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АНОТАЦІЯ 

В статті описано норми внесення мінеральних добрив та застосування інокуляції насіння квасолі.  

Дефіцит білка у всьому світі знижується за рахунок використання білків тваринного походження. В 

умовах реформування агропромислового комплексу України та скорочення виробництва тваринної про-

дукції важливого значення набуло виробництво високобілкових продуктів рослинництва. Як наслідок 

цього, за останні роки різко виріс попит на насіння зернобобових культур. Технології використання добрив 

та вирощуванні квасолі є одним із найбільш ефективних заходів підвищення її врожайності.  

Встановлено, що оптимізована система удобрення із урахуванням потреби рослин у поживних ре-

човинах за етапами органогенезу може забезпечити найвищу врожайність культури. Квасолю відносять 

вчені до культур, вимогливих до поживного режиму ґрунту. На думку ряду вчених, квасоля є найвимог-

ливішою до родючості ґрунту серед зернобобових і досить чутлива до внесення мінеральних добрив. 

підтвердження цих висновків знайшло і в наших дослідженнях. 

ABSTRACT 

The article describes the application of mineral fertilizers and the application of inoculation of bean seeds. 

Protein deficiency is reduced worldwide by the use of animal proteins. In the conditions of reforming the 

agro-industrial complex of Ukraine and reduction of production of animal products, the production of high-protein 

crop products became important. As a consequence, demand for leguminous seeds has increased dramatically in 

recent years. Fertilizer technology and bean cultivation are one of the most effective measures to increase its yield. 

It is established that an optimized fertilizer system, taking into account the need of plants for nutrients by 

stages of organogenesis, can provide the highest crop yield. Beans are attributed to scientists who are demanding 

of the soil's nutrient regime. According to some scientists, beans are the most demanding for soil fertility among 

legumes and are quite sensitive to mineral fertilizers. These findings are supported by our studies as well. 

Ключові слова: квасоля, сорт, мінеральні добрива, інокуляція, урожайність, удобрення. 

Keywords: beans, variety, mineral fertilizers, inoculation, yield, fertilizers. 

 

Квасоля доволі перспективна культура, яка хоч 

і трудомістка у вирощувані, але має перспективу у 

ринку збуту та обіцяє чималий дохід в перспективі 

вже через короткий проміжок часу. Ця культура 

буде перспективною для фермерів, які мають не 

надто великі ділянки землі, хоча потрібну техніку 

все ж доведеться придбати. Тим не менше виро-

щуванням квасолі може зайнятись і людина, у якої 

немає досвіду сільськогосподарської діяльності [1, 

3]. Скорочення виробництва продукції тваринни-

цтва викликало необхідність збільшення частки 

рослинного білка. Населення України споживає 67-

70 % білка рослинного та 30-32 % – тваринного по-

ходження. У вирішенні проблеми нестачі білків 

тваринного походження важливу роль відіграє ква-

соля звичайна (Phaseolus vulgaris L.) [1, 2]. Нестача 

білка в харчуванні людини впливає на фізичну пра-

цездатність, ріст і розвиток молодого організму, 

інтелектуальний розвиток людини та її довголіття. 

Найважливішою складовою їжі є білки, оскільки 

саме ця група макронутрієнтів забезпечує ріст, 

утворення нових та відновлення ушкоджених тка-

нин [2, 8]. 

Норма вживання людиною бобових в рік по-

винна складати 13 кг за даними інституту харчу-

вання. Останнім часом рівень життя населення 

будь-якої країни визначається кількістю білка, який 

споживає людина. В Україні за останні десять років 

якість харчування населення різко погіршилася. 

Причиною цього є різкий спад об’ємів виробництва 

високобілкових продуктів харчування тваринного 

походження та їх висока собівартість [1, 4]. Вчені 

довели, що продукція тваринництва майже досягла 

своєї біологічної межі і сподіватися на істотне під-

вищення продуктивності й валового виробництва 

продуктів тваринництва немає підстав [1, 5]. 

Дефіцит білка у всьому світі знижується за 

рахунок використання білків тваринного поход-

ження [1, 7, 10]. В умовах реформування агропро-

мислового комплексу України та скорочення виро-

бництва тваринної продукції важливого значення 

набуло виробництво високобілкових продуктів 
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рослинництва. Як наслідок цього, за останні роки 

різко виріс попит на насіння зернобобових культур. 

Серед зернобобових культур чільне місце займає 

квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris L.), що 

містить у середньому 24 % білка, який за амінокис-

лотним складом близький до білків тваринного по-

ходження. Квасоля є однією з найважливіших, яка 

в останні роки перестала бути монополією город-

ників і дачників. Цю культуру стали вирощувати в 

промислових масштабах, зокрема, крупні агрохол-

динги, адже мода на вегетаріанство змусила за-

клади харчування і простих господинь згадати тра-

диційні страви з квасолі, які стають значно попу-

лярнішими за продукти з сої, яку в Україні почали 

вживати в їжу лише близько 20 років тому [6, 8]. 

Вагомий внесок у розвиток питань селекції, насін-

ництва, технологій вирощування квасолі в Україні 

зробили видатні вітчизняні вчені В. І. Січкар, А. О. 

Бабич, В. Ф. Камінський, О. В. Овчарук, Б. І. Пар-

хуць, Л. С. Краєвська, Д. С. Шляхтуров, О. Д. Турак 

О. В. Мазур та ін. 

Продовж останніх п’яти років виробництво 

квасолі зросло від 28,8 до 43,3 тис. т. В Україні 

розпочинається промислове виробництво квасолі. 

Корпорація «Сварог Вест Груп» почала виро-

щувати цю бобову культуру в промислових мас-

штабах, засіявши нею 2,1 тис. га у Хмельницькій та 

Чернівецькій областях. До структури посівів було 

включено 6 сортів білої, чорної та червоної квасолі 

середня врожайність становила 2,4 т/га іноземної 

селекції [6, 11-12]. 

Вирощування квасолі обумовлене економіч-

ною та агрономічною привабливістю. Ця рослина 

належить до цінних попередників майже для всіх 

сільськогосподарських культур. Квасоля не є ви-

нятком серед бобових культур, які є азотфіксую-

чими (тобто збільшують вміст азоту в ґрунті). 

Відповідно ця культура збагачує ґрунт макро- та 

мікроелементами, що робить її надзвичайно корис-

ною складовою сівозміни, а також одним із найкра-

щих попередників зернової групи [8, 11]. 

Мета та задачі дослідження. Метою нашої 

роботи було підвищення зернової продуктивності 

середньостиглих сортів квасолі вітчизняної селек-

ції шляхом встановлення особливостей росту і ро-

звитку рослин та оптимізації елементів технології 

вирощування обробки інокуляції та удобрення за-

лежно від сортових особливостей та умов вегета-

ційного періоду в умовах дослідного поля Вінниць-

кого національного аграрного університету. 

Вирощування сільськогосподарських культур, 

та оптимізація технології зокрема квасолі, передба-

чає врахування погодно-кліматичних та ґрунтових 

умов, а саме: кількості опадів, ґрунту, температур-

ного режиму повітря та тривалості і строків на-

стання теплого періоду, агрохімічних та водно- фі-

зичних властивостей ґрунту. Аналіз погодно-кліма-

тичних та ґрунтових умов дозволяє передбачити 

особливості росту, розвитку та продуктивність по-

льових культур в окремих екологічних зонах. Цей 

аналіз допомагає адаптувати існуючі технології ви-

рощування сільськогосподарських культур для 

кожної конкретної зони [1, 6].  

Залежно від особливостей рельєфу, Лісостеп 

різноманітний. На Правобережжі зона займає Во-

лино-Подільську і Придніпровську височини, на 

Лівобережжі - частину Придніпровської низовини і 

відроги Середньоросійської височини, за складом 

ґрунтів, кліматичними умовами та іншими особли-

востями підзони мають певні відмінності [1]. 

Клімат Лісостепу помірно континентальний. Із 

заходу на схід січневі температури змінюються від 

-4 до -7 °С, липневі – від +20 до +24 °С. Темпера-

тура повітря +31 оС і вище, яка може завдавати 

шкоди сільськогосподарським культурам, просте-

жується періодами в основному, в липні – серпні та 

вересні. Протягом досліджувальних років пере-

важно у січні – лютому середня тривалість періоду 

з мінімальною температурою -14 оС і нижче стано-

вить 5-9 днів. 

Теплий період у Лісостепу триває 230-275 

днів, вегетаційний період більшості сільськогоспо-

дарських культур – 190-210 днів, період активної 

вегетації – 150-180 днів. У зоні Лісостепу сума ак-

тивних температур становить 2600-2800 оС. 

За рік випадає 440-710 мм опадів, з яких 60-70 

% припадає на літній період [9, 10]. У зоні Лісо-

степу часто трапляються посушливі періоди [11]. 

Клімат зони дослідження - помірно-континен-

тальний. При середньорічній температурі близько 

7°С середня температура зимових місяців стано-

вить - 6,1 °С. Абсолютний мінімум становить -30 

°С. Загальна кількість опадів за рік коливається в 

межах 571-624 мм. Із цієї суми близько 65 % опадів 

припадає на теплий період року і 30 % - на холод-

ний. Гідротермічний коефіцієнт перевищує оди-

ницю і дорівнює 1,7-1,8, розподіл опадів протягом 

року носить нерівномірний характер. 

Можна відмітити, що ґрунтово-кліматичні 

умови регіону є досить сприятливими для ведення 

сільськогосподарського виробництва і отримання 

високих і стабільних урожаїв зернових бобових ку-

льтур, в тому числі квасолі. 

Дослідження особливостей росту, розвитку та 

формування продуктивності залежно від піджив-

лень проводились протягом 2017-2019 рр. на сірих 

лісових середньосуглинкових ґрунтах. Сірий лісо-

вий середньо суглинковий ґрунт дослідної ділянки 

характеризується агрохімічними показниками. 

Вміст гумусу на глибині 0-30 см становить 2,10 

% (за Тюріним), реакція ґрунтового розчину слабо-

кисла – рН 5,1, гідролітична кислотність 2,16 мг – 

екв./100 г ґрунту. Сума ввібраних основ складає 

18,8 мг-екв./100 г ґрунту. 

В цілому фізико-хімічні властивості ґрунту до-

слідної ділянки є характерними для цього виду ґру-

нтів, що зустрічається на території області. Незва-

жаючи на деякі недоліки сірих лісових ґрунтів вони 

є придатними для вирощування всіх польових ку-

льтур, в тому числі сої, одержання їх високої уро-

жайності. 

Результати досліджень. Тривалість вегета-

ційного періоду при вирощуванні квасолі має важ-

ливе значення, оскільки ріст, розвиток та форму-

вання врожаю цієї культури може тривати від 60 до 

130 діб. Встановлено, що тривалість вегетаційного 
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періоду залежить від генетичних особливостей 

сорту, екологічних умов регіону та застосування 

конкретних елементів технології вирощування [10, 

12]. Існує градація розподілу вегетаційного періоду 

квасолі звичайної: ранньостигла група (сівба – тех-

нічна стиглість зеленого боба) 64-72 доби; середнь-

оранні – 73-80 діб; середньостиглі 81-110 діб, се-

редньопізні 111-120 діб і пізньостиглі 120 діб. 

Доведено, що за середньодобовою температурою 

вище за 10 °С можна вирощувати сорти з періодом 

95–100 діб до технічно стиглого зеленого боба та 

125-130 діб до фізіологічно стиглого насіння [5, 9, 

11]. 

Подовження тривалості вегетації рослин ква-

солі, як правило, негативно впливає на розвиток 

рослин квасолі звичайної. Вчені стверджують, що 

процес формування квіток, тривалість цвітіння, за-

пліднення і формування бобів повною мірою зале-

жать від кліматичних чинників. Найкращі умови 

для запліднення спостерігаються за температури 

повітря 20-27 ºС і вологості 45-60 %. Зазвичай три-

валість періодів сходи-цвітіння і цвітіння-до-

зрівання у квасолі майже однакова, з деякими коли-

ваннями. Цвітіння у дуже ранньостиглих генотипів 

починається на 28-30 добу, у пізньостиглих – на 55-

57 [1, 8]. У період цвітіння і на початку наливання 

бобів надземна маса квасолі починає розвиватись 

більш інтенсивно та накопичує ще 30 % сухої речо-

вини. Хоча ріст рослин після кінця цвітіння майже 

припиняється, накопичення сухої речовини триває 

до повної стиглості насіння, і за цей період ще до-

дається її до 40 %. Процес формування квіток, три-

валість цвітіння, запліднення і формування бобів 

залежать від кліматичних чинників. 

Дощова і прохолодна погода гальмує цвітіння, 

спричиняє обпадання бутонів і стерильність квіток 

[7]. 

В наших дослідженях встановлено, що в сере-

дньому за вегетаційний період середньостиглі со-

рти квасолі, залежно від варіанта удобрення та іно-

куляції насіння Роколта, варіював у сортів Букови-

нка, Галактика та Дніпрянка від 79 до 102 діб 

(табл.1). 

Найдовший період вегетації сортів квасолі 

відмічено нами у найбільш наближеному за показ-

никами до типових погодно-кліматичних умов та 

сприятливому для росту і розвитку рослин квасолі 

2019 році. Достатня кількість опадів у травні, 

червні та липні (92, 109,2 та 85 мм опадів 

відповідно) викликала подовження фази цвітіння, 

інтенсивніше наростання вегетативної маси та 

збільшення висоти рослин. Загалом, вегетація рос-

лин досліджуваних сортів квасолі подовжилася на 

тиждень відносно середнього за три роки показ-

ника. У 2019 році для досягнення повної стиглості 

сорту Буковинка знадобилося, залежно від удоб-

рення та інокуляції насіння Роколта, від 84 до 96 

діб, сорту Галактика від 91 до 106 діб, сорту Дніп-

рянка від 94 до 107 діб. У найсухішому за роки до-

сліджень 2018 році вегетація досліджуваних сортів 

була найкоротшою і варіювала залежно від чин-

ників, поставлених на вивчення, у сорту Буковинка 

73-81 доба, у сорту Галактика – 83-95, у сорту Дніп-

рянка – 85-96 діб відповідно. Сорт Буковинка до-

стигав раніше за інші та період вегетації в нього був 

на 8-13 діб коротший. 

Таблиця 1 

Тривалість вегетаційного періоду сортів квасолі залежно від удобрення та передпосівної інокуляції на-

сіння, діб 

Сорт Варіант удобрення 

Рік 
Середнє 

2017 2018 2019 

проведення інокуляції насіння* 

без/і і без/і і без/і і без/і і 

Б
у

к
о

в
и

н
к
а Без добрив (контроль) 80 83 84 87 73 76 79 82 

N30P25K15 82 86 87 91 74 78 81 85 

N55P35K25 85 88 90 93 77 80 84 87 

N80P50K35 88 89 93 94 80 80 87 88 

N100P70K40 89 89 96 96 81 81 89 89 

Г
ал

ак
ти

к
а Без добрив (контроль) 86 92 91 94 83 86 87 91 

N30P25K15 89 96 95 100 85 88 90 95 

N55P35K25 93 99 99 104 88 89 93 97 

N80P50K35 97 99 102 103 92 92 97 98 

N100P70K40 100 100 106 106 95 95 100 100 

Д
н

іп
р
я
н

к
а Без добрив (контроль) 89 92 94 98 83 85 89 92 

N30P25K15 93 97 97 101 85 89 92 96 

N55P35K25 96 99 100 105 88 93 95 99 

N80P50K35 99 100 105 105 92 92 99 99 

N100P70K40 102 102 107 107 95 96 101 102 

*Примітка: і – інокульоване насіння; б/і – без інокуляці;. 
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відмічено нами у найбільш наближеному за показ-

никами до типових погодно-кліматичних умов та 

сприятливому для росту і розвитку рослин квасолі 

2019 році. Достатня кількість опадів у травні, 

червні та липні (92, 109,2 та 85 мм опадів 

відповідно) викликала подовження фази цвітіння, 

інтенсивніше наростання вегетативної маси та 

збільшення висоти рослин. Загалом, вегетація рос-

лин досліджуваних сортів квасолі подовжилася на 
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тиждень відносно середнього за три роки показ-

ника. У 2019 році для досягнення повної стиглості 

сорту Буковинка знадобилося, залежно від удоб-

рення та інокуляції насіння Роколта, від 84 до 96 

діб, сорту Галактика від 91 до 106 діб, сорту Дніп-

рянка від 94 до 107 діб. У найсухішому за роки до-

сліджень 2018 році вегетація досліджуваних сортів 

була найкоротшою і варіювала залежно від чин-

ників, поставлених на вивчення, у сорту Буковинка 

73-81 доба, у сорту Галактика – 83-95, у сорту Дніп-

рянка – 85-96 діб відповідно. Сорт Буковинка до-

стигав раніше за інші та період вегетації в нього був 

на 8-13 діб коротший. 

Сорти квасолі в період вегетації в середньому 

за роки досліджень на варіантах із застосуванням 

інокуляції насіння, порівняно з варіантами без іно-

куляції насіння на різному фоні удобрення, був до-

вшим на 3-5 діб до варіанта з внесенням добрив в 

нормі N55P35K25 включно. На варіантах досліду 

без інокуляції насіння Роколта зі збільшенням но-

рми внесення азотних добрив пропорційно подов-

жувалась вегетація всіх досліджуваних сортів. Зо-

крема, у середньому за роки досліджень від кон-

трольного варіанта (без добрив) до збільшення 

азотних добрив до 120 кг/га д. р. на фоні P80K40 

вегетація досліджуваних сортів квасолі подовжува-

лася на 13-15 діб. 

За внесення азотних добрив у нормі від 90 до 

120 кг/га на фоні збільшення норми внесення фос-

форно-калійних добрив, період вегетації був одна-

ковим, як у варіантах із застосуванням інокуляції 

Роколта, так і без неї. Разом з цим, внесення добрив 

у нормі N80P50K35 та N100P70K40 призводило до 

пригнічення нітрогеназної активності бульбочок на 

коренях досліджуваних сортів квасолі та живлення 

рослин відбувалося виключно за рахунок мінераль-

них форм добрив. 

Формування врожаю при вивченні процесу 

культурних рослин проблема їх росту і розвитку є 

головною в агрономічній науці. Ріст і розвиток рос-

лин відображають всю сукупність процесів 

взаємодії організмів з чинниками зовнішнього се-

редовища, тому застосовуючи ті чи інші техно-

логічні прийоми, можна впливати на умови життя 

та процеси росту і розвитку рослин в агробіоцено-

зах [1, 8]. 

В онтогенезі рослин квасолі в перший період 

характеризується тим, що молодий проросток, який 

розвивається, живиться за рахунок пластичних ре-

човин насінини і лише після появи сім’ядолей на 

поверхні ґрунту, рослина починає засвоювати вуг-

лекислоту повітря і поживні речовини з ґрунту [1]. 

Тому, створення сприятливих умов для росту і роз-

витку рослин квасолі, особливо в перші 40 діб веге-

тації, відіграє важливе значення у формуванні ви-

соких врожаїв насіння цієї культури [5, 12]. 

Таблиця 2 

Тривалість міжфазних періодів квасолі залежно від удобрення та передпосівної інокуляції насіння, 

діб (середнє за 2017–2019 рр.) 

Сорт Варіант удобрення 

Тривалість від фази повні сходи до повної стиглості 

третього трійчастого лис-

тка 

бутоніза-

ції 
цвітіння 

наливу бо-

бів 

повної стигло-

сті 

проведення передпосівної інокуляції* 

без/і і без/і і без/і і без/і і без/і і 

Б
у

к
о

в
и

н
к
а 

Без добрив (кон-

троль) 
10 10 29 30 39 42 61 64 79 82 

N30P25K15 11 12 31 32 41 45 63 67 81 85 

N55P35K25 12 12 31 32 44 47 66 69 84 87 

N80P50K35 12 13 31 32 47 48 69 71 87 88 

N100P70K40 14 14 33 33 49 49 71 71 89 89 

Г
ал

ак
ти

к
а 

Без добрив (кон-

троль) 
12 12 32 32 41 44 66 70 87 91 

N30P25K15 13 13 32 33 45 50 69 74 90 95 

N55P35K25 14 14 34 34 48 52 72 75 93 97 

N80P50K35 15 15 34 35 52 55 76 77 97 98 

N100P70K40 17 17 34 35 55 57 79 79 100 100 

Д
н

іп
р
я
н

к
а 

Без добрив (кон-

троль) 
13 13 33 33 42 46 66 69 89 92 

N30P25K15 14 14 33 34 45 49 70 74 92 96 

N55P35K25 15 15 35 35 48 52 73 77 95 99 

N80P50K35 15 16 36 37 52 55 77 78 99 99 

N100P70K40 17 17 36 37 56 58 79 80 101 102 

*Примітка: і – інокульоване насіння; б/і – без інокуляції 

 

Як видно з таблиці 2 цвітіння рослин квасолі 

дуже ранньостиглих генотипів зазвичай почи-

нається на 36-42 добу, у пізньостиглих – на 55-57 

[1, 5]. У результаті проведених нами досліджень 

найменша середня тривалість міжфазного періоду 

повних сходів – третього трійчастого листка 

відмічена у сорту квасолі Буковинка – 10-14 діб, 

дещо більшою – 12-17 і 13-17 діб була у сортів Га-

лактика та Дніпрянка, зростаючи під впливом іно-

куляції та норм внесення мінеральних добрив. 

Проте, вплив інокуляції на тривалість міжфазних 
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періодів квасолі звичайної спостерігався вже на по-

чатку цвітіння. До вказаного періоду варіанти без 

інокуляції та з інокуляцією Роколта за тривалістю 

міжфазних періодів значно не відрізнялися. На по-

чатку вегетації більш суттєво на подовженість 

періодів росту впливали генетичні особливості 

сорту та мінеральні добрива. 

На контролі в варіантах досліду (без добрив та 

інокуляції насіння) початок цвітіння рослин ква-

солі у сорту Буковинка зафіксовано через 39 діб пі-

сля фази повних сходів, у сортів Галактика та Дніп-

рянка – через 41 і 42 доби відповідно. За інокуляції 

Роколта початок цвітіння відмічено пізніше на 3-4 

доби. Зокрема, у сорту Буковинка цвітіння настало 

через 42 доби після фази повних сходів, у сортів Га-

лактика та Дніпрянка – через 44 та 46 діб. Початок 

наливу бобів на цих же варіантах без внесення до-

брив та без інокуляції відзначено відповідно через 

61 та 66 діб. На варіантах з інокуляцією насіння 

квасолі Роколта у сортів Буковинка, Галактика та 

Дніпрянка відмічено через 64, 70 та 69 діб 

відповідно, що на 3-4 діб довше порівняно з 

варіантами без інокуляції насіння. 

Рівень забезпеченості елементами мінераль-

ного живлення також неабияк впливає на три-

валість міжфазних періодів в онтогенезі рослин 

квасолі. Зокрема, при збільшенні норми внесення 

мінеральних добрив у нормі N100P70K40 в другій 

половині вегетації культури настання фаз росту 

відмічено на 10-13 діб пізніше залежно від чин-

ників, які вивчали, у всіх досліджуваних сортів ква-

солі, порівняно з контрольним варіантом. На по-

чатку вегетації різниця була меншою і становила 3-

4 доби. Причому, на варіантах із проведенням іно-

куляції та удобренням у нормі N55P35K25 (вклю-

чно) зафіксовано подовження цих періодів на 5-7 

діб. За подальшого збільшення норм мінеральних 

добрив (до N100P70K40 кг/га д. р.) настання фаз 

відбувалося за однаковий період, як з інокуляцією 

насіння, так і без неї. 

Різницю в тривалості міжфазних періодів нами 

було відмічено під впливом гідротермічних умов 

кожного року окремо. Зокрема, у 2017 році три-

валість міжфазних періодів відповідала або була 

наближеною до біологічних особливостей даних 

сортів та варіювала залежно від мінерального жив-

лення, а також інокуляції насіння. У 2017 році три-

валість міжфазних періодів значно подовжилась за 

рахунок високих температур та тривалих дощів у 

червні та липні. У сортів Буковинка, Галактика та 

Дніпрянка фаза повної стиглості наступила 

відповідно через 96, 106 та 107 діб залежно від 

варіантів досліду, що були поставлені на вивчення. 

Різниця між варіантами із проведенням інокуляції 

та без неї становила 3-5 діб. Зі збільшенням норми 

внесення мінеральних добрив до N100P70K40 кг/га 

д. р. настання фаз в даному році відбувалось одно-

часно, незалежно від інокуляції насіння. 

Як ми можемо побачити що 2018 році вегета-

ція рослин квасолі пройшла швидше і тривалість 

міжфазних періодів була коротшою за роки прове-

дення досліджень. Міжфазні періоди в даному році 

у зв’язку з посушливими та жарким погодними 

умовами вегетаційного періоду тривали на 4-12 діб 

менше, ніж в 2017, та особливо, за дощового 2018 

року. У сорту квасолі Буковинка фаза повної стиг-

лості зерна на контрольних варіантах досліду без 

інокуляції відмічена на 73 добу, з інокуляцією 

насіння Роколта – на 76 добу після повних сходів.  

Отже, тривалість міжфазних періодів в онтоге-

незі квасолі та їх співвідношення різнились між со-

бою під впливом погодних умов вегетаційного року 

(різниця по роках за настанням фаз складала до 15 

діб залежно від сорту та досліджуваних чинників), 

норм мінеральних добрив (збільшення норм міне-

ральних добрив від N30P25K15 до N100P70K40 

кг/га д. р. подовжувало настання фаз розвитку до 12 

діб), та сортових особливостей (хоча всі до-

сліджуванні сорти належать до середньостиглої 

групи сортів, різниця в настанні фаз розвитку, за-

лежно від досліджуваних чинників, між сортами 

складала до 13 діб). 

Як вказано з літературних джерел висота рос-

лин квасолі є важливим чинником, який впливає на 

її продуктивність. За динамікою цього показника 

впродовж вегетації можна судити про те, як склада-

лися умови росту і розвитку рослин в онтогенезі. 

Детальний аналіз темпів росту стебла дає мож-

ливість з’ясувати найбільш оптимальні умови для 

формування високопродуктивних агрофітоценозів 

сільськогосподарських рослин, зокрема і квасолі [2, 

8, 12]. Детальний аналіз висоти рослин дає мож-

ливість з’ясувати найбільш оптимальні умови для 

формування високопродуктивних агрофітоценозів 

сільськогосподарських рослин, зокрема і квасолі. 

Вивчення темпів росту та розвитку рослин квасолі 

в онтогенезі дає можливість розкрити найбільш 

важливі залежності процесу формування високої 

продуктивності цієї культури [2, 6, 8]. Ця ознака в 

онтогенезі рослин квасолі піддається значним 

змінам. З огляду на це, вивчення темпів росту і ро-

звитку рослин квасолі дає змогу розкрити та сфор-

мулювати наукові основи формування високопро-

дуктивних агроценозів квасолі. 

Зважаючи на отримані дані за роки проведення 

досліджень можна зробити висновок, що на висоту 

рослин квасолі впливають як погодні умови дослі-

джуваних років, так і генетичні особливості сорту, 

а також елементи технології, що входили до схеми 

нашого досліду – передпосівна інокуляція насіння, 

удобрення. 

