздуха  

Фитомелиорация, 

пермакультура 

Дезодорация, при-

родные запахи 

Восстановление 

слоя озона 

4. Восстановление 

рельефа и лито-

сферы 

Протезирование 

нарушенных форм 

Рекультивация 

нарушенных тер-

риторий 

Противоэрозион-

ные мероприятия 

Создание техно-

генных месторож-

дений  

5. Восстановление 

флоры и фауны 

Экореставрация 

ландшафта, 

«устойчивый» 

культурный ланд-

шафт 

Сохранение есте-

ственной террито-

рии с созданием 

зеленых зон и ко-

ридоров  

Охраняемые при-

родные террито-

рии с непроницае-

мыми границами 

Устройство в ис-

ключительных 

случаях искус-

ственных биосфер 

Экологическая реставрация загрязненных 

ландшафтов приносит реальные положительные 

результаты, если она имеет системный характер, 

сопряжена с постоянной экологизацией техноло-

гий, которые способствовали ранее загрязнению 

ландшафта.  

Протезирование нарушенного ландшафта 

должно применяться как крайняя мера при восста-

новлении свойств, при этом в качестве материала 

протезов нужно использовать только естественные 

или экологически совместимые искусственные ма-

териалы. Восстановление свойств почв, 

грунта, грунтовых вод - один из трудоемких про-

цессов из-за сложности удаления загрязнений из 

почвы. В связи с исключительной ценностью почв 

как важнейшего компонента ландшафта, разраба-

тываются различные способы восстановления их 

природных свойств. Известны следующие спо-

собы:  

- Восстановление свойств почв на месте их 

расположения: глубокая вспашка и аэрация, мик-

робное восстановление свойств, фитомелиорация, 

промывка почв на месте, введение в почвы добавок, 

связывающих загрязнения, введение в почвы гу-

муса, других природных удобрений, микроэлемен-

тов, невмешательство в процесс естественного дол-

голетнего восстановления свойств.  

- Восстановление свойств почв со снятием за-

грязненного слоя, очисткой от загрязнений в завод-

ских условиях и последующим возвратом на место. 

В этом случае после возврата почвы на место необ-

ходимо искусственное создание в почве микро-

флоры и микрофауны. Среди всех способов восста-

новления свойств почв наиболее эффективны мик-

робное восстановление и фитомелиорация. 

Некоторые микроорганизмы способны продуциро-

вать почвенные полимеры и таким образом связы-

вать ряд загрязнений в почве [4]. 

Для восстановления свойств грунтовых вод 

нужно после или в процессе очистки грунта и поч-

венного слоя от загрязнений устранить все искус-

ственные преграды на пути их движения (подзем-

ные стены, фундаменты, уплотненный или закреп-

ленный грунт, бетонные массивы и др.), восстано-

вить рельеф и растительность. Одновременно 

должно быть прекращено поступление загрязнений 

в грунтовые воды. Если поверхность земли сильно 

эродирована, почвенный слой унесен, то восстанов-

ление травяного покрова, кустарников и деревьев 

может представлять сложную проблему, особенно 

на скальных основаниях. В этом случае можно ис-

пользовать искусственные почво-дерновые ковры, 

расстилаемые по любому грунтовому основанию.  