Слід відзначити, що на висоту рослин квасолі 

насамперед значно вплинули гідротермічні умови 

вегетаційного періоду. Більш сприятливими та ха-

рактерними для цієї культури були співвідношення 

температури повітря та надходження опадів у 2017 

та 2018 роках, де за таких умов темпи росту дослі-

джуваних сортів квасолі повною мірою відповідали 

генетичним особливостям цих сортів. У 2019 році 

через недостатню кількість опадів упродовж всієї 

вегетації квасолі висота рослин була суттєво ниж-

чою приблизно на 35-40 % (залежно від фази роз-

витку), ніж характерна ознака для кожного дослі-

джуваного сорту за загальною ботанічною характе-

ристикою сортів. 
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Рис. 1. Висота рослин квасолі залежно від удобрення та передпосівної інокуляції насіння,  

см (середнє за 2017−2019 рр.) 

 

За період проведення досліджень нами відмі-

чено, що як і в попередньому досліді зі збільшен-

ням норми внесення мінеральних добрив та з подо-

вженням подальших фенологічних фаз культури, 

збільшувалась висота рослин досліджуваних сортів 

квасолі. 

За роки проведення досліджень сорт Дніпря-

нка характеризувався більш інтенсивним наростан-

ням вегетативної маси та швидким темпом збіль-

шення висоти рослин, порівняно з сортами Галак-

тика та особливо Буковинка. Зокрема, у середньому 

за роки проведення досліджень у фазу наливу бобів 

даний показник, залежно від удобрення та інокуля-

ції насіння Роколта, зростав у вищезазначеного 

сорту від 52,0 до 64,4 см, тоді як у сорту Галактика 

він варіював від 46,7 до 58,8 см відповідно. 

Результати досліджень дали нам змогу ствер-

джувати, що висоту рослин квасолі зумовлювали, 

насамперед, гідротермічні умови року проведення 

досліджень. Також не менш важливий чинник – ге-

нетичні особливості сорту, і чинники, які були по-

ставлені на вивчення, а саме удобрення збільшення 

норм внесення мінеральних добрив до N100P70K40 

спричиняло збільшення висоти на 20-40 %, 

порівняно з контрольними варіантами та прове-

дення інокуляції насіння Роколта (за удобрення до 

N55P35K25 кг/га д. р. зумовило збільшення даного 

показника на 2-10 %, порівняно з варіантами без 

інокуляції, подальше збільшення добрив до 

N100P70K40 – на однаковому рівні або на 1-6 %). 

Результати, одержані нами, дозволили встано-

вити, що висота кріплення нижніх бобів змінюва-

лась залежно від сортових особливостей культури 
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та висоти рослин. Вищу висоту кріплення нижніх 

бобів відмічено у сорту Буковинка, яка в середнь-

ому за роки проведення досліджень варіювала від 

15,0 (контроль, без добрив та інокуляції) до 16,5 см 

(N100P70K40 + інокуляція насіння Роколта). Дещо 

нижче висота у сортів Дніпрянка та Галактика – від 

14,4 до 15,4 та від 13,5 до 14,8 см відповідно 

(табл.3). 

Збільшення норми внесення добрив до 

N30P25K15 до N100P70K40 кг/га д.р., а також за-

стосування передпосівної інокуляції на фоні міне-

рального удобрення, сприяло збільшенню висоти 

кріплення нижніх бобів аналогічно збільшенню ви-

соти рослин квасолі в цілому.  

Таблиця 3 

Елементи структури врожаю квасолі залежно від удобрення та застосування інокуляції насіння (се-

реднє за 2017-2019 рр.) 

С
о

р
ти

 

Варіант 

удобрення 

Висота 

кріплення ниж-

ніх бобів, см 

Довжина 

бобів, см 

Кількість бобів 

на рослині, шт. 

Кількість зерен 

на рослині, шт. 

Маса зерна з 

рослини, г 

Маса 1000 

насінин, г 

 

проведення передпосівної інокуляції* 

без/і і без/і і без/і і без/і і без/і і без/і і  

Б
у

к
о

в
и

н
к
а 

Контроль 15,0 15,1 12,1 12,2 19,1 20,2 84,9 87,5 16,4 17,1 193,2 195,8 

N30P25K15 15,4 15,3 12,3 12,5 19,6 21,1 91,2 92,8 18,1 18,8 198,3 202,3 

N55P35K25 15,3 15,5 12,7 12,8 20,3 21,8 92,4 94,2 18,6 19,6 201,8 207,6 

N80P50K35 15,9 15,9 12,8 12,7 20,5 20,4 94,2 92,9 19,3 19,0 205,4 204,3 

N100P70K40 16,3 16,5 12,6 12,6 19,9 19,9 91,1 91,5 18,3 18,5 201,2 201,9 

Г
ал

ак
ти

к
а 

Контроль 13,5 13,6 14,6 14,9 16,6 17,4 76,0 78,6 15,4 16,1 202,7 204,8 

N30P25K15 13,8 13,8 15,0 15,1 17,6 19,0 81,8 83,4 17,0 17,7 207,3 211,7 

N55P35K25 14,0 14,0 14,9 15,1 18,0 19,8 84,4 86,0 17,8 18,5 210,6 215,3 

N80P50K35 14,5 14,5 15,1 15,2 18,4 18,5 84,9 84,9 18,1 18,0 212,7 212,3  

N100P70K40 14,7 14,8 15,0 15,2 17,6 17,8 82,6 83,2 17,3 17,5 209,7 210,0  

П
ер

л
и

н
а 

Контроль 14,4 14,4 15,2 15,4 20,4 22,1 101,3 104,2 17,6 18,4 173,9 176,2 

N30P25K15 14,8 14,9 15,6 15,7 25,2 26,5 106,8 108,4 18,9 19,6 177,0 180,4 

N55P35K25 14,7 14,9 15,6 15,7 26,5 28,6 109,2 112,5 19,6 20,9 179,5 183,9 

N80P50K35 15,0 15,1 15,6 15,8 27,2 27,2 111,4 111,4 20,3 20,3 182,1 182,0 

N100P70K40 15,2 15,4 15,7 15,7 24,6 24,9 109,0 109,2 19,5 19,6 179,2 179,5 

* Примітка: і – інокуляція насіння; б/і – без інокуляці  

 

У середньому за роки досліджень у сорту Бу-

ковинка цей показник досяг найвищого значення 

при застосуванні інокуляції та за внесення 

N100P70K40 і становив 16,5 см, що 0,2 см більше, 

ніж у варіанті без інокуляції за тієї ж норми добрив, 

та на 1,5 см більше за варіант із абсолютним кон-

тролем. Аналогічну тенденцію з дещо нижчими ре-

зультатами зафіксовано у сортів Галактика та Дніп-

рянка.  

Встановлено, що безпосередній прямий вплив 

на даний показник мали погодні умови конкретного 

року. Зокрема, найвищу висоту кріплення нижніх 

бобів відмічено у достатньо вологому та теплому 

2018 році. Висота кріплення нижніх бобів у сорту 

Буковинка становила 16,3-17,9 см, порівняно з 

дещо нижчим показником у близькому за гідро-

термічними показниками до багаторічних даних 

2017 році – 16,2-17,3 та найнижчим – у спекотному 

та посушливому 2019 році, коли рослини квасолі 

мали найкоротший період вегетації та найнижчу 

висоту рослин – 13,6-14,8 см. У сортів Галактика та 

Дніпрянка виявлено аналогічну тенденцію зміни 

показника за роками. 

Довжина бобів квасолі – переважно сортова 

ознака, яка варіювала залежно від чинників, що 

були поставлені на вивчення (норми мінеральних 

добрив та інокуляція Роколта) та залежала від гід-

ротермічних умов року проведення досліджень. 

Так, найменшу довжину бобів у середньому за роки 

проведення досліджень формував сорт Буковинка – 

12,1-12,8 см залежно від норми мінеральних добрив 

та інокуляції. Дещо довші боби мали сорти Галак-

тика та Дніпрянка – 14,6-15,2 та 15,2-15,8 см за-

лежно від норми мінеральних добрив та інокуляції. 

Зважаючи на погодні умови, що склалися на період 

вегетації культури, найкоротші боби сорти квасолі 

формували у спекотному та посушливому 2019 

році, найдовші – у теплому та зволоженому 2018 

році. 

Кількість бобів на рослині – важливий елемент 

структури врожаю, що зумовлює продуктивність 

рослини і приймає участь у формуванні врожаю. У 

процесі проведення досліджень встановлено, що 

максимальну кількість бобів з рослини було отри-

мано в сприятливому для росту й розвитку квасолі, 

теплому з достатньою кількістю опадів році 2018 

році. 

Найвищий показник у даному році відмічено у 

сорту Дніпрянка, що залежно від досліджуваних 

чинників варіював від 20,7 до 30,5 шт., у сортів Бу-

ковинка та Галактика дещо нижчий – відповідно від 

19,4 до 22,9 та від 17,8 до 19,9 шт. Меншу кількість 

бобів з рослини у сортів квасолі Дніпрянка, Буко-

винка та Галактика зафіксовано у не менш сприят-

ливому за гідротермічними умовами 2017 році – 

відповідно від 20,8 до 28,2, від 19,6 до 22,1 та від 
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16,4 до 20,8 шт. Найнижчий даний показник у до-

сліджуваних сортів виявлено в спекотному та по-

сушливому 2018 році, який варіював відповідно 

19,6 до 27,1, від 18,2 до 20,4 та від 15,3 до 18,8 шт. 

Встановлено, що досліджувані чинники впли-

вали на кількість бобів на рослині квасолі. Так, вне-

сення мінеральних добрив сприяло збільшенню 

цього показника. У варіантах, які не передбачали 

інокуляцію насіння, його величина у сорту Дніпря-

нка в середньому за роки дослідження збільшува-

лась відповідно зі збільшенням норми мінеральних 

добрив – на 23,5 % за внесення N30P25K15, на 29,9 

% – за внесення N30P25K15, на 33,3 % – за вне-

сення N80P50K35 та 20,6 % – за внесення 

N100P70K40,порівняно до неудобрених варіантів, 

де на рослині формувалось 20,4 шт. 

Застосування у технології вирощування іноку-

ляції насіння сприяло збільшенню кількості бобів 

на рослинах квасолі від 1,3 до 8,3 % залежно від рі-

вня мінерального удобрення, порівняно до варіан-

тів, де не передбачали проведення цього агроза-

ходу. Збільшення в нормі внесених добрив азотних 

до 60 кг/га д. р. на фоні P40K20, а також застосу-

вання передпосівної інокуляції на фоні мінераль-

ного удобрення, сприяло збільшенню кількості 

бобів на рослині. У середньому за роки досліджень 

у сорту Дніпрянка цей показник досяг найвищого 

значення при застосуванні інокуляції та за вне-

сення N55P35K25 і становив 28,6 шт., що на 2,4 шт. 

більше, ніж у варіанті без інокуляції за тієї ж норми 

добрив, та на 8,2 шт. більше за варіант із абсолют-

ним контролем. Аналогічну тенденцію з дещо ниж-

чими результатами відмічено у сортів Галактика та 

Буковинка. Подальше збільшення норм азотних до-

брив у варіантах із проведенням інокуляції насіння 

спричинило зменшення кількості бобів на рослині 

у сортів квасолі. Так, підвищення норми добрив до 

N80P50K35 та N100P70K40 створювало сприятливі 

умови мінерального живлення для рослин квасолі. 

Однак, така доза спричиняла істотне зниження 

кількості та маси бульбочок на коренях рослин ква-

солі і, відповідно, пригнічувала процес азотфікса-

ції, значно зменшуючи частку бактеріальної скла-

дової у живленні культури. 

Показник кількості зерен з рослини викликає 

інтерес у плані пошуку шляхів прискореного розм-

ноження насіння, що особливо важливо для ква-

солі, оскільки об’єми виробництва насіння цієї ку-

льтурине задовольняють потреб сільськогосподар-

ських виробників. У наших дослідженнях показник 

кількості зерен на рослині неабияк залежав від 

біологічних особливостей сорту. Зокрема, у сорту 

Дніпрянка в середньому на одній рослині формува-

лося від 101,3 шт. (контроль, без добрив та інокуля-

ції) до 112,5 шт. (N100P70K40 + інокуляція насіння 

Роколта), дещо нижче – у сортів Буковинка та Га-

лактика – від 84,9 до 94,2 та від 76,0 до 86,0 см 

відповідно. Тому, зважаючи на відсоток природних 

втрат та травмування насіння, формування показ-

ника кількості насінин на рослині відбувалося ана-

логічно до кількості бобів на рослині. Застосування 

мінеральних добрив позитивно вплинуло на показ-

ник кількості зерен з рослини. Внесення 

N30P25K15 сприяло його збільшенню, порівняно 

до контрольного варіанта, в сорту Дніпрянка на 5,4 

%, N55P35K25 – на 7,8 %, N80P50K35 – 10,0 %, 

N100P70K40 – на 7,6 %. Застосування інокуляції 

насіння Роколта сприяло збільшенню кількості зе-

рен на рослині на 0,4-2,6 шт. у сорту Буковинка, на 

0,6-2,6 – у сорту Галактика та на 0,2-3,3 шт. у сорту 

Дніпрянка залежно від варіанта удобрення. Проте, 

збільшення норми внесення мінеральних добрив, 

зокрема азотних до 90 та 120 кг/га д. р., нівелювало 

вплив інокуляції на формування даного показника. 

Погодні умови в роки досліджень безпосе-

редньо впливали на масу 1000 насінин. Зокрема, 

найбільш сприятливим для формування маси 1000 

насінин виявився помірно спекотний та достатньо 

зволожений 2018 рік, де у сорту Галактика даний 

показник варіював від 219,8 (варіант абсолютного 

контролю) до 234,2 г (варіант з інокуляцією та вне-

сенням N55P35K25), у сорту Буковинка – від 211,6 

до 228,2 г, у сорту Дніпрянка – від 190,8 до 202,2 г 

відповідно. У теплому зі значною кількістю опадів 

2017 році даний показник був дещо нижчим, 

порівняно з попереднім роком, і у сорту Галактика 

варіював залежно від досліджуваних чинників від 

209,5 до 223,4 г, у сорту Буковинка – від 197,5 до 

211,4 г, у сорту Дніпрянка – від 180,1 до 190,5 г 

відповідно. Найменша маса 1000 насінин виявлено 

у спекотному та посушливому 2018 році, де даний 

показник був значно нижчим, порівняно з характер-

ним за особливостями для кожного сорту показни-

ком. У сорту квасолі звичайної Галактика – 

варіював від 178,8 до 188,2 г, у сорту Буковинка – 

від 170,4 до 183,1 г, у сорту Дніпрянка – від 150,7 

до 161,2 г відповідно. 

Маса 1000 насінин значно різнилася за 

біологічними особливостями кожного конкретного 

сорту. Згідно характеристики досліджуваних 

сортів, даний показник у сорту Дніпрянка був ниж-

чим в досліді та в середньому становив 173,9-183,9 

г, у сорту Буковинка формувалося крупніше 

насіння і маса 1000 насінин становила відповідно 

193,2-207,6 г, тоді як у сорту Галактика маса 1000 

насінин виявилася найбільшою і варіювала в межах 

202,7-215,3 г залежно від удобрення та інокуляції. 

Застосування інокуляції насіння Роколта і збіль-

шення мінеральних добрив до певної межі в се-

редньому за роки досліджень позитивно впливали 

на масу 1000 насінин досліджуваних сортів. Маса 

1000 насінин – це показник, який різниться за ха-

рактерними особливостями кожного конкретного 

сорту. Максимальний показник виявлено у сорту 

Галактика за передпосівної інокуляції та збіль-

шення внесених добрив до N55P35K25 кг/га д.р., 

що становила 215,3 г, порівняно з 210,6 г у варіанті 

без інокуляції, за тих же норм добрив та з 202,7 г у 

варіанті з абсолютним контролем. Таку ж тенден-

цію з дещо нижчою масою тисячу насінин зафіксо-

вано у сортів Буковинка та Дніпрянка. Подальше 

збільшення внесення мінеральних добрив, зокрема 

азотних до 80 та 100 кг/га д.р., сприяло зниженню 
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даного показника у варіантах із проведенням іноку-

ляції, так і без неї. 

Єлементи структури врожаю визначають 

індивідуальну продуктивність рослин квасолі, 

тобто масу зерна з рослини. Тому цілком зрозуміло, 

що досліджувані чинники впливали на останню, 

змінюючи її тим чи іншим чином. Вплив мінераль-

них добрив на формування маси зерна з рослини 

спостерігали в усіх варіантах досліду. Внесення 

N30P25K15 забезпечило збільшення величини 

цього показника порівняно до контролю у сорту 

Дніпрянка на 6,5-7,4 %, N55P35K25 – на 11,4-13,6, 

N80P50K35 – на 10,3-15,3 % та N100P70K40 – на 

6,5-10,8 % залежно інокуляції насіння. У сортів Га-

лактика та Буковинка відмічено аналогічну тенден-

цію. Найкращі умови для формування індивідуаль-

ної продуктивності рослин забезпечувало внесення 

мінеральних добрив у нормі N55P35K25 на фоні до-

посівної інокуляції насіння Роколта або внесення 

N80P50K35 без інокуляції. За такої системи удоб-

рення рослини формували масу зерна на рівні від 

18,5 до 20,9 та від 18,1 до 20,3 г залежно від сорту, 

що на 15,3-20,1 % перевищувало показники абсо-

лютного контролю. Варто зауважити, що введення 

у технологію вирощування квасолі допосівної іно-

куляції насіння Роколта сприяло збільшенню маси 

зерна з рослини, порівняно до неінокульованих 

варіантів, на 0,1-1,3 г/рослину залежно від сорту та 

норми внесення мінеральних добрив. 

Погодні умови 2019 року необхідно відзна-

чити, що неповною мірою відповідали вимогам 

квасолі до умов вирощування, що позначилось на 

формуванні елементів структури врожаю та уро-

жайності в цілому. Залежно від досліджуваних чин-

ників, вона варіювала від 1,41 (сорт Буковинка, аб-

солютний контроль) до 2,12 т/га (сорт Дніпрянка, 

N55P35K25 + інокуляція). У 2018 році під час веге-

тації культури гідротермічний режим сприяв мак-

симальній реалізації генетичного потенціалу рос-

лин квасолі, що дало змогу отримати врожайність 

зерна на рівні від 1,95 (сорт Буковинка, абсолютний 

контроль) до 3,16 т/га (сорт Дніпрянка, N55P35K25 

+ інокуляція). Загалом, погодні умови у 2017 році 

склались сприятливі для росту й розвитку куль-

тури, що позначилось і на показнику врожайності, 

яка коливались у межах від 1,64 до 2,74 т/га за-

лежно від сорту, удобрення та інокуляції. 

Підсумовуючи одержані результати слід від-

значити, що елементи структури врожаю сортів 

квасолі Буковинка, Галактика та Дніпрянка в се-

редньому за роки проведення досліджень залежали 

від сортових особливостей. Сорт квасолі Буковинка 

характеризується вищою висотою кріплення бобів, 

найменшою в досліді довжиною бобів, середньою 

кількістю бобів та зерен на рослині, масою 1000 

насінин. Тому в наших дослідженнях він формував 

середню індивідуальну продуктивність рослини, з 

урахуванням найнижчого виживання рослин за ве-

гетацію і, відповідно, густоти стояння рослин на 

час збирання – найнижчої в досліді врожайності, в 

межах від 1,68 до 2,28 т/га залежно від норми міне-

ральних добрив та інокуляції. 

Найбільша врожайність (1,9-2,40 т/га) сформу-

вав сорт квасолі Галактика за рахунок найбільшої 

маси 1000 насінини та густоти стояння рослин на 

час збирання. Сорт квасолі Дніпрянка в наших до-

слідженнях хаарктеризувався найвищою вро-

жайністю – 2,09-2,65 т/га залежно від норми міне-

ральних добрив та інокуляції за рахунок фор-

мування більшої кількості бобів та зерна на 

рослині, маси зерна з рослини. 

Внесення добрив у технології вирощування 

квасолі є одним із найбільш ефективних заходів 

підвищення її врожайності. Встановлено, що оп-

тимізована система удобрення із урахуванням по-

треби рослин у поживних речовинах за етапами ор-

ганогенезу може забезпечити найвищу врожайність 

культури [1, 4-5]. Дослідники відносять квасолю до 

культур, вимогливих до поживного режиму ґрунту 

[8, 12]. Квасоля є найвимогливішою до родючості 

ґрунту серед зернобобових і досить чутлива до вне-

сення мінеральних добрив. Ці висновки знайшли 

своє підтвердження і в наших дослідженнях. 

Мінеральні добрива сприяли зростанню вро-

жайності культури. Найвищу середню урожайність 

формував сорт Дніпрянка у варіанті з проведенням 

інокуляції насіння та за удобрення N55P35K25 

кг/га д. р., яка становила 2,67 т/га, що на 0,24 т/га 

більше, ніж у варіанті без інокуляції за тих же норм 

добрив та на 0,69 т/га більше за абсолютний кон-

троль.  

  



12 Sciences of Europe # 50, (2020) 

Таблиця 4 

Урожайність квасолі залежно від удобрення та інокуляції насіння, т/га (середнє за 2017-2019 рр.) 

Варіант 
Урожайність т/га 

Приріст врожаю 

добрив 
інокуляція насіння добрив + інокуляція 

*б/і *і *б/і *і 

Буковинка 

Без добрив (контроль) 1,68 1,96 - 

 

- 0,28 - 

N30P25K15 1,94 2,14 0,27 0,18 0,20 0,47 

N55P35K25 2,05 2,28 0,38 0,32 0,23 0,61 

N80P50K35 2,15 2,18 0,48 0,22 0,03 0,51 

N100P70K40 2,11 2,15 0,44 0,19 0,04 0,48 

Галактика 

Без добрив (контроль) 1,90 2,04 - 

 

- 0,14 - 

N30P25K15 2,13 2,29 0,23 0,25 0,16 0,39 

N55P35K25 2,24 2,49 0,34 0,45 0,25 0,59 

N80P50K35 2,40 2,41 0,47 0,37 0,04 0,51 

N100P70K40 2,38 2,37 0,43  0,33 0,04 0,47 

Дніпрянка 

Без добрив (контроль) 2,09 2,20 - 

 

- 0,11 - 

N30P25K15 2,27 2,40 0,29 0,26 0,13 0,42 

N55P35K25 2,43 2,67 0,45 0,53 0,24 0,69 

N80P50K35 2,65 2,62 0,63 0,48 0,01 0,64 

N100P70K40 2,52 2,54 0,54 0,40 0,02 0,56 

НІР0,5 – 0,26; А – 0,11;Б – 0,12;  В – 0,85. 

 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

У варіанті за внесення N55P35K25 та інокуля-

ції насіння Роколта урожайність сорту Галактика 

становила 2,49 т/га, що на 0,25 т/га більше, ніж у 

варіанті без інокуляції за тих же норм добрив та на 

0,59 т/га більше за абсолютний контроль. 

Сорт Буковинка найвищу врожайність – 2,28 

т/га теж формував на варіанті досліду N55P35K25 

+ інокуляція Роколта. Найвищу врожайність на ва-

ріантах досліду без проведення інокуляції Роколта 

– 2,15, 2,37 та 2,65 т/га у сортів Буковинка, Галак-

тика та Дніпрянка відмічено за удобрення в нормі 

N80P50K35 кг/га д. р., що відповідно на 0,48, 0,47 

та 0,63 т/га вище порівняно з урожайністю на абсо-

лютному контролі, яка становила 1,68; 1,90 та 2,09 

т/га відповідно. 

Найвищий приріст врожаю у досліджуваних 

сортів зафіксовано у варіантах з інокуляцією 

насіння та за різних норм добрив, порівняно з абсо-

лютним контролем. У сорту Буковинка приріст від 

внесення різних норм добрив та проведення іноку-

ляції становив від 0,47 до 0,61 т/га, у сорту Галак-

тика – від 0,39 до 0,59 т/га, у сорту Дніпрянка – від 

0,42 до 0,69 т/га. Незважаючи на незначний вплив 

окремо чиннику: проведення інокуляції та застосу-

вання добрив, доведено їх суттєвий, позитивний 

вплив у результаті взаємодії цих чинників. Вищеза-

значені прирости рівня врожайності вказують на 

високу ефективність проведення передпосівної іно-

куляції насіння за внесення помірних норм азотних 

добрив. 

Висновки. Варто відмітити, що високі дози 

азотних добрив від N90 до N120 на фоні фосфорно-

калійних добрив в поєднанні з інокуляцією насіння 

негативно вплинули на урожайність квасолі, яка в 

деяких варіантах була нижчою за врожайність на 

контрольних варіантах за рахунок пригнічення азо-

тфіксації, де бульбочки хоча і утворювалися у не-

великій кількості, проте нітрогеназна активність 

майже не відбувалась. Тому на варіантах з макси-

мальними дозами азотних добрив, як за викори-

стання інокуляції насіння, так і без неї, урожайність 

досліджуваних сортів квасолі була майже на од-

ному рівні. Оскільки азотфіксації з повітря не 

відбувалося через відсутність нітрогеназної актив-

ності, то на цих варіантах, рослини мали виключно 

мінеральну форму живлення. 

Збільшення норми азоту з N80 до N100 на фоні 

фосфорно-калійних добрив знижувало ефектив-

ність інокуляції у досліджуваних сортів квасолі. 

Тож очевидно як з економічної, так і з екологічної 

точки зору, доцільніше використовувати природ-

ний азот (за рахунок проведення передпосівної іно-

куляції насіння) на противагу використанню міне-

рального азоту для отримання врожаю в таких 

межах. Після комплексного аналізу всіх чинників 

впливу на продуктивність досліджуваних сортів 

квасолі, можна зробити висновок, що на приріст 

врожаю впливали норми мінеральних, зокрема 

азотних добрив (збільшення норми азотних добрив 

до 60 кг/га д. р. сприяло значним приростам уро-

жайності квасолі порівняно з показником, отрима-

ним на контролі), застосування біопрепарату на ос-

нові штамів бульбочкових бактерій (на варіантах із 

проведенням інокуляції насіння зі збільшенням 

азотних добрив у нормі до 60 кг/га д. р. відмічено 

вищу врожайність, порівняно з аналогічними 

варіантами без інокуляції насіння) та біологічні 

особливості сортів (найбільш високотехнологічним 

та продуктивним виявився сорт Дніпрянка, який за-
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лежно від чинників, поставлених на вивчення фор-

мував найвищу врожайність, порівняно з іншими 

досліджуваними сортами). 

Таким чином, урожайність сортів квасолі зви-

чайної піддавалась суттєвим змінам впродовж 

років досліджень. Проте, кожен показник впливу 

мав опосередковану та часткову дію на цей показ-

ник. Найбільший вплив на урожайність до-

сліджуваних сортів квасолі мав чинник «Міне-

ральні добрива» – 52 %, дещо менший – 19 % – 

«Сорт», чинник «Погодні умови» – 15 % та «Іноку-

ляція насіння» – 14 %. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена дослідженню щодо визначення фунгіцидної активності препаратів хімічного та 

біологічного походження проти Phytophthora infestans та Alternaria solani картоплі сорту Глазурна. 

Близько 98% площ насаджень картоплі в Україні вирощують на приватних присадибних ділянках, а 

це призводить до різкого збільшення чисельності хвороб різного патологічного походження. Розмір зе-

мельних ділянок є незначним, садивний матеріал неякісний повна відсутність дотримання сівозмін, а це в 

свою чергу призводить до накопичення і поширення таких збудників хвороб, як Alternaria Solani та 

Phytophthora infestans, які без застосування засобів захисту можуть знижувати суттєво урожайність. 

Результати наших досліджень показали, що при обприскуванні насаджень картоплі препаратами різ-

ного походження було відмічено значне зниження розвитку фітофторозу та альтернаріозу порівняно з ко-

нтролем. Ураження листя збудником Phytophthora infestans інтенсивніше проявилося у перші 10 днів і при 

обприскуванні хімічними фунгіцидами становило 56,4–68,4 %, біологічними — 78,2–83,9 %. Збудником 

Alternaria solani ураженість листків була інтенсивна у перші 10 днів і сягала при застосуванні хімічних 

препаратів 22,8–41,6 %, біологічних — 51,4–76,8 % відповідно. 

Досліджено сім варіантів фунгіцидних обробок насаджень картоплі. Доведено, що серед хімічних пре-

паратів найбільшу фунгіцидну активність показав Антракол, з.п., де ступінь ураження листків на 20-й день 

відповідно складав 51,9, 35,8 %, з біопрепаратів — Фітоспорин-М, п. зі ступенем ураження листків 75,5, 

68,3 %. Використання таких препаратів забезпечує підвищення на 2,70–4,53 т/га урожайності картоплі по-

рівняно з контролем (обробка водою). 

ABSTRACT 

The article is devoted to the research on determining the fungicide activity of the preparations of chemical 

and biological origin against Phytophthora infestans as well as against Alternaria solani of Glazurna potato sort. 

About 98% of potato plantations in Ukraine are grown on private baskyards, which leads to a sharp increase 

in the number of diseases of different pathological origins. The size of the land is insignificant, the planting mate-

rial is of poor quality, the complete lack of adherence to crop rotations, which in turn leads to the accumulation 

and spread of pathogens such as Alternaria solani and Phytophthora infestans. De Weight, which without the use 

of remedies can significantly reduce. 

The results of our studies showed that when spraying potato plantations with drugs of different origin, a 

significant decrease in the development of late blight and alternaria was observed compared to the control. The 

lesion of the leaves of the pathogen Phytophthora infestans was more intense in the first 10 days and when sprayed 

with chemical fungicides was 56,4-68,4%, biological – 78,2-83,9%. The pathogen of Alternaria solani was leaf 

lesion that was intense in the first 10 days and reached 22,8–41,6% with the use of chemicals, and 51,4–76,8% 

with biological agents. 

Seven variants of the fungicide treatment of plants have been approbated. It has been determined that among 

chemical preparations the highest fungicide activity showed Antrokol. The degree of leaves injury on the 20th day 
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was 51,9, 35,8 %. From among biopreparations after the application of Phytosporyn-M the degree of leaves injury 

was 75,5, 68,3 %. The application of these preparations provides the increase in potatoes yields by 2,70-4,53 t/ha 

as compared to the control (water treatment). 

Ключові слова: картопля, Phytophthora infestans, Alternaria solani, патоген, препарат, ефективність. 

Keywords: potato, Phytophtora, infestans, Alternaria solani, pathogene, preparation, efficiency. 

 

Постановка проблеми 

При комплексному захисті картоплі від лист-

кових хвороб важливу роль відіграє хімічний та бі-

ологічний методи лікування. Важливо знати, що 

для оптимального використання фунгіцидів та біо-

препаратів, принцип дії та тип активності діючих 

речовин, що входять до їх складу, а також ефектив-

ність проти збудників, має здатність формувати 

приріст урожаю, володіє профілактичними, захис-

ними та лікувальними властивостями і зберігає 

стійкість і рухливість дію факторів на навколишнє 

середовище (Ivanyuk et al., 2005; Bengtsson et al., 

2014).  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Виробники пестицидів проти хвороб картоплі 

пропонують препарати, що належать до різних кла-

сів хімічних сполук: феніламіди, анілінопіримі-

дини, імідазолінони, триазоли, стробілуріни, окса-

зомединдиони, феноксимени, спироксаміни. Су-

часні фунгіциди, як правило, мають системну, 

трансламінарну та стимулюючу дії. Заслуговує на 

увагу новітнє покоління фунгіцидів — стробілу-

ріни, які проявляють ефективність проти чотирьох 

класів грибних патогенів і захищають рослини від 

більшості хвороб. Нові сполуки (іпровалікарб, фе-

намідон) дещо відрізняються і мають інший меха-

нізм дії у порівнянні з відомим металаксимом. Де-

які фунгіциди мають широкий спектр дії, і це дає їм 

можливість використовувати для захисту рослин 

від грибних патогенів різних класів (Brurberg et al., 

2011). Можна стверджувати про те, що еволюція 

фунгіцидів для захисту картоплі йде досить стрі-

мко.  

Наукові дослідження вчених показують, що 

сучасний інтегрований захист рослин ґрунтується 

на впровадженні інноваційних біологічних препа-

ратів, створених на основі мікроорганізмів, що вра-

жають шкідники рослин, збудники хвороб і бур'яни 

(Borova et al., 2011). За умов таких організмів ство-

рена ціла серія мікробіологічних препаратів, які во-

лодіють широким спектром захисної дії, та за зако-

ном біологічної буферності не можуть накопичува-

тися в природному середовищі та продуктах 

(Andrade-Piedra et al., 2005; Kravchenko et al., 2007). 

Такі препарати часто використовуються у поєд-

нанні з хімічними засобами захисту рослин. Прик-

ладом таких біологічних фунгіцидів можуть слу-

жити препарати Різоплан, Бактофіт, Триходермин, 

штам гриба Colletotrichum coccodes, екстракт гриба 

Pythium ultimum тощо.  

З використанням нових препаратів для захисту 

картоплі, також існує необхідність в розробці під-

ходів їх раціонального застосування. Діючі речо-

вини препаратів для захисту від фітофторозу та аль-

тернаріозу різняться за типом активності і можуть 

бути: захисними, лікувальними і антиспорулянт-

ними. Захисні діючі речовини здатні викликати за-

гибель перед зараженням. А от антиспорулянтна 

властивість фунгіцидів полягає в здатності уповіль-

нювати утворення спорангіїв і знижувати їх життє-

здатність (Andrivon et al., 2003; Polozhenets et al., 

2012). 

Наукова література недостатньо висвітлює 

проблематику фунгіцидної активності різних за по-

ходженням фунгіцидів проти Phytophtora infestans 

та Alternaria solani. 

Мета досліджень полягає у вивченні фунгіци-

дної активністі препаратів хімічного та біологіч-

ного походження проти Phytophthora infestans та 

Alternaria solani картоплі сорту Глазурна в польо-

вих умовах. 

Методика досліджень Об’єктом наших дослі-

дження був процес обприскування насаджень кар-

топлі препаратами різного походження проти роз-

витку таких хвороб, як фітофтороз та альтернаріоз. 

Польові дослідження проводили у 2013–2015 

рр. на дослідному полі Житомирського національ-

ного агроекологічного університету. Схема польо-

вого досліду включає такі варіанти: контроль (обп-

рискування рослин водою); Псевдобактерін-2, в.р. 

(1,0 л/т); Трихофіт, р. (5,0 л/га); Фітоспорин-М, п. 

(3,0 кг/га); Акробат МЦ, в.г (2,0 кг/га); Антракол, 

з.п. (1,5 кг/га); Консенто 450 SС, к.с. (2,0 л/га).  

Площа дослідної ділянки — 50 м2, повторність 

шестиразова. Агротехніка вирощування картоплі 

загальноприйнята для зони Полісся.  

Обприскування рослин здійснювали фунгіци-

дами в фазу бутонізації за рекомендованими виро-

бником нормами витрат. Через 5, 10 і 20 днів після 

обробки, листки відокремлювали від рослин і помі-

щали на підноси зі зволоженим фільтрувальним па-

пером і в лабораторних умовах інокулювали спо-

рами Phytophthora infestans та Alternaria solani. Че-

рез 4 дні після інокуляції обраховували кількість 

некрозів на листках (Volovik et al., 1989). Статисти-

чний аналіз експериментальних даних розрахову-

вали дисперсійним методом за методикою О. Б. До-

спехова, використовуючи комп’ютерну програму 

Ільякова (Dospexov, 1985). 

Результати досліджень. Результати дослі-

джень показали, що при обприскуванні насаджень 

картоплі препаратами різного походження було 

відмічено значне зниження розвитку фітофторозу 

та альтернаріозу порівняно з контролем (табл. 1). 

Ураження листя збудником Phytophthora infestans 

інтенсивніше проявилося у перші 10 днів і при об-

прискуванні хімічними фунгіцидами становило 

56,4–68,4 %, біологічними – 78,2–83,9 %. 
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Таблиця 1 

Фунгіцидна активність препаратів проти Phytophthora infestans картоплі сорту Глазурна  

(середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіант досліду Тривалість експозиції на рослинах 

початкова через 5 днів Через 10 днів через 20 днів 

н
ек

р
. 

ш
т.

/л
и

ст
 % 

н
ек

р
. 

ш
т.

/л
и

ст
 % 

н
ек

р
. 

ш
т.

/л
и

ст
 % 

н
ек

р
. 

ш
т.

/л
и

ст
 % 

Контроль (обробка водою) 88,2 100 94,6 100 116,0 100 123,2 100 

Псевдобактерін-2, в.р., 1,0 л/т 35,4 41,0 68,9 72,8 92,4 78,2 105,4 85,7 

Трихофіт, р., 5,0 л/га 36,2 41,1 52,6 55,6 97,4 83,9 100,6 81,7 

Фітоспорин-М, п., 3,0 кг/га 24,0 27,2 49,2 52,0 97,8 79,1 92,8 75,5 

Акробат МЦ, в. г., 2,0 кг/га 36,2 41,0 45,0 47,6 79,4 68,4 74,6 60,6 

Антракол, з. п., 1,5 кг/га 14,8 16,7 47,0 49,7 65,4 56,4 64,0 51,9 

Консенто 450 SС, к.с., 2,0 л/га 16,8 19,1 52,0 54,9 75,6 65,2 66,8 54,4 

НІР0,5 8,3 

 

Із хімічних препаратів у даний період найкра-

щий захисний ефект забезпечив Антракол, з. п., 

1,5 кг/га, де ураження рослин становило 56,4 %, що 

вище на 8,8, 12,0 % в порівнянні із препаратами 

Консенто 450 SС, к.с., 2,0 л/га та Акробат МЦ, в. г., 

2,0 кг/га. Щодо біологічних фунгіцидів, то ефекти-

внішим виявився препарат Псевдобактерін-2, в.р., 

1,0 л/т (78,2 %). 

Через 20 діб після застосування фунгіцидів 

здійснювався моніторинг ділянок, який показав, що 

найвищу фунгіцидну активність проти хвороби ви-

являють препарати Антракол, з. п., 1,5 кг/га та Фі-

тоспорин-М, п., 3,0 кг/га, де ураження зменшилось 

відповідно до 51,9, 75,5 %. 

Збудником Alternaria solani ураженість листків 

була інтенсивна у перші 10 днів і сягала при засто-

суванні хімічних препаратів 22,8–41,6 %, біологіч-

них — 51,4–76,8 % відповідно (табл. 2).  

Таблиця 2 

Фунгіцидна активність препаратів проти Alternaria solani картоплі сорту Глазурна  

(середнє за 2013-2015 рр.) 

Варіант досліду 

Тривалість експозиції на рослинах 

початкова через 5 днів Через 10 днів Через 20 днів 

н
ек

р
. 

ш
т.

/л
и

ст
 

% 

н
ек

р
. 

ш
т.

/л
и

ст
 

% 

н
ек

р
. 

ш
т.

/л
и

ст
 

% 
н

ек
р

. 

ш
т.

/л
и

ст
 

% 

Контроль 

(обробка водою) 
105,2 100 54,8 100 96,4 100 100,8 100 

Псевдобактерін-2, в.р., (1,0 л/т) 47,8 45,4 26,8 48,9 76,8 79,7 73,8 80,2 

Трихофіт, р., (5,0 л/га) 18,9 12,2 10,9 20,0 65,0 67,4 68,8 78,6 

Фітоспорин-М, п.,  

(3,0 кг/га) 
14,8 13,4 57,0 32,6 51,4 53,3 64,0 68,3 

Акробат МЦ, в. г.,  

(2,0 кг/га) 
12,8 12,2 6,0 10,9 44,4 46,1 48,4 48,1 

Антракол, з. п., (1,5 кг/га) 2,8 2,7 4,4 8,0 23,0 23,9 36,4 35,8 

Консенто 450 SС, к.с.,  

(2,0 л/га) 
6,8 6,5 2,0 5,0 22,0 22,8 47,0 46,6 

НІР0,5  12,2 
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Кращу фунгіцидну активність проявили хімі-

чні препарати спостерігали через 20 діб, де ураже-

ність листків становила 35,8–48,1 %. Препарати бі-

ологічного походження за дією були менш ефекти-

вними: ураження альтернаріозом знаходилось в 

межах 68,3–80,2 %. Кращою активністю серед хімі-

чних препаратів був Антракол, з. п., 1,5 кг/га де ура-

ження листя становило - 35,8 %, а з біологічних кра-

щим – Фітоспорин-М, п., 3,0 кг/га – 68,3 %. 

Ми вважаємо, що це пов’язано із ідеальною 

комбінацією діючих речовин препаратів, які є висо-

котоксичними для Phytophthora infestans і Alter-

naria solani. Також вони виявляють захисні анти-

стресорні реакції та можуть модифікувати метабо-

лізм, індукувати зміни пластичності сортів і рівень 

їх резистентності до ураження збудниками цих хво-

роб. 

Як показує практика, що одним із головних ви-

значальних і головних критеріїв правильного вико-

нання того чи іншого прийому, який застосовується 

в агрономії, є продуктивність самої культури. 

Отримання нами експериментальних досліджень 

дає можливість стверджувати про значний вплив 

фунгіцидних обробок на урожайність картоплі 

(табл. 3).  

Таблиця 3 

Вплив фунгіцидної обробки на урожайність картоплі сорту Глазурна, 2013−2015 рр.  

№ з/п Варіант досліду Урожайність, т/га 

1 Контроль (обробка водою) 17,8 

2 Псевдобактерін-2, в.р., 1,0 л/т 18,4 

3 Трихофіт, р., 5,0 л/га 21,6 

4 Фітоспорин-М, п., 3,0 кг/га 22,3 

5 Акробат МЦ, в. г., 2,0 кг/га 18,8 

6 Антракол, з. п., 1,5 кг/га 23,4 

7 Консенто 450 SС, к.с., 2,0 л/га 20,5 

НІР0,5 2013 р. 0,5 

НІР0,5 2014 р. 0,5 

НІР0,5 2015 р. 0,4 

 

Найбільшою врожайність 22,3, 23,4 т/га отри-

мано у варіантах із внесенням таких препаратів, як 

Антракол, з. п., 1,5 кг/га та Фітоспорин-М, п., 3,0 

кг/га, які виявляли найкращу фунгіцидну актив-

ність проти хвороб.  

Висновки. Визначення та збереження фунгі-

цидної активності хімічних та біопрепаратів проти 

збудників картоплі Phytophthora infestans та 

Alternaria solani на сорті Глазурна показало, що 

найкращу фунгіцидну активність показали препа-

рати хімічного походження, а саме Антракол, з. п., 

1,5 кг/га, де ураженість листків на 20 добу складала 

35,8–51,9 %, а із біопрепаратів — Фітоспорин-М, п., 

3,0 кг/га з ураженістю листків 68,3–75,5 %.  

Отже, застосування таких препаратів забезпе-

чує підвищення на 2,70–4,53 т/га урожайності кар-

топлі порівняно з контролем (обробка водою). 

Подальші дослідження будуть спрямовані на 

детальне вивчення особливостей розвитку збуд-

ника Alternaria Solani та Phytophthora infestans 

(Mont.) De Вагу у лабораторно-польових умовах. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье экспериментально исследовано зависимость механических свойств композитов от дозы об-

лучения при низких и высоких температурах. Установлено, что одновременное воздействие электронного 

облучения и различных температур существенно меняют механические свойства композитных материа-

лов. В результате увеличения дозы облучения из-за нарастающего процесса деструкции уменьшается 

напряжение при разрушении и величина прогиба.  

У композитов сначала разрушалась полимерная матрица, имеющая малое относительное удлинение, 

а затем наполнитель, обладающий большим относительным удлинением. К быстрой деструкции приводил 

облучение при температуре 493К. Так как в этом случае к радиационной деструкции прибавляется терми-

ческая деструкция. 

Экспериментально установлено, что рассмотренные композиты К1–К4 обладали более высокой проч-

ностью при низких температурах, обусловленные низкотемпературным упрочнением.  

Показано, что разумное сочетание различных наполнителей и матрицы позволяет получить компо-

зиты устойчивые одновременному воздействию радиации, высоких и низких температур. 

ABSTRACT 

The article experimentally investigated the dependence of the mechanical properties of composites on the 

radiation dose at low and high temperatures. It was found that the simultaneous effect of electron irradiation and 

various temperatures significantly change the mechanical properties of composite materials. As a result of increas-

ing the radiation dose due to the growing process of destruction, the stress at destruction and the magnitude of the 

deflection decrease. 
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In composites, a polymer matrix having a small elongation was first destroyed, and then a filler having a large 

elongation. Irradiation at a temperature of 493 K led to rapid destruction. Since in this case thermal destruction is 

added to radiation destruction. 

It was experimentally established that the considered K1 – K4 composites had higher strength at low temper-

atures due to low-temperature hardening. It is shown that a reasonable combination of various fillers and matrices 

makes it possible to obtain composites resistant to the simultaneous effects of radiation, high and low temperatures. 

Ключевые слова: композиты, электроны, облучение, температура, прочность, радиационная 

стойкость.  

Keywords: composites, electrons, radiation, temperature, strength, radiation resistance. 

 

Введение 

Используемые в транспорте, атомной и косми-

ческой отрасли композитные материалы, одновре-

менно подвергаются действию глубокого вакуума, 

высоких и низких температур, ионизирующих из-

лучений, механических нагрузок, агрессивных сред 

и т.д. Поэтому главной особенностью современных 

задач является рассмотрение всех или большей ча-

сти указанных воздействий одновременно.  

Изучение механизмов структурной релаксации 

и корреляции параметров температурных зависи-

мостей, механических и электрических свойств 

композитов после облучения дает возможность 

произвести количественные оценки изменения их 

молекулярной структуры, оценить особенности 

этих изменений в области контакта полимерного 

связующего с наполнителем. Одним из методов, 

позволяющих получит сведения об изменении 

структуры материалов, о характере радиационных 

воздействий, приводящих к сшиванию или де-

струкции молекул композитов, является исследова-

ния механических свойств композитов облученных 

при различных температурах [1].  

В работе [2] приведены результаты исследова-

ния температурных зависимостей внутреннего тре-

ния и модуля сдвига, облученных электронами, 

стеклотекстолитов марок СТ-11 и СТ-ЭТФ, пред-

ставляющие собой прессованный материал, полу-

ченный пропиткой стеклоткани фенольным и эпок-

ситрифенольным матрицей соответственно. Уста-

новлено, что разрушающее напряжение 

уменьшается с дозой, это свидетельствует о том, 

что в этих материалах под воздействием облучения 

происходит преимущественно процесс деструкции. 

Радиационная деструкция полимера приводит к из-

менению молекулярно-массового распределения 

из-за разрыва в главной цепи. Экспериментально 

установлено, что число разрывов главной цепи про-

порционально поглощенной дозе. Результаты изме-

рений температурных зависимостей внутреннего 

трения и модуля сдвига в необлученных и облучен-

ных разными дозами образцах показали, что отчет-

ливо выделяется -пик, который повышается с уве-

личением дозы облучения и заметно смещается в 

сторону меньших температур.  

Известно, что этот пик связан с процессом 

стеклования, при котором осуществляется переход 

полимерной матрицы композита из стеклообраз-

ного в высокоэластическое состояние [3]. Ниже 

температуры стеклования сегменты или группы мо-

лекул, образующие основную цепь, колеблются 

ограниченно и не способны изменять своего поло-

жения относительно соседних сегментов. Выше 

температуры перехода становится возможным 

внутримолекулярное вращение групп атомов, при-

водящее к взаимной подвижности соседних сегмен-

тов. Процесс стеклования, обусловливающий появ-

ление -пиков, связан с движением сегментов цепи 

длиной 50-100 атомов основной цепи. Радиацион-

ная деструкция приводит к увеличению числа по-

движных сегментов и, следовательно, к пропорци-

ональному росту высоты -пика. Изменение вы-

соты -пика при облучении может рассматриваться 

как мера радиационной деструкции полимера. Сме-

щение температуры максимума пиков внутреннего 

трения в область низких температур в данном мате-

риале свидетельствует о том, что вызванная облу-

чением деструкция облегчает размораживание сег-

ментальной подвижности в полимерной матрице 

вдали от стекловолокна. 

Максимуму внутреннего трения соответствует 

спад модуля сдвига. Снижение модуля сдвига с по-

вышением температуры при постоянном или воз-

растающем уровне фона внутреннего трения свиде-

тельствует об увеличении вязкости среды. Энергия 

активации -процесса рассчитанные по частотному 

сдвигу максимума внутреннего трения и составили 

для необлученного образца марки СТ-11 21,0 ± 3,2 

кДж/моль, а для облученного до 1 МГр –5,7 ± 1,4 

кДж/моль. По мере увеличения дозы -пик смеща-

ется в сторону меньших температур. При дозах об-

лучения 1 и 10 МГр заметного роста высоты пика 

не наблюдался, а начиная с дозы 50 МГр высота -

пика резко возрастала, что свидетельствовала о зна-

чительной деструкции как свободной, так и связан-

ной матрицы композита. Установленные законо-

мерности деструкции композитов сказываются на 

изменении их механических и физических свойств 

после электронного облучения в различных темпе-

ратурах.  

Цель настоящей работы – Исследование меха-

нических свойств композитов (разрушающего 

напряжения σp, относительной деформации εр и ве-

личины прогиба l) облученных при низких и высо-

ких температурах. 

Методика эксперимента 

Нами проведено исследование изменения ме-

ханических свойств композитных материалов че-

тырех типов, облученных электронами в условиях 

низких температур и длительных рабочих темпера-

тур композитов.  

Были исследованы композиты 4-х видов К1, 

К2, К3, К4 представляющие собой:  

К1 – стеклотекстолитовый наполнитель с эпок-

синоволачной матрицей; 
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К2 – стеклотекстолитовый наполнитель с эпок-

ситрифенольной матрицей; 

К3 – стеклослюдинитовый наполнитель с 

эпоксиноволачной матрицей; 

К4 – запресованная стеклослюдинитовая 

лента, пропитанная эпокситрифенольным связую-

щим.  

Образцы, изготовленные из этих материалов, 

имели размеры 80 х 10 х 4,7 мм. Эти образцы раз-

мещались универсальную камеру, которая позво-

ляла создать достаточно высокую плотность тока 

на образце без нарушений его температурного ре-

жима облучения [4]. Так как в результате взаимо-

действия электронного пучка с материалом наряду 

с радиационными повреждениями происходит тем-

пературный разогрев образцов, что в конечном 

итоге влияет на их механическую прочность. В дан-

ном эксперименте температура облучаемых образ-

цов составляла 493 К (при охлаждении струей воз-

духа и соответствует длительным рабочим темпе-

ратурам композитов) и 100 К (при охлаждении 

жидким азотом). Перед облучением необлученные 

образцы подвергались температурной обработке, а 

затем испытывались на испытательной машине. 

Эта обработка заключалась в следующем: образцы 

помещались на 2 часа в жидкий азот или термостат, 

т.е. задавались такие условия, которые существуют 

при облучении образцов электронами. Определе-

ние механических свойств производились каждый 

раз на воздухе при комнатной температуре. 

Режим облучения выбирался в зависимости от 

типа образца, его геометрических размеров и тем-

пературы. Температурный режим устанавливался 

током пучка при соответствующем охлаждении. 

Температура измерялась термопарой медь-кон-

стантан. В пленках спай термопары приклеивался 

эпоксидной смолой к поверхности образца.  

Облучение материалов производилось током 

электронов 60 мкА, который попадал на площадку 

20х20 мм2. Вследствие вращения барабана облуче-

ние образцов было равномерным. При этом улуч-

шалось их охлаждение по сравнению с неподвиж-

ными мишенями, которые использовались ранее. 

Реальная площадь облучения при вращении бара-

бана составляла 2х8=16 см2, а плотность тока была 

равна 3,75 мкА/см2. Число образцов для получения 

одной экспериментальной точки составляли не ме-

нее пяти.  

После набора заданных поглощенных доз 

определялось разрушающее напряжение при из-

гибе согласно ГОСТ 4648-71. Испытание механиче-

ской прочности композитов проводилось на раз-

рывной машине Р-50 и определялось напряжение 

на разрыв. 

Экспериментальные результаты и их об-

суждение 

Поглощенные дозы исходя из правил аддитив-

ности, химического состава и состава физической 

смеси, исследуемых композитов рассчитывались 

по стандартной методике, при этом ионизационные 

потери рассчитывались по формуле Бете–Блоха, а 

радиационные потери при эффективном атомном 

номере –Zэф, рассчитывались по формуле [5]: 

(dE/d)рад (dE/d)ион(EZэф/800), (1) 

где E– энергия электрона, МэВ; – приведен-

ная масса композита, г·см –2. А поглощенная доза 

энергии (Гр) рассчитывалась по формуле 

D = (dE/d) j103  (2) 

где j – плотность тока пучка электронов, 

мкА/см2;  - время облучения образца, с.  

Образцы подвергались облучению на ускори-

теле электронов энергией 2 МэВ до дозы 300 МГр. 

Зависимости величин деформации и разрывного 

напряжения в зависимости от логарифма дозы об-

лучения при различных температурах приведены 

на рисунках 1-6.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость разрушающего напряжения σp и величины прогиба l при испытаниях на стати-

ческий изгиб от логарифма дозы электронного облучения для композита К1. 
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Рисунок 2. Зависимость разрушающего напряжения σ p и величины прогиба l при изгибе от дозы элек-

тронного облучения для композита К2. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость разрушающего напряжения σp и относительной деформации εр при растяжении 

от дозы электронного облучения для композита К3. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость разрушающего напряжения σp и относительной деформации εр при растяжении 

от дозы электронного облучения для матрицы композита К3. 
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Рисунок 5. Зависимость разрушающего напряжения σp и относительной деформации εр при растяжении 

от дозы электронного облучения для композита К4. 

 

 
Рисунок 6. Зависимость разрушающего напряжения σp и относительной деформации εр при растяжении 

от дозы электронного облучения для матрицы композита К4. 

 

Полученные результаты показали, что в боль-

шинстве случаев увеличение дозы облучения при-

водит к значительному ухудшению механических 

характеристик исследуемых материалов. Особенно 

заметное уменьшение разрушающего напряжения 

наблюдается на рисунках 1 и 2 , у композитов К1 и 

К2, облученных при Т = 493 К. Изменение механи-

ческих свойств полимерных композитов, подверга-

ющихся одновременно действию излучения и низ-

кой температуры (100 К) менее ярко выражено, чем 

в случае облучения при температуре 493 К (ри-

сунки 1 и 2). На рисунках 3 и 4 приведены зависи-

мость механических свойств композита К3 и поли-

мерной матрицы этого композита от дозы облуче-

ния. При облучении низкой температуре (100 К) 

композит К3 (рисунок 3) увеличивает свою проч-

ность вплоть до дозы облучения 10 МГр, а при 

большой дозе быстро разрушается. При облучении 

высокой температуре (493 К), прочность остается 

практически не изменой до дозы облучения 10 

МГр, а за тем также быстро разрушается. Механи-

ческие свойства наполнителя несколько хуже. На 

рисунках 5 и 6 приведены зависимость механиче-

ских свойств композита К4 и полимерной матрицы 

этого композита от дозы облучения. Характер дозо-

вой и температурной зависимости механических 

свойств композита К4 и его наполнителя похож на 

композит К3. Но они остаются радиационно-стой-

кими, вплоть до дозы 100 МГр не теряя, суще-

ственно, своих механических свойств.  