В процессе восстановления состояния водое-

мов (сюда относятся все виды текучих или стоячих 

вод), необходимо восстановить свойства воды, рас-

тительности, животного мира, рельефа. Вопросы 

восстановления свойств этих компонентов водое-

мов взаимосвязаны: растительность и животный 

мир помогают очистить воду, работая в качестве 

биофильтров; растительность влияет на рельеф дна, 

формируя отложения. Для восстановления чистоты 

воды применяют следующие способы: запрещение 

сброса загрязненных вод в водоем (переход на сни-

женное водопотребление с замкнутыми циклами, 

или использование глубокой очистки сбрасывае-

мых вод с возвратом очищенных вод в цикл); ана-

логично очистке почв можно оставить водоем в по-

кое, не подвергая его дальнейшим загрязнениям и 

предоставив его самовосстановлению; многолетняя 

естественная очистка водоема (выпадение чистых 

дождей, абсорбция загрязнений растительностью и 

животными, разбавление воды стоком чистых вод 

из впадающих рек или ручьев, и др.) может возвра-

тить качество воды в прежнее состояние; может 

быть рекомендована очистка загрязненного ила в 

водоемах с удалением сильно загрязненного ила и 

его очисткой в промышленных условиях или с за-

хоронением при невозможности очистки от загряз-

нений, или удаление илистых неорганических за-

грязненных наносов. 
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Для постоянной работы очистных установок 

можно использовать энергию ветроагрегатов, уста-

новленных на берегу или в водоеме. Искусствен-

ные фонтаны будут постоянно очищать воду при 

прохождении капель воды сквозь воздух с насыще-

нием этой воды кислородом (рис. 1).  

Восстановление рельефа и литосферы может 

быть необходимо после открытой добычи полез-

ных ископаемых, когда образовавшиеся выемки 

мешают сельскохозяйственному или другому осво-

ению, или загрязняют визуально ландшафт, или яв-

ляются накопителями грунтовых вод; после разра-

ботки гор или холмов их восстановление необхо-

димо, например, для возврата к прошлому рельефу 

и микроклимату территории. 

Восстановление рельефа актуально для бере-

говой зоны с сильной абразией и для выветриваю-

щихся склонов гор. Восстановление литосферы мо-

жет быть рекомендовано в связи с образованием 

больших подземных полостей, вызывающих де-

формирование дневной поверхности и расположен-

ных над ними зданий, а также отрицательно влияю-

щих на движение грунтовых вод.  

 
Рис. 1. Загрязненная вода озера, очищаемая без вмешательства человека путем подачи фонтанов воды 

в воздух с помощью ветроагрегатов 

 

Рельеф можно восстанавливать следующими 

способами:  

- Устройство внутри выработки подземного 

сооружения с укладкой по покрытию почвенно-

растительного слоя толщиной до 0,5-2м. 

- Засыпка открытых полостей естественным 

грунтом, подобным по составу окружающему (вме-

щающему) грунту, с уплотнением его до плотности 

окружающего грунта (чтобы не было осадки днев-

ной поверхности) и созданием по верху почвенного 

слоя.  

- При наличии большой выработки в не филь-

трующем прочном грунте без грунтовых вод можно 

засыпать ее послойно нетоксичными отходами и 

грунтом, а по верху уложить почвенный слой и по-

садить деревья и траву.  

- Разработанные в склонах гор выемки можно 

заполнить бетоном или бутобетоном, заанкерен-

ным в массив скалы. 

- Полностью срытые возвышенности можно 

восстанавливать (протезировать) так, как строят 

плотины: вначале создать бетонное многопустот-

ное или грунтовое ядро (основу горы); на наружной 

поверхности бетона выполнить при бетонировании 

полости, уложить слой растительного грунта, вхо-

дящий в эти полости и создающий возможность ро-

ста корней растений. По склону искусственной 

горы нужно уложить грунтово-дерновой ковер. 

Экологическая реконструкция литосферы (за-

крытых разработок) заключается в том, что выну-

тая порода замещается экосовместимым заполне-

нием (оно должно быть таким же прочным, как и 

вмещающий грунт, обладать водонерастворимо-

стью, водопроницаемостью, деформируемостью, 

аналогичными вмещающему грунту, не выделять 

загрязнений). Важнейший вопрос восстановления 

флоры и фауны связан с масштабом предполагае-

мых работ, он зависит как от степени антропоген-

ного преобразования прежней флоры и фауны, так 

и от размеров территории. На макротерриториаль-

ном уровне необходимо обратить внимание на 

наличие или восстановление необходимого эколо-

гического каркаса поселений с созданием в обосно-

ванных случаях зон экологического равновесия, бу-

ферной и др. 