Уменьшение напряжения при разрушении и 

величины прогиба объясняется прежде всего нарас-

тающим процессом деструкции в результате увели-

чения дозы облучения. При облучении композитов 

прочность в основном зависит от состава полимер-

ной матрицы и с увеличением дозы, как правило, 

ухудшается. У композитов К3 и К4 сначала разру-

шалась полимерная матрица, имеющая малое отно-

сительное удлинение, а затем наполнитель, облада-

ющий большим относительным удлинением. Облу-

чение композитов при температуре 493К привело к 
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быстрой деструкции, ухудшению прочностных 

свойств полимерной матрицы. Более высокая проч-

ность всех материалов при криогенных температу-

рах обусловлена низкотемпературным упрочне-

нием.  

Статистический разброс данных в экспери-

менте связан структурно-чувствительным свой-

ством. Любое незначительное изменение в струк-

туре материала может привести к существенному 

изменению его прочности. Это прежде всего по-

верхностные дефекты (малые трещины, царапины), 

внутренние напряжения, возникающие при изго-

товлении образцов. По полученным данным можно 

судить о радиационной стойкости композитных ма-

териалов, а также давать рекомендации по их даль-

нейшему применению при конструировании аппа-

ратов, используемых в условиях ионизирующих из-

лучений.  

Радиационную стойкость композиционных 

материалов часто оценивают по критерию конеч-

ной точки, где свойства композитов ухудшаются до 

50 %. Эти результаты приведены в таблице1.  

Таблица 1 

Радиационная стойкость композитных материалов, оцененная по критерию конечной точки. 

№ 

п/п 

Вид матери-

ала 

Оцениваемый па-

раметр 

Исходное значение  

(при номальных условиях) 

Критерий конечной 

точки, % 

Поглощенная 

доза, Гр 

1 К1 р, МПа 

l, мм 

500 

6 

50 % 

50 % 

5.105 

5.105 

2 К2 р, МПа 

l, мм 

450 

5 

50 % 

50 % 

10.106 

10.106 

3 К3 р, МПа 

р, % 

800 

4 

50 % 

50 % 

100.106 

100.106 

4 К4 р, МПа 

р, % 

600 

4 

25 % 

25 % 

50.106 

50.106 

 

Заключение 

Экспериментально установлено, что одновре-

менное воздействие электронного облучения и раз-

личных температур существенно меняют механи-

ческие свойства композитных материалов.  

В результате увеличения дозы облучения из-за 

нарастающего процесса деструкции уменьшается 

напряжение при разрушении и величина прогиба.  

У композитов К3 и К4 сначала разрушалась по-

лимерная матрица, имеющая малое относительное 

удлинение, а затем наполнитель, обладающий 

большим относительным удлинением. Это доказы-

вает, что прочность композитов в основном зависит 

от состава полимерной матрицы и с увеличением 

дозы, как правило, ухудшается. 

К быстрой деструкции, следовательно, к ухуд-

шению прочностных свойств полимерной матрицы 

приводит облучение при температуре 493К. Так как 

в этом случае к радиационной деструкции прибав-

ляется термическая деструкция. Все рассмотрен-

ные композиты К1–К4 обладали более высокой 

прочностью при низких температурах, обусловлен-

ные низкотемпературным упрочнением.  

Радиационная стойкость, оцененная по крите-

рию конечной точки, показал, что наименьшей ра-

диационной стойкость обладает композит К1 кото-

рый радиационно-стойкий только до дозы 0,5 МГр. 

Причиной этого может являться агрегация частиц 

наполнителя [6], вызванная электронным облуче-

нием. А композит К3 является радиационно-стой-

кой вплоть до дозы 100 МГр. Таким образом, ра-

зумное сочетание различных наполнителей и мат-

рицы позволяет получить композиты устойчивые 

одновременному воздействию радиации, высоких и 

низких температур.  

Работа выполнена при поддержке гранта 

МОН РК, проект: № AP05133342 «Теоретические 

и экспериментальные исследования физико-

механических свойств композитов при 

радиационных и других внешних воздействий». 
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АННОТАЦИЯ 

В квантовой механике используется вероятностная волновая функция для описания эффекта сверх-

проводимости, туннельного эффекта, эффекта вторичного квантования электромагнитного поля. При этом 

не обошлось без чудес возникновения и исчезновения виртуальных фотонов из электромагнитного ваку-

ума, электронных орбиталей, фононов, ядерных сил, тёмной энергии. В данной статье показано, что совсем 

не обязательно приписывать волновой функции вероятностные свойства (тем более, что всегда рассмат-

ривается детерминированный результат с законом сохранения количества), а все процессы в физике объ-

ясняются на основе взаимодействия двух замкнутых друг на друга глобальных Противоположностей, 

отображающих корпускулярно-волновой дуализм с использованием СТО и ОТО Эйнштейна и усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, что является заслугой авторов – их открытием. Теория, представленная 

и обоснованная на страницах данного журнала, показывает множество парадоксов, подгонок, имеющих 

место в нынешней физике. На основе этой теории в данной статье приводится объяснение к вычислению 

разницы масс между протоном и электроном. 

ABSTRACT 
In quantum mechanics, a probabilistic wave function is used to describe the superconductivity effect, the 

tunnel effect, and the secondary quantization effect of the electromagnetic field. At the same time, there were 

miracles of the emergence and disappearance of virtual photons from the electromagnetic vacuum, electronic or-

bitals, phonons, nuclear forces, dark energy. This article shows that it is not necessary to attribute the wave function 

probabilistic properties (especially, that is always considered deterministic result with the law of conservation of 

quantity), and all processes in physics are explained through the interaction of two closed on each other global 

Opposites, showing the wave-particle duality using Einstein's SRT and GRT and advanced equations of Maxwell, 

which is a credit to the authors, their discovery. The theory presented and substantiated in the pages of this journal 

shows a lot of paradoxes, adjustments that take place in modern physics. Based on this theory, this article provides 

an explanation for calculating the mass difference between a proton and an electron. 

Ключевые слова: СТО и ОТО Эйнштейна, усовершенствованные уравнения Максвелла, вектор - по-

тенциалы, формула Планка, волновое уравнение. 

Keywords: Einstein's SRT and GRT, Maxwell's improved equations, vector potentials, Planck's formula, 

wave equation. 
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Практический смысл всех уравнений в физике 

очевидно должен быть неразрывно связан с общим 

уравнением Мироздания, которое мы уже не раз 

описывали, например, в [1, 2]: 

.ssigig )exp()exp()exp()exp(   (1) 

Здесь s=ig.  

При этом данный вид функций соответствует 

и вероятностным волновым функциям Ψ (слева от 

знака равенства), используемым в квантовой меха-

нике, и функциям распада и синтеза (справа от 

знака равенства), которые применяются при выводе 

формулы Планка. Однако оппоненты обычно не ве-

рят утверждениям, им необходима не только логика 

доказательства, но и физическое подтверждение на 

основе уже известных уравнений в физике. По-

этому вспомним весь процесс получения общего 

уравнения Мироздания, исходя из логики, подтвер-

ждённой известными физическими уравнениями. 

При этом напомним и парадоксы, которые исклю-

чают иное решение. 

Уравнение (1) представляет собой уравнение, 

связывающее две глобальные Противоположности, 

причём с соблюдением закона сохранения количе-

ства, что собственно обеспечивается через симмет-

рию между противоположностями, через умноже-

ние аргументов на мнимую единицу. При этом, как 

это будет видно в дальнейшем, сумма в системе 

наблюдения в одной противоположности выглядит 

разностью в системе наблюдения в другой противо-

положности. С необходимостью двух противопо-

ложных систем наблюдения столкнулся ещё 

А.Эйнштейн при выводе специальной (СТО) и об-

щей (ОТО) теории относительности. Раскроем суть 

парадоксов, которые приводят к необходимости 

утверждения двух противоположных систем 

наблюдения. 

Как известно, в основу СТО было положено 

утверждение Эйнштейна (постулат) о постоянстве 

скорости света в любой инерционной системе от-

счёта (принцип относительности). Это фактически 

означает, что законы физики не зависят от инерци-

альной системы отсчёта, а любой физический закон 

связан с законом сохранения энергии (количества), 

иначе чудо возникновения из ничего. То есть для 

наблюдателя, находящегося в подвижной системе, 

законы физики точно такие же, как и для наблюда-

теля, находящегося в другой системе отсчёта. И в 

этом случае не ясно, какую систему считать по-

движной, а какую нет (всё относительно). На осно-

вании этого, геометрия Эвклида, связанная с неза-

висимостью ортогональных координат (именно её 

обычно ошибочно подразумевают, говоря о беско-

нечности Вселенной), была заменена на геометрию 

Лобачевского-Минковского (замкнутая система 

при изменениях (движении), в которой всегда вы-

полняется закон сохранения количества). Соб-

ственно, такой подход определил наличие про-

странственно-временного искривления, а отсюда и 

замкнутости, в зависимости от скорости движения. 

Следующим постулатом Эйнштейна, который был 

положен в основу ОТО, было утверждение, что 

масса инерционная равна массе гравитационной. 

Этот вывод Эйнштейн обосновывал тем фактом, 

что наблюдатель в закрытом лифте не может вы-

явить разницу в формировании ускорения. То есть 

это ускорение связано с гравитационным ускоре-

нием под действием, так называемых, сил тяжести 

(гравитационных сил, характеризующих потенци-

альную энергию), или с ускорением от приложения 

некоторой внешней силы (обычно это передача им-

пульса за счёт электромагнитной кинетической 

энергии), которая связывается с инерционной мас-

сой. Понятно, что понятие массы в данном случае 

также не определено. Отсюда и деление массы на 

гравитационную или инерционную. Было выска-

зано мнение, что это нечто такое содержащееся в 

пространственно-временном поле. Однако в этом 

случае встаёт вопрос о взаимодействии этого нечто 

в виде массы в этом пространственно-временном 

поле, так как отсутствие взаимодействия означает 

невозможность и обнаружения этого нечто (массы). 

Единственно известный способ взаимодействия 

связан с обменом, а тогда правомерны вопросы: «С 

чем связан этот обмен? Как осуществляется взаим-

ное превращение массы в пространство и время, и 

наоборот, и какова его необходимость?» Понятно, 

что равенство гравитационных и инерционных 

масс позволило Эйнштейну интерпретировать 

массу через пространственно-временное искривле-

ние на основе скорости движения относительно не-

которой общей начальной системы отсчёта. Од-

нако, что представляет эта абсолютная система от-

счёта, и с чем она связана физически, если по 

первому постулату всё относительно? По сути, по-

лучается, что ОТО опровергает СТО, так как ОТО 

требует единой общей системы отсчёта относи-

тельно которой необходимо мерить элементарные 

скорости элементарных объектов для оценки про-

странственно-временного искривления, а в СТО та-

кой системы принципиально быть не может, иначе 

законы физики должны быть разные в зависимости 

от системы отсчёта. Но это ещё не все парадоксы, 

которые питают умы сомневающихся в СТО и ОТО 

Эйнштейна. 

Как известно, по СТО движущееся тело сокра-

щается в направлении своего движения по формуле 

[3]: 

22
д0 /1 cvll  . (2) 

Аналогично промежуток времени, отмечае-

мый движущимися часами, оказывается меньшим, 

то есть ход часов замедляется: 

22
д0 /1/ cv . (3) 

При этом произведение равно константе: 

const)/1/)(/1( 22
д0

22
д0  cvcvll

. 
(4) 

Такой подход по СТО Эйнштейна позволил 

представить наличие силы в виде существования 

малых объектов (тел) со своими значениями vдi . 

Разница в величинах по длине и времени даёт гра-

диент, формирующий наличие силы. Однако здесь 

встал вопрос о существовании сингулярности (раз-

рывов) между этими малыми объектами, наряду с 

вопросом о выборе абсолютной общей начальной 
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системы отсчёта, чтобы относительно неё вычис-

лять значения скоростей малых объектов. Вопрос 

исключения сингулярностей и наличие силы можно 

решить за счёт электромагнитного обмена между 

объектами через излучение или поглощение перво-

начальных объектов. Как это будет показано ниже, 

у нас это нейтрино или антинейтрино. Физики с 

этой целью придумали виртуальные фотоны, так 

как-либо игнорировали, либо не понимали закона 

перехода от простого к сложному. Но здесь, как, 

оказалось, требуется связать электромагнитные и 

гравитационные силы через взаимное превраще-

ние, иначе нет взаимодействия и тогда полная неза-

висимость, что противоречит искривлению пути 

прохождения света в гравитационном поле. Кстати, 

это и пытался сделать Эйнштейн на протяжении по-

следних 30 лет его жизни, но безуспешно, и эта его 

неудача привела к тому, что в физике стали присут-

ствовать чудеса телепортации, ядерные силы и 

электромагнитные вакуумы, виртуальные фотоны 

и фононы. Вопрос выбора абсолютной общей 

начальной системы отсчёта также «повисал в воз-

духе», так как необходимо было предположить дви-

жение всех объектов относительно этой начальной 

точки, от которой и надо мерить это простран-

ственно-временное искривление. Поэтому, чтобы 

убрать чудеса из физики необходимо обосновать 

существование общей взаимосвязи простран-

ственно-временного искривления и электромагнит-

ных сил, а также указать необходимость существо-

вания иной системы измерения (точки наблюде-

ния), которая решит проблему начальной точки 

отсчёта для проведения измерения скоростей дви-

жения элементарных объектов, формирующих про-

странственно-временное искривление. Первые по-

пытки к установлению связи электромагнитных сил 

с пространственно-временным искривлением 

(правда, без принципа преобразования одного в 

другое и наоборот), были сделаны на основе дока-

зательства общего электромагнитного континуума 

за счёт преобразования силы Лоренца в силу Ку-

лона на основе преобразований Лоренца в соответ-

ствии с СТО Эйнштейна [4].  

С данным доказательством можно было бы со-

гласиться, однако здесь есть один неучтённый ню-

анс, который касается того, что электрические силы 

здесь неминуемо должны зависеть от простран-

ственно-временного искривления, так как иначе по-

лучить изменение плотности заряда невозможно в 

силу отталкивания одноимённых зарядов при сжа-

тии за счёт движения. Это означает перераспреде-

ление электрических сил вдоль пространственно-

временного искривления (гравитационных сил). 

Однако для такого перераспределения должна быть 

однозначная взаимосвязь электромагнитных и гра-

витационных сил за счёт обмена-взаимодействия. 

Но парадокс в том, что для однозначной взаимо-

связи пространственно-временного искривления и 

электромагнитных сил в классических уравнениях 

Максвелла должны были присутствовать проекции 

электромагнитных составляющих на время, кото-

рые есть в преобразованиях Лоренца-Минковского, 

так как иное даёт независимость. По сути, измене-

ние плотности электрических сил в соответствии с 

СТО означает, что электрические силы ‒ это ре-

зультат пространственно-временного искривления. 

Однако тогда не было бы уравнений Максвелла, и 

всё бы объяснялось на основе преобразований Ло-

ренца-Минковского. При этом, необходимо пом-

нить, что электромагнитные объекты (фотоны), 

описываемые уравнениями Максвелла, с присут-

ствием электрических и магнитных сил и их одно-

значной взаимосвязью (иначе мы бы не имели этого 

закона физики), распространяются со скоростью 

света, а объекты с пространственно-временным ис-

кривлением имеют ограничение в скорости распро-

странения и не могут достичь скорости равной ско-

рости света из-за возрастания массы до бесконечно-

сти. Сознавая это, Фейнман сделал попытку связать 

электрические и магнитные поля через вспомога-

тельные функции ‒ вектор - потенциалы [5], кото-

рым он приписал составляющую с проекцией на 

время. Отсюда Р. Фейнман пишет в [5]: «Нам из-

вестны законы преобразования φ и А, и мы знаем, 

как выражаются поля через φ и А, так что отсюда 

нетрудно найти преобразования для Е и В.» Учиты-

вая, что компоненты электрического и магнитного 

поля находятся через производные от вектор - по-

тенциалов – следует логический вывод, что измене-

ния от вектор - потенциалов являются причиной об-

разования электромагнитных полей, то есть элек-

тромагнитные составляющие и вектор - 

потенциалы – это противоположности, так как ко-

личественные изменения одного являются причи-

ной образования другого. Однако Р. Фейнман не 

смог отказаться от классических уравнений Макс-

велла, поэтому далее он замечает: «Вы можете по-

думать, что у каждого вектора есть нечто, дополня-

ющее его до 4-х вектора, так что, например, с век-

тором Е можно связать некую величину, которая 

сделает его 4-х вектором. То же самое относится и 

к В. Увы, это не так. Всё оказывается совершенно 

непохожим на то, что можно было бы ожидать.» 

Иными словами, Фейнман не смог понять необхо-

димость симметрии между противоположностями 

на основе закона сохранения количества, хотя вве-

дение в физику вектор - потенциалов как неких 

вспомогательных функций, на основе которых 

дальше вычислялись реальные электромагнитные 

поля явно указывал на это. Действительно в проти-

вовес известной формуле из магнитостатики 

Hvvj rot444  /c/cq/c  (5) 

был введён векторный потенциал А в виде: 

AB rot , (6) 

в соответствии с которым получается система 

наблюдения, где поле B (при представлении А в 

виде ротора магнитного поля), в случае соблюде-

ния аналогичных законов физики, играет роль ве-

личины заряда q, движущегося со скоростью v (по 

теории Дирака для элементарной частицы q=±1). 

Иными словами, физики уже до нас ввели про-

тивоположность с противоположной системой 

наблюдения через использование вспомогательных 
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функций, не осознавая, что при этом нельзя все рас-

сматривать относительно одной системы отсчета. 

Поэтому мы всюду утверждаем, что без наличия 

противоположностей получается однородность, и 

выделить что-либо не представляется возможным. 

Кроме того, закон сохранения количества между 

противоположностями (иначе чудо) требует и сим-

метрии в законах физики. Отсюда формулу (6) 

можно записать аналогично формуле (5) используя 

новую переменную vп , но исходя из того, что ско-

рость движения вектора vп (для исключения пара-

докса между СТО и ОТО Эйнштейна) связана с 

противоположной системой наблюдения, тогда: 

AvB rot/4  сп . (7) 

По-другому говоря, магнитное поле в нашей 

системе наблюдения было представлено в виде про-

странственно-временного искривления в противо-

положной системе наблюдения, а роль электромаг-

нитного поля характеризуют уже вектор - потенци-

алы. Можно было бы не рассматривать вектор - 

потенциалы как реальность, но благодаря им стало 

возможным связать волновые уравнения со скоро-

стью движения объекта, что, кстати, соответство-

вало гипотезе Луи де Бройля. То есть волны Луи де 

Бройля отражают через вектор - потенциалы фор-

мирование электромагнитных волн в противопо-

ложности за счёт движения (пространственно-вре-

менного искривления) в нашей системе наблюде-

ния. Классические уравнения Максвелла можно 

записать в виде [6]: 

./4//1rot ctc jEB   (8) 

.4div E  (9) 

.0//1rot  tc BE  (10) 

.0div B  (11) 

.0div/  jt  (12) 

Чтобы выполнялось уравнение (11) вводят 

вспомогательную функцию А с зависимостью: 

.0)div(rot;rot  AAB  (13) 

Тогда уравнение (10) примет вид: 

0)/1rot(  tc /AE  (14) 

с очевидным решением 

./1 tc  /AE  (15) 

Здесь φ ‒ некая вспомогательная функция, вве-

дённая с условием rot( φ)=0. 

Иными словами, в формулу для напряжённо-

сти электрического поля Е был введён интуитивно 

добавочный член φ, логика наличия которого 

фактически следует из того, что изменения по вре-

мени не могут сопровождаться без изменений по 

пространству, что и видно по уравнению Умова-

Пойтинга: 

SW div/  t . (16) 

Но самый важный вывод из формирования 

вспомогательных функций заключается в том, что 

фактически было узаконен новый физический прин-

цип, по которому изменения величин с законом со-

хранения количества в одной противоположности 

(в соответствии с наличием ротора и уравнения не-

прерывности), которые характеризуются величи-

нами φ и А, формируют наличие составляющих Е и 

Н в другой противоположности. То есть физики 

уже до нас ввели симметричную противополож-

ную систему наблюдения и закон взаимодействия, 

и даже не осознали этого. Подстановка (13), (15) в 

оставшиеся уравнения (8) и (9) приводит к следую-

щим результатам для вектор - потенциалов φ и А: 

./4/4/1

;/4)//1(div/1

222

222

cctc

ctctc

vjAA

jAAA





/

/
 (17) 

.0//1div  tcA  (18) 

.4/1

;4/)(div/1div)//1div(div

222 



tc

tctc

/

AAE
 (19) 

 

Сравнивая уравнения в (17) и (19) видим, что 

связь между φ и А (в данном случае при получении 

идентичных уравнений) можно представить в виде: 

.;/  vAvA cc  (20) 

С учётом СТО и ОТО Эйнштейна значение v 

можно отобразить как 
22
nvcv  , и тогда связь 

между вектор - потенциалами можно представить 

через две противоположные системы наблюдения, 

связанные через скорость движения объекта vп в од-

ной из них относительно другой в виде 

 22 /1/ cvnA . Иными словами, в противопо-

ложности рассматриваются (в соответствии с СТО) 

две системы наблюдения φ и А с отражением ско-

рости v через эквивалент скорости в противополож-

ности в виде vп . Тогда время и пространство в них 

относительно друг друга определяется величиной 

22 /1 cvn . То есть пространственно-временное 

искривление, которое, в нашей системе наблюде-

ния выражается через константы ε0 и μ0 для Е и Н 

(как это будет видно в дальнейшем), в противопо-

ложности для А и φ выражаются через значение vп . 

В данном случае вектор - потенциалы А и φ пред-

ставлены в общей системе единиц измерения как 

время и длина в геометрии Минковского без учёта 

связи между противоположностями через скорость 

света. Мы видим, что величина 4π входит посто-

янной величиной как в нижнее уравнение в (17), так 

и в нижнее уравнение (19) и является нормировоч-

ным постоянным коэффициентом, не влияющим на 

динамику изменения величин вектор -потенциалов 

относительно друг друга. Кроме того, отметим, что 

заряд не входит в уравнение энергии Эйнштейна, 

по теории Дирака он равен ±1. Кстати, значение за-

ряда для каждого объекта не зависит от движения и 

является константой, так как в противном случае 

мы имеем разницу в количестве зарядов, и тогда 
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нарушалось бы условие и равенства противополож-

ностей. Поэтому нормировкой плотность заряда 

может быть приведена к единице. Отсюда имеем: 

.//1 222 vAA  нн tc  (21) 

Решение в этом случае должно представлять 

собой функцию вида Ан0=ехр(±vt сt) ехр(±iv rr), либо 

Ан1=ехр(±vt сt ±vr r) или Ан1=ехр[i(±vt сt ±vr r)]. При-

чём при подстановке этих функций в уравнение 

(21), получим: 

1.//1

;1//1

2

1

2

1

22

н1
2

н1
22

2

0

2

0

22

н0
2

н0
22





rtrt

rtrt

vvv;vvtc

vvv;vvtc

AA

AA
 (22) 

Для окончательного решения в одном случае 

величины vr0 и vt0 должны быть периодическими 

функциями синуса и косинуса, а в другом случае 

величины vr1 и vt1 должны представляться гипербо-

лическим синусом и косинусом. В результате 

имеем два противоположных варианта решения од-

ного и того же уравнения с разными закономерно-

стями. Действительно, если vr0 и vt0 меняются по пе-

риодическому закону, то должно быть излучение и 

поглощение, что связано с волновыми процессами. 

А как тогда быть с решением в виде vr1 и vt1 , кото-

рые отражают непериодические функции? Здесь 

волновых процессов в принципе быть не может, и 

нет ни излучения, ни поглощения. Тогда смысл пе-

рехода к волновым функциям посредством вектора 

- потенциалов исчезает. Вспомним, что логика пе-

рехода к вспомогательным функциям строилась на 

том, что в зависимости от тока и зарядов возникает 

периодический колебательный процесс этих функ-

ций. А отсюда при однозначной связи вспомога-

тельных функций и электромагнитных составляю-

щих делается вывод о том, что токи и заряды явля-

ются причиной образования электромагнитных 

волн. Однако неоднозначность в решении говорит 

о том, что вспомогательные функции могут дать и 

не волновое (апериодическое) решение. А отсюда 

описание возникновения электромагнитных волн 

за счёт тока и зарядов будет также не правомерным. 

Как говорится, нет периодических процессов, зна-

чит, нет излучения, нет и волны. Проблема оказы-

вается нерешаемой, если не предположить наличие 

противоположностей в любом объекте Мироздания 

(корпускулярно-волнового дуализма). При этом 

сумма в одной противоположности меняется на 

разность в другой противоположности, что и тре-

бует смены закономерностей для выполнения за-

кона сохранения количества. Соответственно объ-

екты, принадлежащие противоположностям, не мо-

гут взаимодействовать друг с другом иначе, чем 

через обмен, а это неизбежно связано с излучением 

и поглощением. Отсюда, даже при постоянной ско-

рости движения объекта (а это уже само по себе из-

менение, и оно всегда существует в силу теории от-

носительности) должно быть излучение и поглоще-

ние (а это периодические функции) по замкнутому 

циклу между противоположностями. И ни один 

объект Мироздания не может быть вне обмена, так 

как иначе его обнаружить в этом Мироздании не-

возможно. В этом случае из-за замкнутого процесса 

обмена между противоположностями (так как объ-

ект при движении не распадается), должно выпол-

няться условие, что при переходе от непериодиче-

ских функций, которые характеризуют движение 

по СТО и ОТО Эйнштейна в одной противополож-

ности, к периодическим волновым электромагнит-

ным функциям, которые характеризуют другую 

противоположность, количественные соотношения 

аргументов функций должны сохраняться, а иначе 

будет чудо. Имеется еще одна особенность между 

противоположностями, заключающаяся в том, что 

прямолинейное движение в одной противополож-

ности рассматривается как замкнутое движение в 

другой. А это означает наличие ускорения, а значит 

и смену компонент с излучением и поглощением. 

Отсюда выполнение равенства (22) для противопо-

ложностей при равенстве аргументов при переходе 

от непериодических функций к периодическим, 

при сохранении количественного значения аргу-

ментов, возможно только в виде: 

.ssggvvvv rtrt 1)(sh)(ch)(sin)(cos 22222

1

2

1

2

0

2

0   (23) 

Здесь s=ig.  