Восстановление флоры и фауны, существовав-

ших до антропогенного изменения ландшафта, как 

правило, должно начинаться после восстановления 

рельефа, почвенного слоя, состояния водоемов, 

очистки почвы, грунта, грунтовых вод. Растения и 

животные - биофильтры могут использоваться на 

более ранних стадиях восстановления ландшафта 

для очистки его компонентов от загрязнений. Осо-

бого внимания при экологической реставрации 

ландшафтов требует сеть «зеленых коридоров» (в 

масштабе крупной территории их лучше называть 

«экологическими коридорами»). В составе такой 

сети озелененные территории становятся более 

устойчивыми, поддерживается биоразнообразие, 

обеспечивается свободная миграция животных, 

улучшается абсорбция загрязнений, повышается 

сенсорная экологичность, жители получают доступ 

к зонам отдыха, безопасным с точки зрения движе-

ния городского транспорта. 

В основе экореставрации природы и экорекон-

струкции городов, по-видимому, должны лежать 

такие принципы: 1. То, что экологично, то в конеч-

ном итоге и экономично, и хорошо для жителей, 

для города и окружающей его среды. Это правило 

касается всех урбанистических, ландшафтных, ар-

хитектурно-строительных и других (транспортных, 

производственных, энергетических и пр.) решений 
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в городах. 2. В городе и вокруг него должна быть 

создана «упругая» среда жизни – динамичная соци-

ально-экологическая система, играющая важней-

шую роль в создании приемлемых для человека и 

всей природы условий жизни и в сохранении при-

роды. 3. Важнейшей задачей всей человеческой де-

ятельности в условиях возникновения признаков 

экологического кризиса, роста антропогенно пре-

образованных территорий, вытеснения и отступле-

ния природы, является сохранение устойчивой 

среды жизни на Земле. Высококачественная среда 

жизни человека - основной фактор, обеспечиваю-

щий удовлетворение первоочередных и других по-

требностей человека, повышающий качество 

жизни, формирующий гармоничную социальную 

среду. 4. Условия сохранения устойчивой среды 

жизни человека обеспечивает широкая экологиче-

ская инфраструктура. 5. В связи с тем, что суще-

ствующие города, кварталы, отдельные здания и 

инженерные сооружения в своей массе не эколо-

гичны, для формирования устойчивой среды жизни 

требуется экологическая реконструкция городов и 

экологическая реставрация ландшафтов. Они 

должны основываться на глубоких экологических 

знаниях и включать следующие решения: 

- Градостроительные вопросы решают, прини-

мая во внимание проблемы сохранения, экологиче-

ской реставрации или экологического преобразова-

ния ландшафта с учетом охраны природных ресур-

сов территории (рельеф, гидрогеология, 

минерально-сырьевые ресурсы, воздух, вода, 

почва, растительный и животный мир), назначая 

урбоэкологические мероприятия для сохранения, 

восстановления и улучшения природы: создание 

пространственного экологического каркаса рассе-

ления и стабильных экосистем с самоадаптацией, 

разработка природоохранных и гигиенических ме-

роприятий, экологическая компенсация инже-

нерно-техническими средствами, применение 

устойчивых к антропогенным нагрузкам ландшаф-

тов, поддержание экологически обоснованного со-

отношения освоенных и естественных территорий. 