Иными словами, приходим к необходимости 

уравнения, связывающего две глобальные Проти-

воположности по формуле (23), что нами показано 

в [1] и обосновано на основе логики введённых 

вспомогательных функций и существующих зако-

нов в электродинамике. Отсюда следует, что про-

странственно-временное искривление в одной про-

тивоположности, выраженное через гиперболиче-

ские функции синуса и косинуса, приводит к 

волновому процессу в другой противоположности 

на основе функций синуса и косинуса. Отметим, 

что симметрия между противоположностями на ос-

нове закона сохранения количества требует и сим-

метрии между вектор - потенциалами и классиче-

скими уравнениями Максвелла, но её ‒ нет. И тогда 

мы приходим к необходимости получения и введе-

ния усовершенствованных уравнений Максвелла, 

которые должны быть идентичны виду уравнений 

для вектор - потенциалов при соблюдении закона 

сохранения количества между электрическими и 

магнитными составляющими с учётом выполнения 

равенств: 

)1()1(rot 000 t//cr/ct//ccс  AAEAB ; 

)1(rot 0 t//cr/c  AA . 
(24) 
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В силу того, что в данном случае рассматрива-

ется только процесс преобразования компонент φ и 

А друг в друга, а он происходит со скоростью света, 

то в (20) надо положить v=с. Отсюда А=φ, и тогда 

получим вариант равенства при наблюдении как бы 

из одной системы измерения как в геометрии Мин-

ковского, где время и длина приведены к измере-

нию в длине (именно так поступил и Фейнман для 

проекции на время в [5]). Тогда получим 

trAc  /AA 00 /rot . (25) 

Если вспомнить, что от знака равенства слева 

и справа стоят противоположности, то из-за орто-

гональности надо переписать уравнение (25) по ко-

ординатам, тогда в частном случае будем иметь 

tAxAcyAzA xtzy  /00 /// . (26) 

При этом учитываем, что для производной по 

величине х для вектор - потенциала А не остаётся 

иных компонент, кроме как проекции А на время, 

то есть Аt . Это аналогично тому, как это было сде-

лано в [5]. Далее, с учётом применения вектор - по-

тенциалов в квантовой механике [7], значение про-

екции на время должны умножить на мнимую еди-

ницу i, и тогда имеем: 

tAxAciyAzA xtzy  /00 ///  (27) 

Сделаем замену переменных, как это сделано 

нами в [8], в виде:  

cuсu /;)(/1 0000  . (28) 

С учётом (28), перепишем: 

tAcuxAcicuyAzA xtzy  /)/(1/)/(1// 00 . (29) 

После умножения обеих частей уравнения на 

скорость света, что по нашей теории эквивалентно 

переходу в противоположность (так как противопо-

ложности связаны через скорость обмена, равной 

скорости света), будем иметь: 

tAuxAciuyAсzAс xtzy  /00 /1//1// . (30) 

Если считать Нy=cАy , Нz=cАz , Et=Аt , Eх=Ах , 

1/u0=ɛ0п , то получим вид, эквивалентный усовер-

шенствованным уравнениям Максвелла [1]: 

.////

;////

;////

;////

;////

;////

00

00

00

00

00

00

yHxHzEcitE

xHzHyEcitE

zHyHxEcitE

yExEzHcitH

xEzEyHcitH

zEyExHcitH

xytz

zxty

yztx

xytz

zxty

yztx













 (31) 

Здесь 1i . Имеется также и комплексно-

сопряжённая форма записи этих уравнений. Соот-

ветственно встаёт вопрос о том, каким образом усо-

вершенствованные уравнения Максвелла могут пе-

реходить в уравнения волны? Оказалось, что по 

нашей теории [1] формирование волнового элек-

тромагнитного поля определяется выражением [9] 

EHH
22 / jjjHH rot)(/)(grad)(/1 00

22  ctcictс ; 

HEE
22 / jjjEE rot)(/)/(1grad)/(1/1 00

22  ctcictс . 
(32) 

Для соблюдения одинаковой размерности, зна-

чения jE и jH должны быть связаны через скорость 

света jE = с jH , также как время и длина, и фактиче-

ски характеризуют пространственно-временное ис-

кривление, но в противоположности.  

Полученный вид на первый взгляд противоре-

чит (17) и (19), однако в классической электродина-

мике при помощи вектор - потенциалов был полу-

чен аналогичный результат в комплексном виде 

[10]: 

.rotdivgrad)/(1

;rotdivgrad)/(1

;rotdivgrad)/(1

;rotdivgrad)/(1

;;

э_стм_ст
a

м_ст
a

22

м_стэ_ст
a

э_ст
a

22

э_стм_ст
a

м_ст
a

м

м_стэ_ст
a

э_ст
a

м22э22

jjjHH

jjjEЕ

jjjМ

jjjМ

MHHMEЕ











iik

iik

ii

ii

kk

э

 (33) 

Здесь jэ_cт и jм_cт ‒ так называемые сторонние 

токи, через которые и получаются электромагнит-

ные составляющие в нашей системе наблюдения. 

Покажем это, используя однозначный переход.  

Разница в результатах в (32) и (33) в том, что 

при получении членов вида grad divjэ_cт использова-

лась калибровка Лоренца для комплексных вели-

чин вида 

t /div э_ст
a

э_стj ; )(/div э_ст
a

э_ст ctс j ; 

э_стэ_ст
a )div(1  ji/ , 

(34) 

которая подставлялось в уравнение: 
э_ст

a
э_стэ_ст

a
э_стэ' grad/grad jjМ  it . (35) 
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При этом дифференцирование по времени уби-

рается за счёт умножения на ω, а дифференцирова-

ние по координатам оставляется. Если учесть, од-

нозначные преобразования с равными изменени-

ями приращений по (34), то интегрирование 

второго уравнения в (34) по длине с учётом r=ct 

даст соотношение: 
э_стэ_ст

a )1/(  jc ; 

э_ст2
0

э_ст
a

э_ст )/()(  cucj . 
(36) 

При этом видно, что никаких скачков за счёт 

постоянных интегрирования быть не может, так как 

равные изменения дают одинаковый прирост вели-

чин, и изначальная количественная разница за счёт 

постоянных интегрирования соответствовало бы 

чуду возникновения этой разницы из ничего. Это 

соотношение (36) аналогично соотношению для 

вектор - потенциалов в [11] по формуле 

 2/cvA . (37) 

При этом, значение скорости v относится к 

значению движущегося заряда. Далее, мы связы-

ваем образование ɛa со скоростью v, которая при 

смене точки наблюдения отражает не скорость, а 

пространственно-временное искривление. Напом-

ним, что по нашей теории в вакууме ɛa=ɛ0=u0/c, где 

u0 связана со средней интегральной скоростью ки-

нетического движения в противоположности vп . 

Таким образом, кинетическая энергия в противопо-

ложности переходит в потенциальную энергию в 

нашей системе наблюдения, и характеризует коэф-

фициент пространственно-временного искривле-

ния в виде констант электрической и магнитной 

проницаемостей. Соответственно, мы можем заме-

нить значение ‒φэ_ст в (35) на значение jэ_cт, тогда 

tc  /grad)/(1 э_ст
a

э_ст
a

э' jjМ . (38) 

Для вакуума ɛa=ɛ0 и a=0 , и они учитывают 

состояние пространственно-временного искривле-

ния. Теперь учтём, что проекция вектор - потенци-

алов на время с умножением на мнимую единицу 

была введена ещё до нас в [5] и [6] в виде 

.AАAАAААi zyx 3214 ;;;   (39) 

А значения φэ_ст и jэ_cт ‒ как противоположно-

сти имеют точно такую же связь, как и вектор - по-

тенциалы, разница только в названии переменных. 

Тогда, мы эту зависимость распространяем на пол-

ностью эквивалентные значения φэ_ст и jэ_cт. В этом 

случае, в соответствии с [7], имеем 

tci  /grad)/( э_ст
0

э_ст
0

э' jjМ ; 
м_стэ" rot jМ  ; 

э"э'э МММ  . (40) 

Для полного совпадения с записей (32) и (33) должны записать 
м_стэ_ст

0
э_ст

0
э"э' rot/grad)/( jjjММ  tciМi э

. (41) 

Аналогично: 

tc  /div)/(1 м_стм_ст
a j ; (42) 

м_стм_ст
a )/(1  jc . (43) 

tci  /grad)/( м_ст
а

м_ст
а

м' jjМ ; 
э_стм" rot jМ  ; 

э_стм_ст
0

м_ст
0

м"м' rot/grad)/( jjjММ  tciМi м
. 

(44) 

Иными словами, мы получаем полную анало-

гию (32) с (33), то есть усовершенствованные урав-

нения Максвелла (31) ‒ это результат интуитивно 

выведенных в классической электродинамике вспо-

могательных функций в виде вектор - потенциалов 

с учётом мнимой единицы по квантовой механике. 

Уравнения (32) можно также выразить через ско-

рость движения в противоположности в виде: 

;rot/1//1grad

rot//1grad/1

0

0
222

EHH

EHH
2 /

jjj

jjjHH

utci

сtcitс




 

.rot//1grad

rotj//1grad/1

0

0
22

HEE

HEE
22 /

jjj

jjEE

utсi

ctсitс




 

(45) 

Видно, что с точки зрения наблюдения от си-

стемы Н и Е параметр, определяющий скорость от 

противоположности в этих системах наблюдения, 

имеет обратно-пропорциональную зависимость. 

Мы можем предположить, что: 

Ajjj ссс  ФФ; HHЕ . (46) 

То есть, по сути, ‒ это переход на другой уро-

вень иерархии за счёт скорости света. 

При замене переменных в верхнем уравнении 

(45) имеем: 

.Фrot)/grad()/1(

;Фrot/1/grad

rot//1grad/1

0
222

0

0

0
2222







tiсtс

tiс

сtcitс

ААHH

АА

jjjHH

/

/

2

НHH
2

 (47) 

В нижнем уравнении (45) получаем результат:  
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.rot)/ФФgrad()/1(

;rot/1/ФФgrad

rotj/grad/1

0
22

0

0

0
22

АEE

А

jjEE







tiсtс

tiс

tiсtс

22

ЕНН
22

/

/

 (48) 

Таким образом, электромагнитные волновые 

свойства Е и Н в нашей системе наблюдения выра-

жаются через усовершенствованные уравнения 

Максвелла в противоположности через вектор-по-

тенциалы А и Ф. Иными словами, сочетание и вза-

имодействие электронного и мюонного нейтрино 

(или антинейтрино) в противоположной системе 

наблюдения (или как бы на более низком уровне 

иерархии) приводит к формированию электромаг-

нитной волны в нашей системе наблюдения. При 

этом необходимо учесть, что константы электриче-

ской и магнитной проницаемости меняются ме-

стами (иначе отличий между противоположно-

стями не будет); поэтому принимаем ɛ0и=0 и 0и=ɛ0 

, B=0иH, D=ɛ0иЕ. Отсюда получим: 

.rot)t/ФФgradiс()tс/1(

;Фrot)t/gradiс()tс/1(

0
22

0
222

АDD

ААBB





22

2

/

/
 (49) 

Видно, что в уравнениях (49) справа от знака 

равенства мы имеем две системы наблюдения, свя-

занные через преобразования Лоренца в соответ-

ствии с представлением констант электрической и 

магнитной проницаемостей в виде: 

.c/v1c/u];c/v1с1/[)сu(/1;с1/ 22
00

222
00

2
00   (50) 

Слева от знака равенства в уравнениях (49) мы 

имеем представление в противоположных системах 

наблюдения, где, по сути, время и длина меняются 

местами как в (3). В классической электродинамике 

каждое из уравнений (45) разбиваются на два в 

виде: 

.rot/Ф

;grad/1grad)/1(

.Фrot/

;grad)/1()/1(/1

0

0
2

0
2222

0

0
222

н
22222

А

ААDD

А

АBBBB н









t

iiсtс

t

itсtсс

/

//

 (51) 

Делаем вывод: волновые уравнения (17) и (19), 

а также классические уравнения Максвелла явля-

ются частным случаем уравнений (49). С учётом 

нормировки первого и третьего уравнений в (51) на 

одну и ту же величину Аgrad  получим: 

./)/1(

;)/1(

00
22

0
2

0
2

0н
22

н
2

0





itс

itс

2/

/

DD

BB
 (52) 

Учитывая возможные решения по (21) и (22), 

получим для первого уравнения в (52) 

)](exp[ 000н ctri B , либо 

)]exp[( 000н ctr B  или 

)]exp[( 000н ctri B . Аналогично для 

второго уравнения в (48) получим решения 

)]/1/1(exp[ 000 ctri D , либо 

)]/1/1exp[( 000 ctr D  или 

)]/1/exp[( 000 ctri D . По сути, это 

означает, что длина и время, которые входят в ар-

гументы функций 
0нB  и 0D , и рассматриваются 

как противоположные системы наблюдения, с соот-

ветствующим представлением в них объектов, не 

совпадают по размерности с длиной и временем в 

уравнениях (52), которые принадлежат одной об-

щей системе наблюдения. При этом, отличие объ-

ектов в системах наблюдения от аргументов 
0нB  и 

0D  по пространственно-временному искривлению 

за счёт скорости кинетического движения будет 

определяться аналогично отношению противопо-

ложностей в виде величин длины r и времени ct по 

СТО Эйнштейна с той лишь разницей, что здесь в 

качестве противоположностей длины и времени 

выступают аргументы систем наблюдения от 
0нB  

и 0D , а их отношение даст величину 

22
0 nvcu  . Это очень важное заключение для 

определения отношения между массой протона и 

электрона, что нами было получено [8]. Соб-

ственно, наличие противоположной системы 

наблюдения с представлением пространственно-

временного искривления в виде электромагнитных 

волн было фактически введено до нас Луи де Брой-

лем [12]. Де Бройль предположил, что со всякой не-

подвижной частицей массой 
0m  (например, масса 

электрона) связан некоторый периодический про-

цесс частоты 
0f  в виде закономерности 

.2
00 cmhf   (53) 

Иначе говоря, Луи де Бройль постулировал су-

ществование волнового поля: 

).exp()exp(),( 000 tiirt   (54) 
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Однако, он не понял, что без противоположной 

системы наблюдения со сменой пространственно-

временного искривления на электромагнитный 

волновой процесс, это поле будет соответствовать 

чуду, так как нет его реального воплощения и ис-

точника возникновения (именно поэтому учёные и 

придумали электромагнитный вакуум с виртуаль-

ными фотонами, возникающими из ничего). Этот 

же вопрос касается и волновой функции Луи де 

Бройля для движущейся частицы со скоростью v в 

виде: 

)],/(exp[)exp(),( 0д0 urtiirtд   (55) 

где u=c2/v; ω=ω0γ; γ=1/(1‒v2/c2)1/2. 

Иными словами, Луи де Бройлю для связи вол-

новых процессов с пространственно-временным 

искривлением оставалось лишь признать равен-

ство, полученное в [13] при рассмотрении геомет-

рии Минковского с соблюдением закона сохране-

ния количества в аргументах. В этом случае: 

),sh(ch)exp()sin(cos)exp(),( 0д0д00д0дд0д0д  iirt  (56) 

где 0дд  i .  

Однако, он этого сделать не смог в силу того, 

что электромагнитные функции в соответствии с 

классическими уравнениями Максвелла рассматри-

вались как действительные, а не как комплексные 

функции (как представлено нами в усовершенство-

ванных уравнениях Максвелла), вывод которых 

нами был показан выше из вектор - потенциалов. 

Собственно и сам переход от комплексных функ-

ций к действительным функциям по (56) следовал 

из условия термодинамического равновесия между 

противоположностями на основе формулы (1) и 

формулы Планка [14]. 

По уравнению (1) мы видим, что если в левой 

части от знака равенства в уравнении наблюдается 

равенство противоположно направленных электро-

магнитных составляющих, то в правой части, из-за 

обратно пропорциональной связи противополож-

ностей, будет неравенство ‒ неоднородность. От-

сюда вывод: получить одновременно однородность 

в противоположностях никоим образом невоз-

можно. Тогда следует вопрос: «При каком нерав-

номерном электромагнитном распределении по ча-

стоте и пространственно-временной неоднородно-

сти может наступить равновесный замкнутый 

обмен между противоположностями?» Решить этот 

вопрос можно, если учесть, что суть термодинами-

ческого равновесия заключается в том, что процесс 

распада от некоторой начальной величины можно 

представить в виде exp(‒g) или 1/exp(g). Соб-

ственно это эквивалентно принципу радиоактив-

ного распада, показанного в [15]. Тогда в замкнутой 

такой системе распределение объектов по значе-

нию аргумента выразится формулой: 

].1)/[exp()]exp(1/[)exp(  gggggg  (57) 

На основании этой формулы (57) с учётом 

числа частот, приходящихся на единицу объёма по-

лости, была получена известная формула Планка, 

откуда вычисляется энергетическое распределение 

по частотам. Значение g представляет собой по 

Планку некоторое нормированное значение энер-

гии. Иными словами, здесь ‒ это значение имеет 

только количественную характеристику в безотно-

сительных единицах. При этом переход от значения 

аргумента hf к значению длины или времени можно 

представить с учётом обратно-пропорциональной 

связи противоположностей и учёта того, что по 

нашей теории: 

.1ch  (58) 
Суть этого равенства заключается в том, что 

без наличия обмена между глобальными Противо-
положностями не будет и самого корпускулярно-
волнового дуализма, то есть самих противополож-
ностей, что означает однородность. Попутно отме-
тим, что в (58) нет соблюдения искусственно вве-
денных людьми систем СИ и СГС. При этом ско-
рость обмена (а она у нас представлена в виде 
скорости света ‒ с) может быть только некоторой 
константой, так как ноль означает отсутствие взаи-
модействия, а бесконечное значение скорости ис-
ключает законы физики, связанные с движением 
из-за мгновенного перемещения (изменения). Зна-
чение константы в скорость света определяет и 
наличие дискретных объектов в Мироздании (так 
же количеством пропорциональным скорости) при 
шаге дискретизации – h=1/с (постоянная Планка). 
Так как все объекты Мироздания должны быть 
охвачены изменениями за счёт скорости обмена. В 
противном случае будут независимые объекты от 
всего Мироздания, которые (в этом случае) за-
мкнуты сами на себя. Это и получается при исполь-
зовании систем СИ или СГС, где произведение этих 
констант даёт некоторое число отличное от еди-
ницы. В результате имеются парадоксы типа чёр-
ных дыр из радиуса Шварцшильда. Учитывая фор-
мулу (58), можем записать: 

tcvtrcthf )/(1  (59) 

при tvсt tc  , , то есть мы сделали замену 

переменных через их обозначение и получили из-
менение в пространстве и во времени, при котором 
константа в одной противоположности характери-
зуется через изменения в другой противоположно-
сти.  

Именно представление скорости света и посто-
янной Планка как отдельных независимых кон-
стант, а также игнорирование учёными закона об-
ратно-пропорциональной связи между противопо-
ложностями не позволило им совместить 
корпускулярные и волновые свойства в одной фор-
муле вида (1). Соответственно, характеризуя кон-
станты электрической и магнитной проницаемости 
как объекты Мироздания (то есть в этом случае они 
подчиняются формуле (56), а иначе их нельзя было 
бы и вычислить), и, учитывая, что они относятся к 
противоположностям, мы можем записать: 



Sciences of Europe # 50, (2020)  33 

).exp()]}(exp[/)]({exp[/1/ 1
2/1

1010000 hfhfhfhfhfuZc   (60) 

Здесь значение hf1 выражено в безотноситель-

ных единицах.  

При этом, значение пространственно-времен-

ного искривления пересчитывается в значение ча-

стоты волнового процесса с соблюдением при этом 

закона сохранения количества, что собственно и 

было сделано Планком [14] при учёте замкнутого 

взаимодействия двух глобальных Противополож-

ностей. При этом пик устойчивого взаимодействия 

по частоте (по формуле Планка) учитывается вели-

чиной 4,965. Отсюда получается, что волновые 

электромагнитные колебания в нашей системе 

наблюдения соответствуют наличию движения в 

противоположности с соответствующим простран-

ственно-временным искривлением. По сути, дви-

жение электрона вокруг протона в противополож-

ности отображается в нашей системе наблюдения в 

виде электромагнитной волны (фотона, в случае 

устойчивого вращения). При этом учитывая, что 

образование электромагнитной волны связано с 

наличием электронного и мюонного нейтрино (ан-

тинейтрино), то эти объекты и будут характеризо-

вать электрон и протон в соответствующей системе 

наблюдения по иерархии с учётом обратно - про-

порциональной связи. Переход от усовершенство-

ванных уравнений Максвелла к описанию корпус-

кулярного движения на основе уравнения Гамиль-

тона-Якоби с использованием системы уравнений 

Дирака нами сделан в виде: 
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 (61) 

Это было показано нами не раз в предыдущих 

статьях, например, в [16]. В этом варианте «линеа-

ризации» Дирак величины F и Р выразил в виде 

дифференциальных операторов вида F = iћ/t и P= 

–iћ. 

Кроме того, мы показали, как осуществляется 

восполнение излучаемой электромагнитной энер-

гии электроном при его вращении вокруг протона в 

[17]. Понятно, что наши выводы в корне отлича-

ются от выводов лжеучёных, где объекты со-

стоят из кварков и глюонов, а электронные и мю-

онные нейтрино и антинейтрино не имеют связи с 

электромагнитной волной. С учётом сказанного 

можно однозначно получить соотношение разницы 

масс протона и электрона по формуле: 

76,1871120965,4/965,4/965,4/ 000  uММ ер . (62) 

Отличие от полученного на практике отноше-

ния массы протона к массе электрона, равного зна-

чению 1836, связано с тем, что мы не учитываем 

весь характер взаимодействия по иерархии Миро-

здания с учётом таблицы Менделеева. Иными сло-

вами, волновые процессы с получением констант 

электрической и магнитной проницаемостей для 

электрической и магнитной индукции определя-

ются кинетическим усреднённым движением в про-

тивоположности, что в соответствии с ОТО Эйн-

штейна даёт разницу масс между протоном и элек-

троном при пересчёте кинетической энергии в 

потенциальную энергию. Таким образом, соотно-

шение масс с учётом нашей теории приобретает 

реальное логическое объяснение на основе извест-

ных физических законов и СТО и ОТО Эйнштейна, 

чего ранее не было сделано в физике. Иными сло-

вами, наша теория означает открытия, подтвер-

ждённые реальными физическими результатами, 

опровергающими наличие необходимости вероят-

ностной волновой функции в квантовой механике. 

Подведём итоги сказанного и определим причину 

ошибок, допущенных физиками при переходе к ве-

роятностному волновому подходу в квантовой ме-

ханике. 

Первоначальную ошибку допустил Нильс Бор, 

когда отказался от планетарной модели вращения 

электрона вокруг протона на основании так называ-

емого парадокса ‒ потери энергии электроном при 

вращении, с неизбежным излучением при ускоре-

нии по классической электродинамике и падением 

в итоге электрона на ядро. На основании этого 

Нильс Бор не нашёл ничего лучшего, как запретить 

классическую электродинамику с излучением на 

дискретных орбитах. Иными словами, он не смог 

решить задачу по восполнению энергии электро-

ном при вращении вокруг протона на основании 

классических уравнений Максвелла. А дальше, 

чтобы не противоречить законам электродинамики 

придумали волновые вероятностные функции. При 

этом Дирак вывел свою систему уравнений для ве-

роятностных волновых функций из детерминиро-

ванного уравнения энергии Эйнштейна, что уже па-

радоксально, так как это должно исключать вероят-

ность. То есть «оправдали» нарушение законов 

электродинамики вероятностной телепортацией 

электрона из точки в точку (отсюда орбита враще-

ния была заменена на орбиталь) естественно с нару-

шением СТО Эйнштейна. Иными словами, Дирак 

не смог дойти до усовершенствования системы 

уравнений Максвелла и получения при этом совпа-

дения его системы уравнений. Это сделано нами 

введением усовершенствованных уравнений Макс-
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велла с учётом наблюдения из противоположно-

стей и связи электромагнитных сил с гравитацион-

ными силами (пространственно-временным ис-

кривлением). Однако эту необходимость заметил 

Эйнштейн. Именно поэтому он и заявлял, «что Бог 

в кости не играет». Но он не смог связать электро-

магнитные и гравитационные силы и тем самым ре-

шить задачу восполнения энергии электроном. 

Иными словами, попытки связать электромагнит-

ные и гравитационные силы делались и до нас. Та-

кую попытку сделал и Луи де Бройль, на основании 

своего уравнения (49). Но он не смог связать свои 

«волны материи» с реальными физическими про-

цессами. Суть заблуждений Бора, Дирака, Эйн-

штейна, Фейнмана и Луи де Бройля связана с тем, 

что они не увидели необходимости противополож-

ной системы наблюдения, которая явно следовала 

из СТО и ОТО Эйнштейна, так как для описания 

пространственно-временного искривления по ОТО 

необходимо было иметь не относительную си-

стему отсчёта, а абсолютную систему отсчёта, от-

носительно которой и можно было вычислить изме-

нения в пространственно-временном искривлении 

элементарных объектов за счёт соответствующих 

значений скорости. Понятно, что проблема сингу-

лярности (разрывов) между объектами также тре-

бовала решения, так как иначе элементарные объ-

екты оказывались полностью независимыми. И 

единственным способом, который мог решить эту 

проблему связи, был способ электромагнитного из-

лучения и поглощения с соответствующим преоб-

разованием электромагнитного представления в 

пространственно-временное искривление, и наобо-

рот. Однако, для этого требовалась симметрия 

между противоположностями (корпускулярным и 

волновым представлениями) с учётом закона сохра-

нения количества и замкнутости их друг на друга, 

так как иначе получалось чудо возникновения или 

исчезновения в ничто. Но, это проблему решить на 

основе представления электромагнитных процес-

сов за счёт классических уравнений Максвелла 

было невозможно, так как в преобразованиях Ло-

ренца-Минковского присутствовала проекция на 

время, а в классических уравнениях Максвелла её 

не было, что означало независимость простран-

ственно-временных процессов по СТО и ОТО Эйн-

штейна от электромагнитных процессов. То есть 

никоим образом нельзя было получить однознач-

ного преобразования. При этом физики не смогли 

обойтись без противоположной системы наблюде-

ния и наличия проекции на время, и фактически 

ввели всё это через вектор - потенциалы, которые 

связали однозначно с некими виртуально происхо-

дящими процессами в электромагнитном вакууме. 

Понятно, что однозначная связь и наличие симмет-

рии (а это было нами показано выше) подразуме-

вает и наличие проекции на время и у электромаг-

нитных составляющих. Отсюда мы и получили усо-

вершенствованные уравнения Максвелла, которые 

описывают реальные объекты в виде электронных 

и мюонных нейтрино и антинейтрино. Именно об-

мен между объектами на основе электронных и мю-

онных нейтрино (антинейтрино) с учётом замкну-

тости противоположностей друг на друга позволил 

решить проблему восполнения энергии электроном 

при вращении вокруг протона, как нами показано в 

[17]. Действительно, излучение, которое формиру-

ется за счёт вращения электрона вокруг протона и 

поглощается за счёт пространственно-временного 

преобразования в одной системе наблюдения, ком-

пенсируется точно таким же излучением при вра-

щении позитрона вокруг антипротона в противопо-

ложной системе наблюдения. Получается, что элек-

тромагнитные составляющие в нашей системе 

наблюдения формируют пространственно-времен-

ное искривление в противоположной системе 

наблюдения, а вектор - потенциалы, которые отра-

жают электромагнитные процессы в противопо-

ложной системе наблюдения, формируют про-

странственно-временное искривление в нашей си-

стеме наблюдения. Именно это и не смог учесть Бор 

при выводе своих известных постулатов, так как 

опирался на одну абсолютную систему наблюдения 

с однозначным представлением объектов без учёта 

противоположностей. То есть, константы электри-

ческой и магнитной проницаемостей при вращении 

электрона вокруг протона имеют такую величину, 

что воздействие сил Кулона и силы Лоренца (а эта 

сила вообще почему-то не рассматривается в тео-

рии водородоподобного атома при вращении элек-

трона вокруг протона в квантовой механике) уже 

учитывают излучение. Таким образом, для вероят-

ностного представления волновых функций нет ни-

какой необходимости, тем более что закономер-

ность волны никак не соответствует вероят-

ностному распределению (вероятность здесь 

может быть только за счёт чуда возникновения из 

ничего и исчезновения в нуль). 

Кратко обозначим сделанные нами открытия. 

1. Получена и обоснована общая формула Ми-

роздания (1) по связи глобальных Противополож-

ностей (корпускулярно-волновой дуализм), кото-

рая определяет однозначный переход от электро-

магнитных функций к функциям пространства и 

времени в преобразованиях Лоренца-Минковского 

и даёт общий пространственно-временной и элек-

тромагнитный континуум замкнутой системы. От-

сюда видно, что в концепцию замкнутой системы 

на основе общего пространственно-временного и 

электромагнитного континуума, понятия электро-

магнитного вакуума или электронно-позитронного 

вакуума (аналоги «теплорода») не вписываются.  

2. Сделано доказательство наличия противопо-

ложной системы наблюдения относительной нашей 

системы наблюдения, что исключает парадокс 

между СТО и ОТО Эйнштейна, связанный с необ-

ходимостью наличия одновременно относительных 

систем отсчёта по СТО (в которых выполнение за-

конов физики одинаково) и абсолютной системы 

отсчёта по ОТО, относительно которой можно из-

мерять пространственно-временное искривление за 

счёт движения (изменения). Это единственный спо-

соб решить проблему связи между объектами при 

наличии сингулярностей (разрывов) на основе об-
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щего пространственно-временного и электромаг-

нитного континуума без чуда связи через виртуаль-

ные фотоны, способ возникновения и взаимодей-

ствия которых неизвестен. 

3. Формула Мироздания и наличие двух проти-

воположных систем наблюдения определяют наше 

третье открытие: между глобальными Противопо-

ложностями существует такая связь, когда сложе-

ние (объединение) в одной противоположности вы-

глядит вычитанием (разъединением) в другой про-

тивоположности. Это объясняет разницу в знаках в 

системе уравнений Дирака (61), и не имеет ника-

кого отношения к некой «линеаризации» в кванто-

вой механике. Разница в знаках определяет каче-

ственное различие за счёт разных закономерностей, 

обеспечивающих закон сохранения количества 

(корпускулярно-волновой дуализм). При этом со-

блюдение количественного равенства между сло-

жением и вычитанием в общей замкнутой системе 

Мироздания обеспечивается за счёт закономерно-

стей, что означает выполнение известного закона 

перехода количества в новое качество. Соответ-

ственно потенциальная и кинетическая энергия в 

противоположностях меняется местами.  

4. Доказано отрицание существования полно-

стью независимых объектов в Мироздании. Иначе 

обнаружить их в Мироздании невозможно в силу 

полной замкнутости на себя, что определяет полу-

ченную нами связь скорости света с постоянной 

Планка по формуле (60). Это обусловлено взаимо-

действием через обмен за счёт испускания и погло-

щения составляющих первоначальных объектов. В 

нынешней физике роль объектов испускания и по-

глощения приписывают неким виртуальным фото-

нам, которые не имеют даже математического опи-

сания по взаимодействию. В нашей теории такими 

первоначальными объектами являются электрон-

ные и мюонные нейтрино и антинейтрино в силу 

того, что они характеризуют простейшие математи-

ческие преобразования одной противоположности 

в другую с выполнением СТО и ОТО Эйнштейна. 

5. Приведено доказательство детерминирован-

ной обратно - пропорциональной связи между про-

тивоположностями, что нами показано в [1] и видно 

с использованием в (59). Естественно это отрицает 

и заменяет соотношение неопределённостей Гей-

зенберга в квантовой механике  

2/ tE  (63) 

детерминированным законом аналогичным 

связи энергии и массы 

.const/ 2  cmE  (64) 

Таким образом, исключаются чудеса исчезно-

вения и возникновения из ничего с мгновенным пе-

ремещением – телепортацией, так как вероятности 

(чудеса) изначально противоречат наличию каких-

либо законов, а тем более в физике. 

6. Обоснован вывод уравнения энергии Эйн-

штейна из формулы окружности, а также преобра-

зований Лоренца с установлением связи скорости 

света со значением минимальной массы покоя пер-

воначальных объектов [18]: 

.const/10  cm  (65) 

То есть это отрицает различие между гравита-

ционной и инерционной массами на основе их об-

щего представления через пространственно-вре-

менное искривление, так, как и скорость света (об-

мена) и масса в этом случае определяются за счёт 

параметров пространства и времени, но по обратно-

пропорциональной связи. При этом условия такой 

нормировки по количеству (также, как и условие 

нормировки по (60)) противоречат нормировке, вы-

думанными людьми по системам СИ и СГС, кото-

рые приводят к получению радиуса Шварцшильда 

с наличием «чёрных дыр», бозонов Хиггса и про-

чего «зоопарка» стандартной модели, которые 

также не соответствуют наличию корпускулярно-

волнового дуализма. Более того, все это уводит в 

сторону от законов, присущих Мирозданию. 

7. Показана связь констант электрической и 

магнитной проницаемостей с кинетической энер-

гией в противоположности (средней интегральной 

скоростью движения объектов в противоположно-

сти) с получением формул (50). Это также исклю-

чает отделение этих констант от пространства и 

времени и даёт их однозначную связь с СТО и ОТО 

Эйнштейна.  

8. Сделано открытие нового явления, при кото-

ром изменение гравитационного поля (простран-

ственно-временного искривления) приводит к из-

менению соотношения между константами элек-

трической и магнитной проницаемостей таким 

образом, что их произведение остаётся всегда кон-

стантой при соблюдении при этом распространения 

фотона со скоростью света, что нами показано в [9]. 

В отличие от нашего подхода, принцип Ферма, в 

этом случае, изменение направления объясняет из-

менением электрической и магнитной проницаемо-

стей с изменением и скорости распространения фо-

тона.  

9. Выведено соотношение между массой про-

тона и массой электрона на основе констант элек-

трической и магнитной проницаемостей с исполь-

зованием формулы Планка с учётом пика излуче-

ния по частоте, что мы показали выше в (62), а 

также вычисление первой боровской орбиты, ис-

ходя из СТО и ОТО Эйнштейна.  

10. Получены и обоснованы усовершенство-

ванные уравнения Максвелла с добавлением проек-

ции на время на основе симметрии с вектор – по-

тенциалами. Это позволило отразить через матема-

тику реальные физические объекты – электронные 

и мюонные нейтрино и антинейтрино (31). Отме-

тим, что классические уравнения Максвелла, а 

также уравнения Дирака при вероятностных волно-

вых функциях, не отражают реальных физических 

объектов. Поэтому выражение электронных и мю-

онных нейтрино и антинейтрино в квантовой меха-

нике через уравнения с вероятностными волно-

выми функциями никак не могло объяснить нали-

чие электромагнитных свойств у этих частиц, в 

частности ‒ магнитного спина.  

11. Сделано открытие необходимости иерар-

хии в системах наблюдения от противоположно-

стей, что выражается через формирование фотонов 
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(электромагнитных волн) на одном уровне наблю-

дения при наличии электронных и мюонных 

нейтрино (антинейтрино), существующих на дру-

гом уровне иерархии (системы наблюдения), в со-

ответствии с (49). Собственно, без этого иерархиче-

ского принципа невозможно получить процессы 

распада и синтеза от простого к сложному, с учётом 

закона сохранения количества. А это подразуме-

вает иерархическое построение всего Мироздания. 

12. Выведено уравнение корпускулярного дви-

жения частиц на основе уравнения Гамильтона-

Якоби через систему уравнений Дирака (при ис-

пользовании уравнений электронных и мюонных 

нейтрино и антинейтрино с представлением их в со-

ответствующих системах наблюдения через смену 

знаков сложения и вычитания), что фактически до-

казывает электромагнитное происхождение таких 

частиц с массой покоя как электрон (позитрон) [16], 

в соответствии с идеей Дж. Дж. Томсона. Это под-

тверждается аннигиляцией электрона и позитрона с 

образованием фотонов и обратным явлением, когда 

фотон при столкновении с препятствием образует 

электрон и позитрон. Наше доказательство проти-

воречит существующей ныне теории о существова-

нии неких сдерживающих ядерных сил, не связан-

ных с электромагнитными силами и гравитацион-

ными силами, тем более, что ядерные силы при 

этом должны иметь обратно пропорциональную 

связь с энергией. 

13. Вывод «полной» силы Лоренца на основе 

усовершенствованных уравнений Максвелла, что 

даёт физику представления в реальном объекте воз-

действия и её роль в восполнении энергии элек-

трона при вращении вокруг протона [17‒19]. При 

этом решается проблема передачи импульса фото-

ном за счёт наличия дифференциального члена с 

проекцией на время вместо выдуманного тензора 

напряжений Максвелла [20]. Это ещё раз подчёрки-

вает то, что мы не выдаём «отсебятину», и наши ре-

шения уже имели некоторый эквивалент в физике, 

но не хватало осмысления связи всех явлений. Это 

сделано на данный момент только на основе нашей 

теории. 

14. Усовершенствованы формулы Больцмана 

по вычислению энтропии  

,ln kS  (66) 

исходя из замкнутости Мироздания с перехо-

дом её в формулу аналогичной формуле Шеннона с 

соответствующей заменой переменных [21] 

срсрср /1ln/ln/ EEvccvS ср  (67) 

с исключением, таким образом, всяких инфля-

ционных теорий по исчезновению Вселенной при 

бесконечном расширении (увеличении энтропии). 

При этом, величиной энтропии для одной противо-

положности служит энергия воздействия от другой 

противоположности, то есть сила на основе энер-

гии, формирующая разрушение и хаос. 

15. Сделано представление волн Луи де Бройля 

как результат электромагнитного излучения в про-

тивоположности (противоположной системе 

наблюдения) в зависимости от скорости движения 

объекта в нашей системе наблюдения, что опреде-

ляет дифракционную волновую картину при про-

хождении электрона через металлическую фольгу с 

двумя щелями [21]. Иначе объяснить дифракцион-

ную волновую картину при двух щелях можно 

только чудом неопределённости, что и было сде-

лано до нас в нарушении существующих детерми-

нированных законов физики. Соответственно в 

квантовой механике, микрочастицы должны были 

не подчиняться классическим законам физики, ко-

торые существовали для макрочастиц. Отсюда 

убежденность приверженцев квантовой механики в 

виртуальности и вероятностном характере проис-

ходящих в Мироздании процессов, то есть не по-

нятно с какого такого «перепуга» то или иное про-

изошло. Тогда при таком подходе становятся воз-

можным все чудеса, но принципа «по щучьему 

велению, по моему хотению», в реальности нет.  

16. Определена однозначная связь между про-

тивоположностями, когда замкнутое движение в 

одной противоположности выглядит как прямоли-

нейное движение в другой противоположности, 

что, кстати, и видно из усовершенствованных урав-

нений Максвелла. При этом пространственно-вре-

менное искривление за счёт вращательного и по-

ступательного движений формирует электромаг-

нитную волну в соответствии с (47, 48). Это 

означает, что представление о пространстве и вре-

мени в одной противоположности не совпадает с 

представлением пространства и времени в другой 

противоположности, то есть пространство и время 

меняются местами, что собственно и обеспечивает 

переход кинетической энергии в потенциальную 

энергию, и наоборот. Отсюда разница масс между 

электроном и протоном определяется тем, что они 

относятся к противоположностям. Таким образом, 

изменения во времени по одной координате в одной 

противоположности преобразуются в замкнутые 

изменения по двум другим оставшимся координа-

там в противоположности с учётом связи противо-

положностей через скорость света. Именно это объ-

ясняет физику перехода скорости к частоте по фор-

муле Луи де Бройля.  

17. Из однозначного преобразования корпус-

кулярных свойств в волновые свойства показана 

связь всех сил Мироздания. Отсюда, с учётом пере-

хода прямолинейного движения в одной противо-

положности в замкнутое движение в другой проти-

воположности, следует наше заключение о связи 

силы Кориолиса с центробежной (инерционной) 

силой [18], как отображающих противодействие 

противоположностей друг другу, подобно силе Ло-

ренца (с учётом только магнитной составляющей 

воздействующей на движущийся электрон) и силе 

Кулона (которая обеспечивает прямолинейное дви-

жение электрона). При отсутствии изменений (в 

случае замкнутой системы) имеем, что 

).(2)(( vr  MМ  (68) 

При этом скорость v (в противовес частоте вра-

щения ω) не отображается в нашей системе наблю-

дения напрямую и означает движение (изменения) 

в противоположности. В противном случае измене-

ния в одной противоположности не приводили бы 
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к изменениям в другой противоположности и связь 

между противоположностями отсутствовала бы. 

Коэффициент равный двойке связан с тем, что вра-

щение (изменение во времени) всегда происходит 

по двум координатам. Соответственно, замкнутое 

изменение (движение) в одной противоположности 

рассматривается как разомкнутое прямолинейное 

изменение (движение) в другой противоположно-

сти, что собственно определяет наличие двойки и в 

варианте уравнения Гамильтона-Якоби.  

18. Установлена независимость воздействия 

отдельных объектов (можно трактовать как свобода 

воли) Мироздания как результата квадратичного 

представления законов Мироздания на основе фор-

мулы окружности, что даёт выбор направления (±) 

с условием соблюдения закона сохранения количе-

ства (выбор объекта в зависимости от знака будет 

определять его дальнейший синтез или распад по 

иерархии). То есть противоположности могут воз-

действовать друг на друга благодаря обратно-про-

порциональной связи между ними. Это означает, 

что большая величина в одной противоположности 

представляется малой в другой. Такой подход ис-

ключает детерминированность управления только 

через одну из них, так как максимальное воздей-

ствие в одной противоположности будет малым в 

другой противоположности. Именно это и опреде-

ляет наличие живых объектов с их непрерывной 

эволюцией через противоположность, в отличие от 

разрывов между видами в теории Дарвина. 

19. Доказано и обосновано наличие обратно-

пропорциональной связи между противоположно-

стями с учётом различия представления простран-

ства и времени в противоположностях со сменой 

кинетической энергии на потенциальную энергию, 

и наоборот (а иначе не было бы и самих противопо-

ложностей). Это определяет вид объектов в зависи-

мости от точки наблюдения в иерархии Мирозда-

ния. В этом случае электронные и мюонные 

нейтрино (антинейтрино) по системе уравнений 

(31) в соответствующей системе наблюдения будут 

представляться в виде движущегося электрона (по-

зитрона), что нами показано в [16, 17, 22] с учётом 

системы уравнений Дирака (61), которые выведены 

из уравнения энергии Эйнштейна, отображающей 

замкнутую систему. Замкнутость Мироздания с 

наличием противоположностей не оставляет дру-

гих вариантов, кроме как варианта, когда четыре 

усовершенствованных уравнения Максвелла по 

(30) в одной противоположности должны формиро-

вать в другой противоположности движущуюся ча-

стицу на соответствующем уровне иерархии, а на 

другом уровне иерархии это эквивалентно взаимо-

действию двух оставшихся усовершенствованных 

уравнений Максвелла. В противном случае замкну-

тость Мироздания на основе закона сохранения ко-

личества, на котором основаны все законы физики, 

не получить. В другой системе наблюдения тогда 

будем иметь представление в виде протона (анти-

протона), а на новом уровне иерархии взаимодей-

ствие электрона и протона будет рассматриваться 

как фотон. При этом цепочка образования объектов 

Мироздания будет определяться количеством объ-

ектов, выраженных математически через систему 

взаимодействующих усовершенствованных урав-

нений Максвелла. То есть наша теория решает про-

блему перехода количества взаимодействующих 

уравнений Максвелла в новое качество ‒ от про-

стого представления к сложному. При этом исклю-

чаются всякие выдуманные частицы типа кварков и 

глюонов (по сути, аналоги «теплорода», но в кор-

пускулярном виде). 

20. Доказано, что любое изменение, и в част-

ности движение, связано с переходом в противопо-

ложность. Это фиксируется путём того, что диффе-

ренцирование или интегрирование связано с умно-

жением или делением на мнимую единицу ‒ 

атрибутом перехода в противоположность. Это 

приводит к изменению закономерностей при смене 

действительного аргумента на мнимый аргумент с 

условием сохранения количества. При этом, так как 

изменения в одной противоположности не могут 

происходить без аналогичных изменений в другой 

противоположности (иначе не выполняется закон 

сохранения количества), то вторичное умножение 

(деление) на мнимую единицу даёт противодей-

ствие, что исключает полный переход только к 

наличию одной из противоположностей. Без этого 

закона невозможно выполнение принципа Гюй-

генса-Френеля при огибании волной препятствия, и 

волны Луи де Бройля (а под ними мы понимает про-

цесс электромагнитных колебаний в противопо-

ложности) также не имели бы зависимости от ско-

рости движения и причин для своего образования. 

Возникает вопрос: «Почему при таком боль-

шом количестве открытий, сделанных нами, кото-

рые решают парадоксы и устраняют подгонки в со-

временной физике, наша теория остаётся как бы 

«неизвестной», и даже нет никакой критики от фи-

зиков разных направлений ‒ тех, кого мы посто-

янно критикуем и опровергаем?» Журнал ведь вы-

ходит в европейской стране.  

Мы можем это объяснить тем, что учёные при-

держиваются своих научных титулов и регалий и 

просто пытаются игнорировать то, что мы пишем. 

Другими словами, нет ни у кого мужества признать 

показанные нами подгонки в уравнениях и форму-

лах (причем, в некоторых случаях, весьма грубые и 

заметные даже тем, кто хоть что-то понимает в фи-

зике и математике). Это можно объяснить только 

личными корыстными интересами. Либо «старая» 

база знаний настолько глубоко въелась, что уже не 

могут делать правильные выводы, исходя из исклю-

чения парадоксов при наличии уже полученных 

формул до нас и практических подтверждающих 

результатов. Те, кто хочет остаться при своем ‒ 

оставайтесь, и ищите в вами же созданном научном 

«тумане», все что хотите. 

Мы же призываем всех, кто понимает абсурд-

ность множества постулатов нынешней физики на 

основе того, что нами показано в данном журнале, 

выйти из всего этого. Нам остаётся лишь только 

ждать, пока однозначные решения без парадоксов 

на основе практических результатов найдут пони-
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мание у честных учёных, кто хочет очистить фи-

зику от всего накопившегося «хлама», чтобы ис-

тинно заняться физикой как реальной наукой. И 

одна из первейших задач здесь ‒ определить наше 

место в иерархии Мироздания, чтобы знать хотя 

бы, куда двигаться дальше.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано та систематизовано результати експериментальних досліджень нелінійного 

діелектричного ефекту (НДЕ) сегнетоелектричних рідких кристалів (СЕРК). Наводяться частотні спектри 

а також температурні залежності дійсної та уявної частини нелінійної діелектричної проникності третього 

порядку. Подано основні схеми вимірювання нелінійного діелектричного ефекту. 

ABSTRACT 

The results of experimental studies of nonlinear dielectric effect (NDE) of ferroelectric liquid crystals (FLC) 

are analyzed and systematized in the article. Frequency spectra and temperature dependences of the real and im-

aginary part of the third order nonlinear inductivity are given. The basic schemes of nonlinear dielectric effect 

measurement are presented. 

Ключові слова: нелінійний діелектричний ефект, сегнетоелектричний рідкий кристал, нелінійна діе-

лектрична проникність, діаграма Коул-Кола. 

Keywords: nonlinear dielectric effect, ferroelectric liquid crystal, nonlinear dielectric constant, Cole-Cole 

diagram. 

 

Вступ. З моменту свого відкриття сегнетоеле-

ктричні рідкі кристали (СЕРК) привернули значну 

увагу науковців як з фундаментальної, так і з тех-

нологічної точки зору. СЕРК, маючи мікросекундні 

часи електрооптичного відгуку, бістабільність та 

широкий кут огляду, є досить перспективними ма-

теріалами для практичних застосувань. Це 

пов’язано з тим, що смектична С* фаза СЕРК ство-

рюється дзеркально-асиметричними (хіральними) 

молекулами дипольний момент яких направлений 

під кутом до їхньої довгої осі. Завдяки хіральності 

молекул утворюється спірально-шарова структура, 

а вектор спонтанної поляризації лежить у площині 

шару і є перпендикулярним до директора. А отже, 

як наслідок, саме у таких рідких кристалах (РК) 

найбільше проявляється нелінійність діелектрич-

них властивостей. Експериментальне вивчення 

НДЕ е перспективним науковим напрямком, оскі-

льки результати таких досліджень можуть стати но-

вим інструментом структурного аналізу а також 

сприятимуть розширенню кола можливих практич-

них застосувань СЕРК. 

Тому, метою даної роботи є комплексний ана-

ліз та систематизація результатів експерименталь-

них досліджень нелінійного діелектричного ефекту 

сегнетоелектричних рідких кристалів. 

Виклад основного матеріалу. Загальний тер-

мін “нелінійний діелектричний ефект” має місце 

при будь-якому відхиленні від лінійної кореляції 

між поляризацією Р та зовнішнім електричним по-

лем Е. В такому випадку нелінійні діелектричні 

властивості речовин можна описати на основі зале-

жності індукції електричного поля D від напруже-

ності поля Е: 

...3

3

2

210  EEEPD   (1) 

де Р0 – дипольний момент при відсутності дії 

зовнішнього електричного поля; 1  – лінійна діе-

лектрична проникність речовини;  2nn  – 

нелінійні діелектричні коефіцієнти квадратичної, 

кубічної і т.д. по електричному полю поляризації.  

Але, парні гармоніки в рівнянні (1) для поляр-

них матеріалів, в тому числі СЕРК, дорівнюють ну-

леві, і тому e
3  

є тим основним параметром, що і 

характеризує нелінійні діелектричні властивості 

РК. 

Враховуючи те, що величина нелінійної діеле-

ктричної константи третього порядку e
3

 має до-

сить мале значення у порівнянні з лінійною части-

ною, чітке її вимірювання викликає певні труднощі.  

Як правило, основне завдання, розроблених 

дослідниками, схем вимірювання полягає в тому, 

щоб значно зменшуючи амплітуду сигналу з часто-

тою, рівною частоті прикладеної до зразка напруги, 

виділити гармоніку з потроєною частотою. Прак-

тично така задача вирішувалась лише при до-

слідженні речовин, струм провідності в яких був 

набагато менше струму зміщення (добре очищених 

від сторонніх домішок). 

Для загального ознайомлення, на рис. 1-4 

представлено основні схеми вимірювання неліній-

ного діелектричного ефекту СЕРК, а більш деталь-

ний опис та специфічні особливості їхньої роботи 

розглянуто у статті [16]. 
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Рис. 1. Блок-схема виділення сигналу з частотою 3 за 

рахунок компенсації сигналу частотою  генератором 

з протифазною частотою 

1 – генератор; 2 – генератор з зсувом фази на 180; 
3 – операційний підсилювач 

Рис. 2. Блок-схема виділення сигналу з час-

тотою 3 за рахунок компенсації сигналу 

частотою  мостовим методом  

1 – генератор (); 2 – генератор (3); 

3 – підсилювач із синхронним детектуван-

ням (Lock-in Amp) 

 

 
Рис. 3. Блок-схема пристрою для вимірювання нелінійної діелектричної константи  (), 

1 – низьковольтний і високочастотний генератор; 2 – високовольтний низькочастотний генератор;  

3 – демодулятор; 4 – осцилоскоп 
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Рис. 4. Блок-схема методу нелінійного діелектричного резонансу  

1 – генератор; 2 – осцилоскоп 
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Експериментальні результати та їхня інтер-

претація. Нелінійна діелектрична спектроскопія 

сегнетоелектричного рідкого кристалу в SmC* фазі 

була виконана в роботі [3] для експериментального 

підтвердження формули (2) отриманою Оріхарою 

та Ішибаші [2]: 
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  – час лінійної релаксації. 

 

Вимірювання проводились в комплексі з 

лінійною діелектричною спектроскопією. На рис. 5 

та рис. 6 показано відповідно частотні залежності 

дійсної та уявної частини лінійної діелектричної 

проникності та діаграма Коул-Кола. Суцільними 

лініями на графіках накреслені теоретичні криві, 

що отримані підгонкою рівняння Дебая 





ikk

C

1

1

2 2

0

2

0,1 ,  (3) 

в якому нехтується вклад м’якої моди. 

Діаграма Коул-Кола отримана з рівняння (3), де для 

кращої відповідності експериментальним даним 

підставлено  i  замість i .

 

  

Рис. 5. Дисперсія лінійної діелектричної проник-

ності в SmC* фазі при 0,53t  С 

 

Рис. 6. Діаграма Коул-Кола лінійної діелектричної 

проникності в SmC* фазі 

при 0,53t  С 

 

Частотні залежності дійсної та уявної частини 

нелінійної діелектричної проникності третього по-

рядку (зауважимо, що 0,30,30,3   i ) та 

діаграма Коул-Кола представлені на рис. 7 та рис. 8 

відповідно. Суцільною лінією накреслено теоре-

тичну криву, розраховану за рівнянням (2). Тут так 

само, як і у випадку лінійної діелектричної проник-

ності для кращої відповідності експериментальним 

даним підставлено  i  замість i . З наведе-

них результатів видно, що рівняння (2) знаходиться 

в гарній згоді з експериментальними даними. 
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Рис. 7. Дисперсія нелінійної діелектричної проникно-

сті третього порядку в SmC* фазі при 0,53t  С 

Рис. 8. Діаграма Коул-Кола нелінійної діелект-

ричної проникності третього порядку в SmC* 

фазі при 0,53t  С 

 

З наведених даних також можна зробити до-

сить важливий висновок: якщо сама частотна за-

лежність 3 та 3 за формою кривих мало 

відрізняється від частотної залежності  та , то 

діаграми Коул-Коула відрізняються суттєво. Як 

правило, у випадку частотних залежностей  та  
діаграми Коул-Коула переважно мають вигляд 

півкола, дуги або деформованої дуги (це підтвер-

джується також експериментальними даними для 

частотних залежностей  та , отриманими у ро-

-Коула для частот-

них залежностей 3 та 3 має вигляд спіралі, що 

само собою є досить важливим експериментальним 

результатом. 

Відповідно теорії Оріхари та Ішибаши [2], час 

релаксації третього порядку в рівнянні (2) повинен 

бути таким самим як і час релаксації лінійної реак-

ції в рівнянні (3). Це досить гарно підтверджується 

з температурних залежностей релаксаційних частот 

представлених на рис. 9. 