- Крупные города реконструируют с использо-

ванием принципа полицентричности, «децентрали-

зованной концентрации», создания локальных цен-

тров с пешеходным доступом жителей к местам об-

служивания в каждом центре. Локальные районы, 

на которые разбивают крупный город, характеризу-

ются следующими особенностями: 1. Применение 

высокой плотности использования территории, 

чтобы все искусственные объекты и ландшафты на 

этой местности находились в пределах пешеход-

ного доступа. 2. Смешанное использование земли, 

с небольшими не загрязняющими среду предприя-

тиями, объектами обслуживания населения, офи-

сами, культурно - развлекательными, спортив-

ными, вычислительными центрами, и пр., встроен-

ными в жилые кварталы. 3. Жилые кварталы с 

высокой плотностью застройки многосемейными 

зданиями. 4. Поощряемые с помощью планировоч-

ных мероприятий преимущественно пешеходные 

связи внутри «городка» с лимитированными стоян-

ками для автомобилей. Среда создана для людей, 

которые передвигаются без автомобилей; нет по-

верхностных стоянок для них. 5. Наличие станций 

городского наземного или подземного транспорта в 

центре «городка». 6. В пределах «городка» или ря-

дом размещены учебные и общественные здания - 

школы, библиотеки, поликлиники, центры охраны 

детства, центры отдыха, в некоторых случаях - не-

большие городские фермы. 7. Высокая степень удо-

влетворения местных потребностей (хорошего же-

лезнодорожного и автобусного сообщения с 

остальным городом для работающих, учащихся 

ВУЗов, и т.д.). 8. Общественные территории с хоро-

шим дизайном.  

- При проектировании мест расселения ис-

пользуют создание экологического каркаса и «зеле-

ных коридоров», и пермакультуры (многофункцио-

нального озеленения всех возможных поверхно-

стей), чтобы очищать воздух, улучшать визуальную 

среду, создавать возможность безопасной мигра-

ции животных и пеших прогулок жителей. При но-

вом строительстве и при экореконструкции исполь-

зуют решения, позволяющие создать максималь-

ную площадь естественного субстрата для 

вертикального и горизонтального озеленения. 

- Экологические места расселения (экосити, 

экокварталы) должны быть максимально приспо-

соблены (адаптированы) к природной среде, чтобы 

быть включенными в естественные экосистемы и 

не отторгаться ими. Для этого они не должны выде-

лять недопустимые для природной среды загрязне-

ния и не уничтожать природную среду; они должны 

поддерживать природную среду в городах, возвра-

щать в природное состояние максимально возмож-

ную площадь ранее отторгнутых территорий, да-

вать возможность безопасного существования в ме-

стах расселения, на поверхности стен и внутри 

объемов, рядом с ними различным местным сооб-

ществам растений и мелких животных. 

- При проектировании новых и экологической 

реконструкции существующих городов применяют 

правила достижения экологической красоты - ком-

плексного системного подхода к созданию здоро-

вой и приятной для жителей среды. Экологическая 

красота жилищ, зданий, инженерных сооружений, 

городов и стран является, возможно, наиболее дей-

ственным средством экологического воспитания 

жителей, привития им основ экологической этики. 

- Естественные технологии (вентиляции, осве-

щения, охлаждения, очистки, и пр.), не требующие 

затрат энергии, должны найти широкое примене-

ние в зданиях. Нужно совершенствовать техноло-

гии и установки, чтобы они не ухудшали визуаль-

ное восприятие зданий. 

- Транспорт в экосити должен быть экологизи-

рован путем поощрения общественного электро-

транспорта (из всех видов такого транспорта самый 

лучший - в подземной трубе), перевода автомоби-

лей на не загрязняющие двигатели и ограничения 

их применения, перевода автомобильного движе-

ния под землю («метро» для автомобилей), поощре-

ния велотранспорта и пешеходного движения пу-

тем предпочтительного проектирования велотрасс 

и пешеходных дорог без пересечения с другим 
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транспортом (объединения с зелеными коридо-

рами). Рациональны полуподземные автомобиль-

ные тоннели с верхним солнечным освещением, со 

сбором и очисткой выхлопных газов, и с зелеными 

мостиками над ними для пешеходного движения. 

- Места расселения проектируют с учетом сен-

сорной экологии – визуальной экологии, экологии 

запахов и звуков: назначая архитектурно - планиро-

вочные и конструктивные решения, не вызываю-

щие визуального загрязнения, агрессивных зри-

тельных, запаховых и шумовых полей и приближа-

ющие поле сенсорных воздействий к природному. 

- Архитектурно - планировочные решения ва-

рьируют из условий достижения максимального 

экологического комфорта и одновременно из кри-

терия не загрязнения природной среды: пропорци-

ональные природному окружению здания, не дис-

сонирующие с природой, с озелененными внутрен-

ними дворами, с озеленением стен, крыш, террас. 