 

Рис. 9. Температурні залежності релаксаційних частот 0,1/1   та 0,3/1  , отриманих для 0,1   

та 0,3 , відповідно 

Для антисегнетоелектричного рідкого крис-

талу в 


ASmC  фазі, дослідженого у роботі [4], ди-

сперсія  та , яка б відповідала антисегентоелек-

тричній голдстоунівській моді, на відміну від екс-

периментальних даних отриманих у [3], не спосте-

рігалась. Це видно з аналізу частотних залежностей 

представлених на рис. 10. Тут низькочастотна дис-

персія з’являється лише завдяки іонної провідності.  
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Рис. 10. Дисперсія лінійної діелектричної проникності в антисегнетоелектричній фазі при 105t  С 

Для нелінійної діелектричної проникності 

0,3  характеристичні криві, що отримані в 



ASmC  фазі представлені на рис. 11 та рис. 12. Су-

цільними лініями показані теоретичні криві, отри-

мані за допомогою рівняння: де замість 2i  

було підставлено  2i . Хоч в даному досліді 

  практично дорівнювало 1. Як видно з рисунків, 

отримані теоретичні криві досить гарно відповіда-

ють експериментальним даним 
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Рис. 11. Дисперсія нелінійної діелектричної про-

никності третього порядку в 


ASmC  фазі при 

105t  С 

Рис. 12. Діаграма Коул-Кола нелінійної діелектри-

чної проникності третього порядку в 


ASmC  

фазі при 105t  С 

 

Слід звернути увагу на те, що функціональний 

вигляд діаграм Коул-Кола нелінійної діелектричної 

проникності для СЕРК та анти-СЕРК (рис. 8 та рис. 

12) різний. В першому випадку ми маємо спіраль, а 

в другому – півколо. Така відмінність пояснюється 

тим, що для антисегнетоелектричних мод діелект-

рична проникність третього порядку пропорційна 

лінійній чутливості по електричному полю, а для 

сегнетоелектричних мод вона пропорційна чутли-

вості третього порядку 
3

0E . 

Нелінійна діелектрична спектроскопія сегне-

тоелектричного та антисегентоелектричного 

рідкого кристалу була виконана також і в роботах 

[11, 13]. 

Частотні спектри дійсної та уявної частин ком-

плексної нелінійної діелектричної проникності в 
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SmC  фазі, на відміну від результатів (рис. 7.) от-

риманих в [3], були виміряні в досить широкому 

діапазоні (рис. 13).  

Завдяки розширенню частотного діапазону 

експериментально було показано, що досить великі 

значення 3 та 3 спостерігаються в області низь-

ких частот. Такий експериментально отриманий 

ефект може бути зумовлений впливом приелек-

тродних процесів на переорієнтацію молекул СЕРК 

і, як наслідок, на релаксаційні процеси. 

Ще одна відмінність полягала в тому, що 

експериментальні данні були проаналізовані за до-

помогою формули Накади [1] з певною мо-

дифікацією: 

     33
3

3

3
3
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i

B

i
. (4) 

Другий доданок в правій частині рівняння (4) 

був додатково введений для кращої відповідності 

експериментальним результатам на низькій час-

тоті. 

Частотні спектри нелінійної діелектричної 

проникності в 


ASmC  фазі антисегнетоелектрич-

ного кристалу (рис. 14) були також проаналізовані 

за допомогою рівняння (4). У порівнянні з рис. 11 

ми бачимо суттєву різницю у формі кривих на ни-

зькій частоті. Така невідповідність може бути ви-

кликана приелектродними процесами. 

  

Рис. 13. Дисперсія нелінійної діелектричної про-

никності третього порядку в 
SmC  фазі при 

75t  С 

Рис. 14. Дисперсія нелінійної діелектричної прони-

кності третього порядку в 


ASmC  фазі при 

85t  С 

Експериментальне дослідження температур-

них залежностей нелінійної діелектричної проник-

ності третього порядку СЕРК у SmA фазі біля се-

гнетоелектричних 
SmC  та 



ASmC  фаз було 

проведено в роботі [14]. Як видно з рис. 15 та рис. 

16, експериментальні результати досить добре уз-

годжуються з отриманими авторами теоретичними 

кривими, що зображені суцільними лініями.  

У випадку СЕРК теоретичні значення темпера-

турної залежності нелінійної діелектричної прони-

кності третього порядку в SmA фазі біля сегнето-

електричної 
SmC  фази розраховувались за фор-

мулою: 

 43

cTT

A


 , (5) 

де cT  – температура фазового переходу; A  – 

коефіцієнт, який має додатний знак при фазовому 

переході першого порядку і від’ємний знак при 

фазовому переході другого порядку. 

Для анти-СЕРК, дана температурна залеж-

ність в SmA фазі біля 


ASmC  мала наступний 

вигляд: 
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де A , B , C  – коефіцієнти;   – критичний 

показник степені теплоємності. 

Для СЕРК з фазовим переходом другого роду 

(рис. 15 а) значення нелінійної діелектричної про-

никності третього порядку від’ємні, а для СЕРК з 

фазовим переходом першого роду (рис. 15 б) – до-

датні. 

Оскільки фазовий перехід SmA–


ASmC  для 

анти-СЕРК є фазовим переходом другого роду, то 

аналогічно до СЕРК очікувалось, що значення нелі-

нійної діелектричної проникності третього порядку 

будуть мати від’ємні значення. Але, з аналізу тем-

пературної залежності 3  (рис. 16) видно, що при 

певній температурі invT , яка знаходиться біля тем-

ператури фазового переходу, відбувається зміна 

знаку 3  з від’ємного на додатній. Така критична 

поведінка 3  враховується рівнянням (6) і може 

бути пояснена великою флуктуацією нахилу моле-

кул. 

  
Рис. 15. Температурна залежність нелінійної діе-

лектричної проникності третього порядку в 

ASm  фазі для СЕРК 

а) СЕРК з фазовим переходом другого роду; 

б) СЕРК з фазовим переходом першого роду. 

Рис. 16. Температурна залежність нелінійної діе-

лектричної проникності третього порядку в 

ASm  фазі для анти-СЕРК 

Температурні залежності нелінійної діелектри-

чної проникності третього порядку також вимірю-

вались в роботі [9] для змішаних кристалів 

  4241 POHNHRb
xx  при різних значеннях 

x   8,02,0  x . Було встановлено, що зна-

чення 0,3  збільшуються біля транзиційної точки 

скла, та виявлено що 0,1   та 0,3  пропорційні 

між собою, хоч і не дається пояснення цьому факту. 

В роботі [12] досліджувались температурні за-

лежності частотних спектрів нелінійної діелектри-

чної проникності третього порядку для полівініла-

цетата. Отримані залежності аналізувалися за фено-

менологічною теорією Накади [1] і були у гарній 

згоді з теоретичними розрахунками.  

Висновок. Наші дослідження нелінійних діе-

лектричних властивостей СЕРК на основі вищезга-

даних методів (рис. 1-4), показали, що їхнє викори-

стання можливе лише для аналізу “чистих” і досить 

добре очищених від сторонніх домішок СЕРК. 

Оскільки, при цілеспрямованому введенні у РК до-

мішок барвників або наночастинок, в межах похи-

бки вимірювання, досить важко виділити сигнал з 

частотою 3. Причиною цього може бути значне 

зростання провідності за рахунок введеної домі-

шки, а отже, як наслідок, відбувається зменшення 

внеску у загальний струм компоненти, що зумов-

лена нелінійними діелектричними властивостями.  
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АННОТАЦИЯ 

Предложена модель поверхностного слоя металлических стекол. В рамках модели показано, что тол-

щина поверхностного слоя d(I) определяется одним фундаментальным параметром – молярным (атомным) 

объемом элемента. Толщина поверхностного слоя d(I) металлических стекол лежит от 1 до 2 нм. Эти тол-

щины характерны для чистых металлов от Cu до Ni. В поверхностном слое d(I) все уравнения, имеющие 

независимые от размера величины становятся размерно-зависимыми. Размерные эффекты в слое d(I) опре-

деляются всем коллективом атомов в системе (коллективные процессы). Такие «квазиклассические» раз-

мерные эффекты наблюдаются только в наночастицах и наноструктурах. Эффекты в слое d(II) называют 

размерными эффектами I рода. Такие размерные эффекты характерны для любых систем и определяются 

рассеянием квазичастиц (электронов, фононов и пр.) на границах системы. При h = d в стекле имеется 

фазовый переход, связанный с реконструкцией или релаксацией поверхности. 

ABSTRACT 

A model of the surface layer of metal glasses is proposed. Within the framework of the model, it is shown 

that the thickness of the surface layer d(I) is determined by one fundamental parameter - the molar (atomic) volume 

of the element. The thickness of the surface layer d(I) of metal glasses lies from 1 to 2 nm. These thicknesses are 

characteristic of pure metals from Cu to Ni. In the surface layer d(I), all equations having size-independent quan-

tities become dimensionally dependent. Size effects in the d(I) layer are determined by the entire collective of 

atoms in the system (collective processes). Such “semiclassical” size effects are observed only in nanoparticles 
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and nanostructures. Effects in the d(II) layer are called size effects of the first kind. Such size effects are charac-

teristic of any systems and are determined by the scattering of quasiparticles (electrons, phonons, etc.) at the 

boundaries of the system. At h = d, the glass has a phase transition associated with reconstruction or relaxation of 

the surface. 

Ключевые слова: металлическое стекло, поверхностный слой, наноструктура, размерный эффект, 

фазовый переход. 

Keywords: metal glass, surface layer, nanostructure, size effect, phase transition. 

 

Постановка проблемы 

Гиббс [1] рассматривал поверхностный слой 

как геометрическую, не имеющей толщины поверх-

ность. Для термодинамики поверхностный явлений 

используется поход Ван-дер-Ваальса, Гуггенгейма, 

Русанова, в котором поверхностный слой рассмат-

ривается как слой конечной толщины [2]. По совре-

менным представлениям [3] под поверхностным 

слоем понимают сверхтонкую пленку, находящу-

юся в термодинамическом равновесии с кристалли-

ческой подложкой, свойства, структура и состав ко-

торой отличны от объемных. Однако, вопрос о тол-

щине поверхностного слоя остается пока 

открытым.  

В настоящей работе мы рассмотрим модель по-

верхностного слоя металлических стекол, опираясь 

на нашу работу [4]. 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Металлические стекла, благодаря наличию од-

нородной структуры и отсутствию дефектов кри-

сталлического строения, таких как дислокации и 

границы зерен, демонстрируют значительно более 

высокий уровень прочностных свойств, превосхо-

дящий уровень свойств, достигнутых на кристалли-

ческих сплавах, применяемых в настоящее время. 

Однако, данные материалы имеют серьезный недо-

статок, а именно отсутствие пластичности при рас-

тяжении и низкую пластическую деформацию при 

сжимающих нагрузках, что делает их склонными к 

хрупкому разрушению, и соответственно, сильно 

ограничивает их возможное применение [5-7].  

Для решения данной проблемы, необходимо 

понимать механизмы деформации и кристаллиза-

ции металлических стекол (МС), а также влияние 

структуры МС на их свойства. На данный момент 

не существует однозначного понимания процесса 

деформации МС, существует несколько конкуриру-

ющих теорий зарождения и движения полос сдвига 

– основного механизма деформации МС. Формиро-

вание структуры в процессе кристаллизации явля-

ется важнейшим аспектом исследований металли-

ческих стекол, так как одним из способов повыше-

ния пластичности МС является формирование 

композитной структуры стекло-кристалл [8-10].  

Анализ последних исследований и публикаций 

мы отобразили в виде ссылок на самые последние 

диссертационные работы [5-10] по металлическим 

стеклам, где представлена обширная библиогра-

фия, динамика которой показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика роста числа публикаций по аморфным материалам [9] 

 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

Мы рассмотрим толщину поверхностного слоя 

металлических стекол, использую наши модельные 

представления. Такой подход реализован нами 

впервые. 

Цели статьи 
Рассмотреть и сделать расчеты: 

- предложенную модель и расчет поверхност-

ного слоя металлических стекол; 

- физические процессы в слое d(I); 

- физические процессы в слое d(II); 

- фазовый переход при h=d; 

Изложение основного материала 
Описание модели. В работе [4] обобщена, 

предложенная нами, модель поверхностного слоя 

атомарно-гладких металлов. Схематически эта мо-

дель представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2. Схематическое изображение поверхностного слоя [4] 

 

Поверхностный слой атомарно-гладкого ме-

талла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой тол-

щиной h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – 

слоем (II) атомарно-гладкого кристалла (рис. 2). 

При h≈10d начинает проявляться размерная зависи-

мость физических свойств материала. При h=d в по-

верхностном слое происходит фазовый переход. 

Для определения толщины поверхностного 

слоя различных соединений нами использовалась 

размерная зависимость физического свойства A(r) 

[4]: 

.dr,
rd

d
1A)r(A

dr,
r

d
1A)r(A

0

0























,  (1) 

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой [4]: 

RT

2
d


 ,  (2) 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–объем одного моля; R–газовая постоянная; 

Т–температура. 

В работе [4], а также [11], было показано, что с большой точностью выполняется соотношение: 

,T1078,0 m
3  

  (3) 

 

где Tm – температура плавления твердого тела 

(К). Соотношение выполняется для всех металлов и 

для других кристаллических соединений. Если его 

подставить в (2), то при T = Tm получим: 

 61017,0)I(d . (4) 

Уравнение (4) показывает, что толщина по-

верхностного слоя d(I) определяется одним фунда-

ментальным параметром – молярным (атомным) 

объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная масс 

(г/моль), ρ – плотность (г/см3)), который периоди-

чески изменяется в соответствие с таблицей Д.И. 

Менделеева. 

Результаты расчета толщины поверхност-

ного слоя металлических стекол. Первое метал-

лическое стекло Au75Si25 было получено группой 

под руководством Duwez [12] в США в 1960 году. 

При этом расплав охлаждается (в зависимости от 

метода закалки) со скоростью 106 – 109 градусов в 

секунду. При такой большой скорости охлаждения 

при комнатной температуре замораживается струк-

тура жидкости, и образец оказывается некристалли-

ческим. Далеко не все сплавы могут быть получены 

в аморфном состоянии. Охлаждение расплава с 

большой скоростью осуществляется с помощью 

массивного приемника расплава с высокой тепло-

проводностью, обеспечивающего быстрый отвод 

тепла. Как правило, это осуществляется путем 

охлаждения струи жидкого металла на внешней 

или внутренней стороне вращающегося барабана, 

или же прокаткой расплава между холодными вал-

ками. На рисунке 3 приведены схемы получения 

металлических стекол.  
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а) центробежная закалка; б) закалка на диске; в) прокатка расплава; г) центробежная закалка; 

д) планетарная закалка 

Рисунок 3. Методы получения тонкой ленты путем закалки из расплава [5]. 

 

Некоторые полученные таким образом металлические стекла рассчитаны по формуле (4) и представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Толщина поверхностного слоя стекла 

Стекло М, г/моль ρ, г/см3 d(I), нм d(II), нм 

Au75Si25 154,7 15,1 1,7 17 

Mg65Cu25Y10 40,7 3,8 1,8 18 

Pd40Ni40P20 72,3 8,9 1,4 14 

Fe78Si10B12 47,6 6,7 1,2 12 

Ti50Be50Zr10 36,6 3,7 1,7 17 

Fe40Ni40P14B6 50,8 7,2 1,2 12 

Ni49Fe29P14B6Al2 56,7 7,8 1,2 12 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 77,6 7,0 1,9 19 

Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 53,8 5,7 1,6 16 

Физические процессы в слое d(I). Толщина 

поверхностного слоя d(I) металлических стекол ле-

жит от 1 до 2 нм. Эти толщины характерны для чи-

стых металлов от Cu до Ni (таблица 2). Эту тол-

щину слоя экспериментально можно определить 

для кристаллов методом скользящего рассеяния 

рентгеновских лучей при внутреннем отражении. 

Для золота эта толщина слоя равна 1,2 нм при ком-

натной температуре [3], что совпадает с учетом тер-

мического расширения с его значением из табл. 2 

  íì7,1Id Au  . 

Таблица 2 

Толщина поверхностного слоя d(I) чистых металлов [4] 

Me  Id , нм Me  Id , нм Me  Id , нм 

Sn 2,8 Cd 3,4 Fe 1,2 

Pb 3,1 Hg 1,8 Co 1,1 

Se 2,8 Cr 1,2 Ni 1,1 

Te 3,5 Mo 1,8 Ce 3,6 

Cu 1,2 W 1,6 Pr 3,5 

Ag 1,7 Mn 1,1 Nd 3,4 

Au 1,7 Tc 1,4 Sm 3,4 

Zn 1,6 Re 1,5 Eu 5,0 

 

В слое d(I) с атомами чистых металлов проис-

ходит реконструкция и релаксация, связанная с пе-

рестройкой поверхности [3]. Для золота постоянная 

решетки равна а = 0,41 нм и поверхность перестра-

ивается на расстоянии 

  341,02,1Id Au   трех атомных моно-

слоев.  

Поскольку металлические стекла получают за-

калкой расплава со скоростями 106-109 К/с, струк-

тура аморфной фазы после закалки является нерав-

новесной. При нагреве аморфная фаза релаксирует 

к более равновесному состоянию. Различают обра-

тимую и необратимую структурную релаксацию. 

Обратимая релаксация является начальным быст-

ропротекающим процессом, за которым следует бо-

лее медленная необратимая релаксация. Обрати-

мую структурную релаксацию связывают с измене-

нием химического ближнего порядка, 

необратимую – с изменением топологического 

ближнего порядка. Необратимым образом при ре-

лаксации меняются объем, вязкость, диффузионная 

подвижность, охрупчивание, обратимо может из-

меняться наведенная магнитная анизотропия (как и 

в кристаллах), а такие свойства как модуль Юнга, 

теплоемкость, коэрцитивная сила, температура 

Кюри, внутреннее трение в зависимости от состава 
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сплава могут меняться и обратимо, и необратимо. 

Соотношение между необратимой и обратимой ре-

лаксациями подробно анализировалось в работе 

[13].  

В слое d(I) поверхностное натяжение σ начи-

нает зависеть от r в соответствии с уравнением Ру-

санова А.И. [2]: 

r,Kσ  . (5) 

где K = const. В работе [14] для предела теку-

чести нами получено уравнение: 

1/2
ÌÒ dσÑσσ  . (6) 

Уравнение (6) по форме совпадает с уравне-

нием Холла-Петча [3], где коэффициент 

σÑÊ ó  . Если подставить (5) в (6), то полу-

чим: 

1/2
ÌÒ dÊσσ  . (7) 

Уравнение (7) представляет собой «обратный» 

эффект Холла-Петча. Экспериментально «обрат-

ный» эффект Холла-Петча обнаружен во многих 

чистых металлах при d < 10 нм. Таким образом, 

«обратный» эффект Холла-Петча связан с размер-

ной зависимостью поверхностного натяжения σ  в 

поверхностном слое d(I), согласно уравнению Руса-

нова А.И. 

В поверхностном слое d(I) все уравнения, име-

ющие независимые от размера величины стано-

вятся размерно-зависимыми. Размерные эффекты в 

слое d(I) определяются всем коллективом атомов в 

системе (коллективные процессы). Такие «ква-

зиклассические» размерные эффекты наблюдаются 

только в наночастицах и наноструктурах [15].  

Размер слоя простирается до 

   ìåòàëëîâäëÿíì1,001,0~Id äÁ  λ

 – волна де Бройля, где начинаются квантовые раз-

мерные эффекты. К основным квантово размерным 

структурам относятся структуры с двумерным 

электронным газом – эпитаксиальные пленки, 

МДП-структуры, гетероструктуры и т.д.; струк-

туры с одномерным газом – квантовые нити или 

проволоки; структуры с нульмерным газом – кван-

товые точки, ящики, кристаллиты [16]. 

Физические процессы в слое d(II). Слой d(II) 

простирается примерно до размера 

  d10IId  , где начинается объемная фаза. С 

этого размера начинаются размерные свойства. Ис-

следование размерных эффектов было начато при-

мерно в 80-х годах прошлого века [17, 18]. Затем в 

связи со стремительным развитием нанотехноло-

гий эти исследования стали их краеугольным кам-

нем.  

Под наноматериалами принято понимать мате-

риалы, основные структурные элементы которых 

не превышают нанотехнологической границы - 100 

нм, по крайней мере, в одном направлении [19]. Ряд 

исследователей высказывает мнение, что верхний 

предел (максимальный размер элементов) для 

наноструктур должен быть связан с неким критиче-

ским характерным параметром: длиной свободного 

пробега носителей в явлениях переноса, размерами 

доменов/доменных стенок, диаметром петли 

Франка-Рида для скольжения дислокаций и т.п. [15, 

19]. Значит в слое d(II) должно быть много размер-

ных эффектов, связанных с оптикой, магнетизмом 

и другими физическими свойствами согласно урав-

нению (1). «Обычные» размерные эффекты свя-

занны с вкладом поверхностной энергии в энергию 

Гиббса. Их называют размерными эффектами I 

рода (по Щербакову Л.М. [20]). Такие размерные 

эффекты характерны для любых систем и опреде-

ляются рассеянием квазичастиц (электронов, фоно-

нов и пр.) на границах системы. 

Фазовый переход при h=d. При h = d на рис. 

2 показан фазовый переход, связанный с рекон-

струкцией или релаксацией поверхности. Исследо-

ванию фазовых переходов в чистых металлах и ре-

конструкций на поверхности твердого тела посвя-

щено большое количество экспериментальных и 

теоретических работ [3, 21]. В отношении металли-

ческих стекол ситуация несколько иная. Теоретиче-

ские представления о зарождении, росте кристал-

лов и кинетике процессов в металлических стеклах 

были развиты в середине XX в. [22, 23]. Одной из 

актуальных задач термодинамики аморфных мате-

риалов является определение температурно-вре-

менных границ существования систем в метаста-

бильном состоянии. Из последних публикаций мы 

отметим только работы [24, 25]. Так, в работе [24] 

методами дифференциальной сканирующей кало-

риметрии (ДСК) и рентгенографии исследована ки-

нетика кристаллизации металлического стекла 

Fe40Ni40P14B6 в широком (5–200 K/min) диапазоне 

скоростей нагрева. Впервые установлено, что уве-

личение скорости нагрева приводит к практически 

линейному возрастанию ширины температурного 

диапазона кристаллизации от 9.5 до 24.7 K. С ис-

пользованием уравнений классической теории кри-

сталлизации и приближенного аналитического ки-

нетического уравнения неизотермической кристал-

лизации проведен анализ экспериментальных 

данных. Показано, что кристаллизация стекла 

Fe40Ni40P14B6 протекает по механизму стационар-

ного гомогенного зарождения и роста, контролиру-

емого диффузией на межфазной границе. А в ра-

боте [25] на этом же стекле рассмотрена простей-

шая термодинамическая модель. Аморфный сплав 

представлен в виде двух сосуществующих конден-

сированных фаз с пренебрежимо малым свободным 

объемом по сравнению с объемом самой системы, 

что позволяет не учитывать его при построении мо-

дели. Исследованы температурные и временные из-

менения объемной доли кристаллической фазы в 

сплаве Fe40Ni40P14B6. Показано, что в случае темпе-

ратурного изменения объемной доли кристалличе-

ской фазы параметры модели зависят от скоростей 

нагрева аморфного сплава. Но, конечно же, о меж-

фазной границе при h = d речи не могло быть.  

Для описания фазовых переходов в нанострук-

турах предложены различные модели, среди кото-

рых можно отметить метод среднего поля Ландау, в 

котором используется параметр порядка [26]. Мы вос-

пользуемся теорией Ландау, заменяя температуру T на 
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координату h [27]. Тогда, скачок теплоемкости при 

фазовом переходе: 

.
C2

d
C

0

2
0

p


  

Из таблицы 2 следует, что для золота ΔСp = 0,5 

d = 0,85 (Дж/моль·К). В работе [28] проведены рас-

четы методом молекулярной динамики теплоемко-

сти золота при размерах частиц от 1,5 до 5,5 нм 

(рис. 4). Из рис. 4 видно, что ΔСp ≈ 0,65 

(Дж/моль·К), что близко к полученному нами, учи-

тывая приближенность компьютерных расчетов. 

 
Рисунок 4. Теплоемкость золота [28] 

 

Оценим скачок теплоемкости для металлических стекол (табл. 3). 

Таблица 3 

Скачок теплоемкости для металлического стекла 

Стекло ΔСp Дж/ 

моль·К 

Стекло ΔСp 

Дж/ 

моль·К 

Стекло ΔСp Дж/ 

моль·К 

Au75Si25 0,85 Fe78Si10B12 0,60 Ni49Fe29P14B6Al2 0,60 

Mg65Cu25Y10 0,95 Ti50Be50Zr10 0,85 Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 0,95 

Pd40Ni40P20 0,70 Fe40Ni40P14B6 0,60 Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 0,80 

Скачок теплоемкости для металлического 

стекла имеет такое значение, как и для золота. 

Выводы и предложения 

Выше нами получено уравнение: 

- уравнение (4) показывает, что толщина по-

верхностного слоя d(I) определяется одним фунда-

ментальным параметром – молярным (атомным) 

объемом элемента; 

- по уравнению (4) рассчитаны толщины по-

верхностного слоя многокомпонентных металличе-

ских стекол, которые оказались такими же как и для 

большинства чистых металлов. 

Выше нами показано: 

- в поверхностном слое d(I) все уравнения, 

имеющие независимые от размера величины стано-

вятся размерно-зависимыми. Размерные эффекты в 

слое d(I) определяются всем коллективом атомов в 

системе (коллективные процессы). Такие «ква-

зиклассические» размерные эффекты наблюдаются 

только в наночастицах и наноструктурах; 

- в слое d(II) должно быть много размерных эф-

фектов, связанных с оптикой, магнетизмом и дру-

гими физическими свойствами согласно уравнению 

(1). «Обычные» размерные эффекты связанны с 

вкладом поверхностной энергии в энергию Гиббса. 

Их называют размерными эффектами I рода по 

Щербакову Л.М.. Такие размерные эффекты харак-

терны для любых систем и определяются рассея-

нием квазичастиц (электронов, фононов и пр.) на 

границах системы; 

- при h = d в стекле имеется фазовый переход, 

связанный с реконструкцией или релаксацией по-

верхности. Различают обратимую и необратимую 

структурную релаксацию. Обратимая релаксация 

является начальным быстропротекающим процес-

сом, за которым следует более медленная необра-

тимая релаксация. Обратимую структурную релак-

сацию связывают с изменением химического ближ-

него порядка, необратимую – с изменением 

топологического ближнего порядка. 

Предложения: 

- экспериментально исследовать физические 

процессы, связанные со структурой поверхностных 

слоев в металлических стеклах; 

- что эти наноструктуры могут дать в практи-

ческом применении? 
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено вирішенню наукової проблеми технології профілактики важких станів захво-

рювання атеросклерозу у розрізі інформування населення про атеросклероз та його прогнозування. Ро-

зроблено модель прогнозування атеросклерозу на ранніх стадіях з використанням штучної нейромережі. 

Запропоновано архітектуру нейромережі на базі багатошарового персептрону та проведення навчання з 

учителем. Навчання здійснено з трьома різними вхідними групами даних. В ході тестування було визна-

чено, що розроблена нейронна мережа здатна досягнути точності 95,4%. Представлено доступну широ-

кому колу користувачів інформаційну технологію, у вигляді чат-бота на базі месенджеру Telegram. Такий 

функціонал забезпечить інформування населення про атеросклероз та дозволить зменшити кількість 

пацієнтів із задавненими хворобами атеросклерозу. 