Используют фитомелиорацию. Первые этажи - не 

жилые, в них размещаются частные мастерские, ма-

газины и пр. для жильцов, живущих над этими по-

мещениями. Внутри жилых кварталов устраивают 

небольшие экологические производства, что сни-

жает поездки жителей. 

- Здания и сооружения в городе проектируют с 

максимальным сохранением земли, пригодной для 

естественно-ландшафтного, сельскохозяйствен-

ного, рекреационного, заповедного использования 

(снижая площадь застройки): здания на неудобъях 

(крутой рельеф, лощины, овраги и др.), подземные, 

надземные (на опорах), подземно-надземные. 

- Все здания и инженерные сооружения стре-

мятся проектировать с учетом не прерывания есте-

ственного кругооборота веществ: водопроницае-

мые покрытия дорог, тротуаров с озеленением ча-

сти покрытий, обеспечение доступа солнечного 

света и дождевой воды к поверхности грунта в го-

роде. Избегают непроницаемых покрытий большой 

площади, применяют «сквозные» покрытия с прое-

мами для прохода воды и роста травы. 

- Здания и сооружения стремятся проектиро-

вать с максимальным самообеспечением и незави-

симостью от городских сетей (тепло-, электро-, 

водо-, газо-, канализации и пр.), с максимально за-

мкнутым безотходным циклом функционирования 

(«круговоротный» принцип), чтобы в природную 

среду не поступали загрязнения: жилые и обще-

ственные здания - с полной утилизацией всех отхо-

дов - тепловых, биологических, физических; произ-

водственные объекты - с замкнутыми технологиче-

скими циклами. В жилых домах используют воду 

после ванной и кухни для смыва в туалетах и для 

полива насаждений.  

- Здания и сооружения проектируют с усло-

вием максимально возможного сбережения энер-

гии и самообеспечения энергией. Предусматри-

вают конструкции (стены, окна, двери, кровли) с 

минимальными теплопотерями, утилизаторы внут-

ренней теплоты от людей, оборудования, воды, а 

также солнечной энергии, подземной теплоты, теп-

лоты биологических отходов, энергии ветра и т.д., 

энергосберегающие приборы и оборудование. С се-

верной стороны предусматривают особо теплые 

стены без проемов или с минимумом проемов, с 

южной – зимние сады, оранжереи, теплицы. 

- При проектировании городских кварталов, 

зданий и сооружений используют экологизацию 

всего круга потребностей жителя города - биологи-

ческих, экономических, трудовых, этнических и др. 

с целью их полного удовлетворения с учетом огра-

ниченности природно - ресурсного потенциала ре-

гиона и города. 

- Для создания здоровой внутренней среды 

зданий используют требования биоархитектуры: 

естественные природные материалы - дерево, бетон 

с нерадиоактивным щебнем, песок, глину, известь, 

кирпич, черепицу, керамику, штукатурку, краси-

тели из натуральных материалов; не применяют 

пластмассы, ограничивают использование металла. 

Здания располагают в местах, где отсутствуют 

вредные грунтовые воды, интенсивные выделения 

радона, сильные электромагнитные поля, в них 

снижают до минимума количество электроприбо-

ров, загрязняющих пространство электромагнит-

ными полями. 

- При проектировании зданий предусматри-

вают архитектурно - планировочные мероприятия 

по сбору дождевой воды с твердых покрытий с ее 

последующей очисткой и повторным использова-

нием. Внутри кварталов устраивают центры интен-

сивного водопотребления и очистки (бассейны, 

бани, и пр.). 

- Внутри микрорайонов устраивают плодоно-

сящие сады (удобряемые с помощью переработки 

биоотходов района в гумус), участки «дикой» при-

роды, центры экологического воспитания с зооса-

дом и видеозалом. 

- При проектировании зданий и отдельных 

конструктивных решений используют строитель-

ную бионику для выбора рациональных форм зда-

ний и их элементов, сокращения затрат материалов, 

создания благоприятного внешнего вида, гармони-

рующего с естественной природой. 

- В составе зданий и мест расселения преду-

сматривают помещения для раздельного сбора 

твердых бытовых отходов, для сбора и утилизации 

(удобрения, вермикультура) пищевых биоотходов. 

Каждую квартиру снабжают ручными прессами для 

прессования не утилизируемых отходов, каждый 

подъезд - разноцветными баками для раздельного 

сбора бумаги, стекла, металла, пластмассы, бата-

реек и др., каждый дом - помещением для верми-

культуры (переработки биоотходов в гумус). 

- Все объекты промышленности, энергетики и 

других производств в городе экологизируют путем 

целенаправленной экологической реконструкции 

на месте или с переносом за пределы города, с за-

меной «грязных» производств. Экореконструкция 

производств и экореставрация загрязненных ланд-

шафтов осуществляются по специальным програм-

мам. 

- Городские сооружения и технику в городе 

проектируют с учетом принципа миниатюризации, 
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отказа от сооружения гигантских объектов, соот-

ветствия искусственных объектов размерам при-

родных форм. Принцип миниатюризации исполь-

зуют при создании небольших домовых отопитель-

ных установок, небольших (на квартал или 

микрорайон) очистных подземных сооружений для 

повторного использования «серой» и дождевой 

воды, подземных гаражей и стоянок, подземных 

торговых и бытовых центров и пр. 

- Используют принцип полифункционально-

сти территорий и зданий. В городе предусматри-

вают полифункциональные и «умные» здания и ин-

женерные сооружения, выполняющие несколько 

функций, автоматически реагирующие на внешние 

воздействия или создающие здоровую внутреннюю 

среду. Полифункциональность зданий и сооруже-

ний снижает опасность природных катастрофиче-

ских воздействий. 

- При разработке технологии возведения ис-

пользуют решения, минимально преобразующие 

рельеф, наносящие временный ущерб окружающей 

среде при условии возможности полного возвраще-

ния строительной площадки в естественное состоя-

ние: снятие и сохранение почвенного слоя на месте 

строительства, сборно-разборное покрытие автодо-

рог, отсутствие складов (монтаж с колес), примене-

ние безотходных технологий, минимальные раз-

меры строительных площадок при реконструкции с 

применением большепролетных покрытий над ре-

конструируемым объектом и др. 

- Конструктивные решения принимают с уче-

том анализа цикла жизни здания и его стоимости. 

Они должны позволять разборку (демонтаж) после 

завершения проектного срока эксплуатации, с воз-

вращением занятой земли в естественное состояние 

(исключение необратимого уплотнения или закреп-

ления естественного грунта под фундаментами, 

применение сборно-разборных фундаментов и кон-

струкций вышележащей части). Здание в период 

эксплуатации не должно прерывать естественный 

поток грунтовых вод, естественный оборот воды и 

газов между атмосферой и почвой. 

- Результатом экологического проектирования 

и строительства должны быть города и здания, со-

храняющие и восстанавливающие среду жизни, 

находящиеся в динамическом равновесии с природ-

ной средой, гармонирующие с природной средой, 

положительно воспринимаемые органами чувств, 

оздоровляющие среду и повышающие качество 

жизни, сохраняющие и восстанавливающие при-

родные ресурсы, не отторгаемые природными эко-

системами, удовлетворяющие весь круг потребно-

стей жителей. В итоге должна быть сохранена 

упругая (устойчивая) среда жизни. 

Можно утверждать, что экологичность, биопо-

зитивность новых городов, их жизнь в гармонии с 

природной средой как родственных ей компонен-

тов - это позитивный путь развития, позволяющий 

осуществить вечную мечту человечества о един-

стве с природой. Экологический город – это желае-

мое со всех точек зрения будущее человечества.  

Предлагается структура экологической ре-

ставрации и реконструкции города, основанная 

на определяющих факторах формирования эколо-

гических городов – природе, обществе, и техноло-

гиях (табл. 3). Ключевым фактором реализации 

этих мероприятий является экологизация мышле-

ния и деятельности [7]. Экологизация касается как 

проектировщиков и строителей экологических го-

родов, так и их жителей, которые должны соблю-

дать обязанности по поддержанию высокого каче-

ства среды. 

  



SCIENCES OF EUROPE # 23, (2018) | TECHNICAL SCIENCES 77 

Таблица 3 

Структура экологической реставрации и реконструкции города 

Природа Общество Город, техника, технологии 

Решение проблем сохранения и 

восстановления (экологической 

реставрации) природы 

Решение социально - экономи-

ческих, социально - психологи-

ческих и др. проблем общества  

Решение проблем экореконструк-

ции, экологизации антропоген-

ной техники и технологий, и ин-

фраструктуры 

Система непрерывного экологического образования и воспитания 

Глобальная экология. История и 

проблемы взаимодействия чело-

вечества и поселений с приро-

дой 

Социальная экология. Экология 

человека. Экологическая психо-

логия, философия, этика. Этика 

эмпатии  

Антропогенные воздействия. Эн-

тропийные и негэнтропийные 

технологии, экологизация техно-

логий 

Общая экология. Учение о био-

сфере. Метаболизм в природе. 

Экологическое равновесие  

Упругость социально - экологи-

ческой системы города. Эколо-

гические права и обязанности 

жителей  

Урбоэкология. Экологическая 

инфраструктура и среда жизни. 

Борьба с расползанием городов 

Глобальные экологические 

(природные) проблемы. Эколо-

гический кризис  

Роль городов в возникновении 

глобального экологического 

кризиса 

Экологизация урбанистических и 

архитектурно-строительных ре-

шений 

Устойчивые ландшафты. Фито-

мелиорация. Пермакультура 

Экологические учения - глубо-

кая экология, инвайронмента-

лизм  

Экологическое строительство. 

Полифункциональное использо-

вание территорий 

Экологическая реконструкция 

городов и экологическая рестав-

рация ландшафтов и их компо-

нентов 

Экологическое законодатель-

ство РФ. Экологические посту-

латы. Экология и религия 

Экологическая архитектура, ар-

хитектурная физика. Ландшафт-

ная архитектура  

«Мягкое» управление приро-

дой. Охрана природы 

«Устойчивое развитие и строи-

тельство»  

Экосити. Эко-комфортность, гар-

мония и красота города 

Пределы использования возоб-

новимых и невозобновимых ре-

сурсов 

Международные соглашения, 

экологические организации и 

движения 

Экологические материалы и ме-

тоды строительства. Экономия 

ресурсов  

Изучение пределов допусти-

мого освоения облесенных тер-

риторий, использования поч-

венно-растительного слоя 

«Равное природное простран-

ство». «Экологический след». 

Экологизация потребностей жи-

теля города 

Оценка цикла жизни. Потоки ма-

териалов и энергии в городах. 

Экологическая надежность и без-

опасность. Система управления 

отходами 

Пределы использования ресур-

сов живой природы (флоры и 

фауны) 

Гармонизация взаимоотноше-

ний между обществом и приро-

дой  

Энергоактивные, энергосберега-

ющие, «нулевые» и «интеллекту-

альные» здания  

Пределы «освоения» сфер пла-

неты – атмосферы, гидросферы, 

литосферы, биосферы 

Гармонизация взаимоотноше-

ний внутри общества, между 

людьми, городами, странами  

Архитектурное разнообразие. 

Сенсорная экология. Бионика. 

Фрактальная архитектура 

Пределы вмешательства чело-

века в ближнее и дальнее косми-

ческое пространство 

Решение проблем роста степени 

искусственности среды и жизни, 

возврат к естественности 

Индикаторы позитивного разви-

тия. ГИС. Экомониторинг. Эко - 

паспортизация, сертификация, 

экспертиза 

 

Заключение. В результате экологической ре-

конструкции городов и реставрации природы могут 

быть созданы экосити, поддерживающие экологи-

ческое равновесие, биоразнообразие, и высококаче-

ственную среду жизни [8, 9]. 
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