ABSTRACT 

The article is devoted to solving the scientific problem of technology of prevention of serious conditions of 

atherosclerosis in the context of informing the population about atherosclerosis and its prediction. A model for the 

prediction of early-stage atherosclerosis using an artificial neural network is proposed. Neural network architecture 

based on multilayer perceptron and teacher training is proposed. The training was conducted with three different 

input groups. During testing, it was determined that the developed neural network is capable of achieving an ac-

curacy of 95.4%. Information technology is available to a wide range of users, in the form of a chat bot based on 

the Telegram messenger. Such functionality will provide information to the public about atherosclerosis and re-

duce the number of patients with progressive atherosclerosis. 

Ключові слова: атеросклероз, хвороби серця, штучна нейронна мережі, прогнозування, технологія, 

модель, чат-бот. 
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У світі серцево-судинні захворювання займа-

ють чільне місце поміж інших захворювань. Вони 

провокують як втрату працездатності так і леталь-

ність, якщо їх вчасно не діагностувати. Летальні 

випадки від цих хвороб, за даними ВОЗ, мають таку 

статистику: третина всіх смертей на планеті та по-

ловина всіх смертей, спричинених неінфекційними 

захворюваннями. Смертність серед українців від 

серцево-судинних захворювань більше 60%, амери-

канців – 32,3% [1 – 4]. 

Разом з тим, варто відзначити, що хвороби 

серця “помолодшали” та стали розповсюдженими 

не тільки серед людей старшого віку, але й середнь-

ого та навіть молодого. Найпоширенішим на те-

перішній час захворюванням, яке є фундаментом 

більшості серцево-судинних захворювань є атеро-

склероз. 

Проблематика своєчасного виявлення атеро-

склерозу полягає у тому, що це захворювання ха-

рактеризується безсимптомністю на ранніх етапах, 

відсутністю обізнаності населення щодо даного за-

хворювання, особливо поміж людей молодого та 

середнього віку. За даними опитування фонду 

«Пацієнти України» [5], 52% українців довіряє свої 

діагнози та прийом ліків інтернету та знайомим, а 

не лікарям. Наслідком такої недбалості є звернення 

пацієнтів на етапі, коли захворювання потребують 

серйозної допомоги або оперативного втручання, а 

не простої профілактики та спостереження. По суті 

потрібна технологія, яка забезпечить: інфор-

мування населення про атеросклероз та прогно-

зування ймовірнісного рівня захворювання. 

Функціонування такої технології забезпечить збіль-

шення рівня діагностики атеросклерозу в умовах 

клінічних досліджень на ранніх етапах. Для її ре-

алізації актуальним є використання засобів інтелек-

туального аналізу даних. 

Разом з тим, варто відзначити, що реалізація 

ранньої діагностики атеросклерозу повинна бути 

доступною для загального кола користувачів, і 
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може стати перспективним соціальним проектом з 

профілактики атеросклерозу та підвищення ефек-

тивності по інформуванню різних груп населення, 

щодо даного захворювання. 

В останні десятиліття діагностування серцево-

судинних захворювань, в тому числі, атеросклерозу 

набуло широкого загалу з використанням інтелек-

туального аналізу даних (далі - ІАД). Відповідно, 

основою ІАД є різні математичні методи та алго-

ритми. Перспективними в діагностуванні та про-

гнозуванні захворювання атеросклерозу є нейронні 

мережі з їх програмною та апаратною реалізацією. 

Приклади застосування штучних нейронних мереж 

для аналізу патологічних змін в кровоносних суди-

нах, прогнозування ризику розвитку артеріальної 

гіпертензії представлено в [6]. 

Впровадження методів штучних нейронних 

мереж при діагностуванні серцево-судинних захво-

рюваннях відображено у роботах [7 – 11]. За резуль-

татами робіт [7] функціонування нейронних мереж 

забезпечило варіативну точність від 64 до 94 %. 

Формалізуємо пердставлені роботи за точ-

ністю моделей та використаними алгоритмами і ме-

тодами ІАД. Встановлено, що в основі представле-

них робіт багатошаровий персептрон. Навчання 

здійснене із використанням алгоритму Broyden-

Fletcher-Goldfarb-Shanno, сформувало результат із 

точністю понад 70%, варто відзначити, що чут-

ливість моделі 93,44 % [8]. 

Моделі із точністю понад 90% базувались на: 

багатошароавому персептроні із двома прихова-

ними шарами. Навчання моделі здійснювалось із 

використанням генетичного алгоритму [9]. В ро-

боті [10] представлено точність моделі 95,5 % в ос-

нові якої багатошарова архітектура з таким принци-

пом побудови нейронів: вхід 13 – прихований 13 – 

вихід 1. Із сигмоїдною функцією активації; 

У роботі [11] представлено діагностування 

серцевих захворювань з використанням глибоких 

нейронних з позиції рішення задач класифікації із 

мітками «здоровий», «хворий». Параметрами, які 

враховувались при моделюванні: вік, стать, показ-

ники лабораторного аналізу крові, ЕКГ. Навчання 

нейромережі представлено на двох наборах даних, 

відповідно отримано точність на першому етапі - 

87,6%, другому - 89,7%. 

Не дивлячись на спектр робіт [12 – 14], в яких 

представлено застосування інформаційних техно-

логій для прогнозування атеросклерозу, відкритим 

залишається питання, такої технології, яка б була 

доступною для потенціних пацієнтів. 

Враховуючи вищесказане, можна зробити вис-

новок про важливість наукової проблеми прогно-

зування діагностування атеросклерозу у розрізі ви-

бору показників при моделюванні, побудови нейро-

мережі, розробки інформаційної технології. 

Оскільки, на сьогодні відсутні методологічні ро-

зробки в напрямку підвищення інформування насе-

лення про атеросклероз та прогнозування 

ймовірнісного рівня захворювання, виникає необ-

хідність у створенні такої технології. Відповідно, 

для можливості прогнозувати атеросклероз у по-

тенційних пацієнтів, необхідно розробити модель 

на основі нейронної мережі та на базі розробленої 

моделі створити доступну широкому колу користу-

вачів інформаційну технологію, яка дозволить 

зменшити кількість пацієнтів із задавненими хворо-

бами атеросклерозу.  

Початкові дані були зібрані з пацієнтів інсти-

туту кардіохірургії імені Миколи Амосова (м. Київ) 

у 2016 році. Дані містять 17 показників та 1000 ряд-

ків. Початково у наборі даних визначено показ-

ники: оперативне втручання, шунтування, вік, 

зріст, вага, індекс маси тіла, стать, частота серцевих 

скорочень, систолічний артеріальний тиск, 

діастолічний тиск, антигіпертензивна терапія, сте-

ноз артерій, стеноз артерій ніг, інсульт в анамнезі, 

діабет, рівень холестерину та результуюча змінна – 

прогрес – чи має людина атеросклероз, чи ні. Змінні 

мають різний тип даних, тому їх можна поділити на 

3 групи: 

До першої групи віднесено булеві змінні, що 

мають відповіді 0 - ні, 1 - так, а саме оперативне 

втручання, шунтування, антигіпертензивна терапія, 

стеноз артерій, стеноз артерій ніг, інсульт в 

анамнезі. 

До другої групи увійшла одна змінна – холе-

стерин, оскільки вона одна є категоріальною, 

містить 4 категорії: 0 – норма, 1 – підйом в межах 

норми, 2 – норма – підйом вище норми, 3 – 

стабільно вище норми.  

До третьої групи віднесено числові змінні, такі 

як вік, зріст, вага, індекс маси тіла, частота серце-

вих скорочень, систолічний артеріальний тиск, 

діастолічний тиск.  

Результуюча змінна, що показує наявність хо-

лестерину у пацієнта має булевий тип даних.  

Для визначення вхідних даних для навчання 

нейронної мережі проведено кореляційний аналіз у 

програмі IBM SPSS Statistics. Така процедура вико-

нана, щоб перевірити, чи всі змінні впливають на 

наявність атеросклерозу у пацієнта. Перевірка по-

чаткових даних на нормальність показала, що 

жодна з числових змінних не має нормального 

розподілу, а це означає використання критерію 

Спірмана для дослідження кореляційних зв’язків 

між вхідними змінними та результуючою. 

У результаті кореляційного аналізу встанов-

лено, що суттєвий вплив на захворювання атеро-

склерозу мають наявність операцій серцево-судин-

ної системи (коефіцієнт кореляції склав 0,5), вік 

пацієнта (0,7), антигіпертензивна терапія (0,669), 

індекс маси тіла (0,575) та рівень холестерину 

(0,813). Отримані залежності у наборі даних збіга-

ються з загальними медичними уявленнями про 

причини атеросклерозу в джерелі [4]. Адже, атеро-

склероз вважається віковою хворобою, та є наслід-

ком порушення ліпідного балансу та накопичення 

холестерину на стінках артерій. На сонові проведе-

них розрахунків відібрано представленні змінні до 

вхідної вибірки навчання штучної мережі.  

Зріст та вага також мають бути включенні до 

вибірки, оскільки індекс маси тіла обраховується на 

основі цих двох показників, а для зручності кори-

стувача краще його обраховувати автоматично, а не 

просити розрахувати користувача.  
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Показники стенозу артерій, стенозу артерій ніг 

та інсульту мають дуже низький коефіцієнт коре-

ляції з прогресом атеросклерозу (0,146, 0,109 та 

1,163). Але згідно медичних довідників [4] стеноз 

артерій у 90% випадків є наслідком атеросклерозу, 

а інсульт наслідком стенозу. Також варто 

врахувати, що пацієнтів після інсульту у вибірці 

всього 39 з 591 випадку з атеросклерозом, також 

дуже мала кількість пацієнтів зі стенозом та стено-

зом артерій ніг – 30 та 18 відповідно. Оскільки до-

слідження на меті має визначення на ранніх стадіях 

атеросклерозу, то було прийнято рішення не вклю-

чати до вхідної вибірки змінні: стеноз, стеноз ар-

терій ніг та інсульт, так як вони є вже важкими 

наслідками прогресуючого атеросклерозу. 

Стать має від’ємну кореляцію (-319) з прогре-

сом атеросклерозу, що в даному випадку означає, 

що до захворювання більш схильні чоловіки (чо-

ловік – 0, жінка – 1 в кодуванні даних). Вчені також 

схиляються до думки, що чоловіки більш схильні 

до атеросклерозу та швидшого його розвитку, ніж 

жінки [3]. Пацієнти з діабетом (коеф. кореляції 0,3) 

також є в зоні підвищеного ризику щодо атероскле-

розу, через підвищений ризик до накопичення не-

здорового холестерину [3], а гіпертонія (коеф. ко-

реляції систолічного тиску з прогресом атероскле-

розу склав 0,44) може сприяти розвитку 

атеросклерозу. Тому не дивлячись на коефіцієнти 

кореляції, що не досягли рівня значущості, 

вирішено включити їх до вхідної вибірки. Шунту-

вання артерій не показало коефіцієнту кореляції 

більше 0,5, але корелює з показниками антигіпер-

тензивної терапії (0,5) та оперативного втру-

чання(0,51), тому також увійшло до вибірки.  

Для реалізації моделі було обрано мову про-

грамування Python за простоту в синтаксисі, ши-

року підтримку спільноти програмістів та вели-

чезну кількість доступної документації. Засобом 

розгортання програми було обрано Docker за його 

універсальність. Також було застосовано фрейм-

ворк Flask, оскільки він більш гнучкий та легкий у 

порівнянні з аналогами, та зручний, як для малень-

ких проектів, так і більш складних архітектурно 

рішень. Для створення та підключення баз даних 

було застосовано об’єкт-реляційний картограф 

SQLAlchemy, а інтегрованим середовищем ро-

зробки було обрано PyCharm.  

Бібліотекою нейронних мереж для реалізації 

завдання обрано Keras, яка написана на Python та 

працює на Theano або Tensorflow. Бібліотека має 

відкритий код та багато доступних прикладів ре-

алізації від широкої спільнота програмістів, що ко-

ристуються Keras для штучного інтелекту. Плат-

формою машинного навчання для цієї бібліотеки 

було обрано TensorFlow. 

Оскільки вхідна вибірка для навчання нейрон-

ної мережі містить дані різних типів, то модель ма-

тиме наближену структуру, яка представлена на ри-

сунку 1. 

 
Рис. 1. Схематичне зображення роботи моделі прогнозування атеросклеорзу 

 

Як було зазначено, вхідна вибірка матиме 3 

групи (списки) даних, оскільки бібліотека Keras 

дозволяє будувати нейронні мережі за допомогою 

TensorFlow з кількома вхідними наборами даних. 

Для цього кожен список даних матиме свою підмо-

дель штучної нейронної мережі та результуючу, яка 

аналізує вихідні дані з кожного з трьох персеп-

тронів та видає остаточний результат.  

За допомогою літературного огляду [6 – 11] та 

тестування було визначено, що оптимальною кіль-

кістю прихованих шарів та нейронів для першого 

(булевого) персептрону є один шар з трьома нейро-

нами. Друга група даних має один шар з одним 

нейроном, а третій список має два шари з п’ятьма 

нейронами в першому шарі та двома нейронами в 

другому.  

Результуюча ланка має два шари з трьома 

нейронами в першому та одним в другому. Струк-

тура штучної нейронної мережі представлено на 

рисунку 2. 



56 Sciences of Europe # 50, (2020) 

 
Рис. 2. Структура нейронної мережі моделі прогнозування атеросклеорзу 

 

Активаційною функцією прихованих шарів 

обрано – relu – так як саме ця функція забезпечує 

найкраще розуміння системі, що вона помиляється 

і з кожною епохою точність моделі могла збільшу-

валась, а втрати зменшувались. У результуючому 

шарі використовується функція sigmoid, оскільки 

результ буде знаходитись в проміжку від 0 до 1. Для 

покращення ефективності моделі та кращої 

ініціалізації ваг змінних у мережі задано логариф-

мічну функцію втрат, адаптивний алгоритм оп-

тимізації, вісім повних епох та 20% відсоток тесто-

вого набору даних від всього датасету. За таких 

налаштувань, модель прогнозування досягла точ-

ності 95,4%.  

Для підтвердження результатів, з існуючого 

датасету обрано випадковим чином три пацієнти, 

щоб перевірити, чи співпаде імовірність визначена 

штучною нейронною мережею з реальними резуль-

татами. Перший пацієнт мав наступні показники 

оперативне втручання – ні, шунтування – ні, вік – 

19 років, зріст – 184 см, вага – 69 кг, стать – жінка, 

пульс – 69 ударів/хвилину, артеріальний тиск – 

120/80, антигіпертензивна терапія – ні, холестерин 

– в нормі, наявність діабету – ні, прогрес – ні, тобто 

не має діагностованого атеросклерозу. Для такого 

пацієнта штучна нейронна мережа розрахувала 

імовірність захворювання як 0,6% – що є наближе-

ним значенням до 0 і відповідає дійсності.  

У другого пацієнта були наступні показники 

оперативне втручання – ні, шунтування – ні, вік – 

47 років, зріст – 166 см, вага – 65 кг, стать – чоловік, 

пульс – 52 ударів/хвилину, артеріальний тиск – 

95/75, антигіпертензивна терапія – так, холестерин 

– в нормі, наявність діабету – так, прогрес – так, 

тобто пацієнт має діагностований атеросклероз. 

Для цього пацієнта імовірність склала 80%, що не є 

остаточною 1, але поміщає пацієнта до групи най-

вищого ризику. Особливістю є те, що у пацієнта по-

казник холестерину в нормі, а як було зазначено 

вище, у цьому датасеті холестерин має найбільший 

коефіцієнт кореляції з наявністю атеросклерозу. 

Тому цей результат, який склав 80% імовірності для 

пацієнта, який насправді має атеросклероз можна 

вважати прийнятним. 

Третій пацієнт мав показникики: оперативне 

втручання – так, шунтування – так, вік – 78 років, 

зріст – 167 см, вага – 70 кг, стать – чоловік, пульс – 

73 ударів/хвилину, артеріальний тиск – 129/120, ан-

тигіпертензивна терапія – так, холестерин – вище 

норми, наявність діабету – ні, прогрес – так, тобто 

пацієнт має діагностований атеросклероз. Для 

цього пацієнта імовірність захворювання атеро-

склерозом склала 98,9%, що є наближеним резуль-

татом до дійсності.  

Після верифікації моделі прогнозування атеро-

склерозу було розроблено інформаційну техно-

логію у вигляді чат-бота, для взаємодії з потенцій-

ними пацієнтами та їх інформування про атероскле-

роз. В розробленій Інформаційній технології 

пацієнти можуть пройти тест та визначити свій ри-

зик захворювання. Платформою інформаційної тех-

нології у вигляді чат-бота обрано популярний ме-

сенджер Telegram. Чат-бота можна знайти в 

Telegram пошуку за ключовими словами або ж пе-

рейти за посиланням – 

https://t.me/AtherosclerosisQuickTestBot . 

Для взаємодії з користувачем бот має чотири 

основні команди - /start, /info, /about, /results та 12 

питань. Для початку роботи з ботом необхідно за-

дати команду /start. Після цього бот виводить ко-

ротку інформацію про атеросклероз, про себе та по-

чинає тестування. Всі питання містять підказки для 
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зручності користувача, та більшість з них містять 

готові варіанти відповіді у вигляді кнопок (на при-

клад питання про стать). Деякі потребують вве-

дення повної відповіді, такі як вік, зріст, вага. Після 

отримання останньої відповіді від користувача, 

дані з відповідями транспонуються у відповідний 

тип даних, нормалізуються та передаються до мо-

делі розрахунку імовірності. Після чого чат-бот ви-

водить відповідь та поради користувачу. Операція 

розрахунку результату та виведення на екран для 

кожного користувача окремо відбувається за 1 се-

кунду, при цьому модель розраховує імовірність за 

15 млс. Приклад виведення результату представ-

лено на рисунку 3. 

 
Рис. 3. Приклад виведення результату прогнозування атеросклерозу інформаційною технологією у ви-

гляді чат-боту 

 

Результати користувача перевіряються коман-

дою /results в будь-який момент часу. 

Висновки. Розглянуто світові та українські 

практики використання інтелектуального аналізу 

даних в сфері діагностування серцево-судинних за-

хворювань, зокрема, атеросклерозу. Розроблено 

технологію, яка уособлює інформування населення 

про атеросклероз та його прогнозування. В основі 

прогнозування покладено модель визначення 

імовірності захворювання атеросклерозом мето-

дами інтелектуального аналізу даних, зокрема з ви-

користанням нейромережі. На основі практичних 

та літературних даних визначено 17 показників. 

Мовою програмування для реалізації проекту об-

рано Python. Засобом розгортання Docker, а Flask як 

фреймворк. Для налаштування бази даних прий-

нято рішення застосовувати об’єктно-реляційний 

картограф SQLAlchemy. Інтегрованим середови-

щем розробки визначено PyCharm. TensorFlow об-

рано платформою машинного навчання, а бібліоте-

кою для створення штучних нейронних мереж 

стала Keras. 

Ініціалізовано та навчено штучну нейронну 

мережу з трьома різними вхідними групами даних, 

оскільки дані неоднорідні та мають різні типи. В 

ході тестування було визначено, що нейронна ме-

режа здатна досягнути точності 95,4% за наступних 

налаштувань. Розроблено доступну широкому колу 

користувачів інформаційну технологію, у вигляді 

чат-бота на базі месенджеру Telegram. Це дозво-

лить підвищити інформування населення про ате-

росклероз. Перспективами подальших досліджень є 

розробка концепції соціального проекту з 

профілактики атеросклерозу та підвищення ефек-

тивності по інформуванню різних груп населення 

про атеросклероз. 
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ABSTRACT 

The aim of the research is to study the possibility of assessing the bearing capacity of foundations in rammed 

pits according to dynamic parameters. The research program is described, which included work on the construction 

of foundation pits, on the determination of dynamic parameters during their construction, as well as static testing 

of foundations made in these foundation pits. The results of the studies showed that the data on tamping pits can 

be applied to assess their bearing capacity. 
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The aim of the research is to study the possibility 

of assessing the bearing capacity of foundations in 

rammed pits according to dynamic parameters on mod-

els. Foundations in rammed pits are one of the effective 

foundations that are built with the displacement of soil. 

When a certain volume of soil is displaced inside the 

massif, a deformation zone is created, within which the 

natural density, strength and its bearing capacity in-

crease [1-4]. Studies of the work of foundations in 

rammed pits on the effect of vertical static load, the 

study of the dimensions of the compacted zone are 

given in [5 - 6]. 

This study presents the results of a study of dy-

namic parameters when constructing models of founda-

tions in rammed pits. To study this issue, a ramming 

model was developed and manufactured. The rammer 

was made of metal sheets with a thickness of 8 and 10 

mm and consisted of a tetrahedral truncated pyramid 

with a height of 1.2 m, the dimensions of the sides of 

the lower base - 0.2x0.2 m, the upper base - 0.6x0.6 m. 

The ramming mass was 0 , 6 t. The specific static pres-

sure at the base was 0.15 MPa. The use of such a tamper 

made it possible to obtain foundations with the same 

angle of inclination of the side faces, the same foot area, 

but different laying depths. 

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28400017.html
https://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=200
https://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=200
https://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-plus/#!/calculate/estimate/
https://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-plus/#!/calculate/estimate/
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Ramming of the pits was carried out using attach-

ments to the MEMZ - 1A forest elevator, which moved 

along rails along the experimental site. The attachments 

consisted of a rammer, a 6.0 m long guide rod, which 

ensured the rammer fell into a strictly fixed place, and 

a carriage, with which the rammer was glided along the 

guide. Raising and dropping the rammers was carried 

out using a friction electric winch. The principle of 

foundation construction in rammed boilers was as fol-

lows. The trench rammed the pit to the required depth, 

which was then filled with concrete mortar. 

In accordance with the objectives of experimental 

studies on the influence of the dynamic parameters of 

tamping pits on the bearing capacity of the foundations, 

measurements were made of lowering the bottom of the 

pit from the last 3 to 4 shocks with fixing the residual 

and elastic displacement, as well as excavating pits and 

conducting static tests of models of foundations on the 

action vertical load. 

The study of the dynamic parameters of tamping 

the pits consisted of determining the residual and elastic 

deformations of the soil from impact. To do this, a two-

meter tape with a division price of 1 mm was fixed on 

the guide rod in the lower part, and a pointer was in-

stalled on the carriage, which, when dropping the tram, 

left a visible mark on the surface of the guide. For re-

sidual deformation (residual "failure"), the immersion 

value of the rammer was taken, and for elastic defor-

mation (elastic "failure"), the value of the ramming 

jump. 

Tests of experimental models of foundations for 

vertical static loads were carried out in accordance with 

the requirements set forth in the "Guide ..." [7]. 

Due to the fact that the ground conditions of the 

experimental research site are of the first type accord-

ing to subsidence, static tests of the foundation models 

for the effect of vertical loads were carried out in wet 

soils. 

Soils were soaked through trenches 0.4 m wide 

and 0.5 m deep, arranged around each foundation, with 

crushed stone laid along their bottom. Every two days, 

soil samples were taken for moisture. We started testing 

the foundations if the degree of soil moisture reached 

0.8. 

Static testing of the foundations was carried out 

with the help of a hydraulic jack DG-50 installed on the 

foundation oslovkov. The emphasis for the jack was a 

platform beam with reinforced concrete slabs, the total 

weight of which reached 100 tons. The beam length al-

lowed to simultaneously test 2-4 foundations. 

The load on the foundations was transferred from 

the manual pump station and was measured by a ma-

nometer. The displacement of the test model was meas-

ured using 6 PAO deflection meters with a division 

value 

0.001 cm installed on two diametrically located 

sides. The foundation value was taken as the average 

value of the readings of two deflection meters. 

Table 1 

Physical characteristics of soils 

Specific gravity, 

кН/м5 

Density, 

g/сm3 

Humidity natural, 

% 

Coefficient 

porosity 

Humidity at the border roll-

ing out, % 

Consistency 

1 2 3 4 5 6 

27,2 1,66 16,0 0,902 19,0 0 

 

Table 2 

Mechanical characteristics of soils 

Angle internal 

friction 

Specific grip с, 

кPа 

Deformation modulus 

Е, mPа 

Relative subsidence at pres-

sure, kPa 
Initial subsidence pres-

sure Psl, кPа 
100 200 300 

1 2 3 4 5 6 7 

20 10 3,0 0,025 0,053 0,073 40 

 

At the site, a series of experiments was conducted 

on the arrangement of pits MK1 to a depth of 0.3 m; 

MK2 - 0.6 m; MK3 -0.9 m; MK4 -1.2 m. 

In accordance with the objectives of experimental 

studies, the values of residual and elastic displacements 

of the soil of the foundation pit were determined. Meas-

urements of these values were made in the process of 

tamping pits. The research results are presented in Fig. 

1. 

From these figures it is not difficult to notice that 

with an increase in the height of the fall of the rammer 

H in all cases, the value of the soil displacement Sg, 

equal to the sum of the residual and elastic displace-

ments, increases. This is due to the intensity of the dy-

namic interaction of the tamper with the ground. The 

intensity of the increase in dynamic displacement with 

height increases somewhat, and the dependence graph 

acquires a weakly expressed curvilinear character. 
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Fig. 1 Dependencies of dynamic soil movements at the base of foundation pits of type MK1, MK2, MK3, MK4  

on the height of the rammer fall 

 

An increase in the immersion depth of the tamper, 

as well as its volume, leads to a decrease in the residual 

deformation and an increase in elastic deformation. 

This is due to an increase in the volume of the com-

pacted zone around the pit. The obtained values of "fail-

ures" can serve as a control of the degree of compaction 

of the soil at the base of the pit. 

Experimental studies of the operation of founda-

tion models on the effect of vertical static load were 

carried out in order to establish a relationship between 

movement and load on foundations in soils in a water-

saturated state. The research results are presented in 

Fig. 2. 

Changing the depth of the foundation while main-

taining a constant angle of inclination of the side faces 

significantly affects the amount of displacement from 

the load. Analysis of the test results shows that the bear-

ing capacity of the foundation increases almost 2 times. 

 
Fig. 2. Dependence of draft models of foundations of the type MF1, MF2, MF3, MF4 on the load 

 

Based on the results of experimental studies, an 

engineering method was developed that allows one to 

assess the bearing capacity of foundations in rammed 

pits according to the data of ramming out pits, i.e. ac-

cording to the values of elastic and residual failures. 

The use of this method will reduce the cost of conduct-

ing static tests of foundations in rammed pits to the ef-

fect of vertical load on construction sites. 
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АНОТАЦІЯ 

Узагальнено принципи розробки алгоритмів пошуку за зразками кодових послідовностей в рамках 

програмно-апаратної платформи хмарного сервісу. Визначено характерні особливості конфіденційної пе-

редачі даних в інформаційних системах на базі концепції «Інтернету речей». Показано пріоритет методів 

атрибутивного кодування, атрибутивного пошуку за ключовими словами, а також алгоритмів полегшеного 

декодування в умовах мультиавторизації користувачів хмарного сервісу. Побудовано методику розробки 

алгоритмів мультиваріантного пошуку за ключовими словами та систему оцінки ефективності зазначених 

алгоритмів на основі параметрів ресурсоємності, точності і часу виконання запитівкористувачів. 

ABSTRACT 

The principles of search algorithms based on code sequence samples within the framework of a software and 

hardware platform for cloud servicesdeveloping are generalized. The characteristic features of confidential data 

transmission in information systems based on the concept of the “Internet of things” are determined. The priority 

of the methods of attribute coding, attribute search by keywords, as well as lightweight decoding algorithms in the 

conditions of multi-authorization of users of cloud services is shown. A methodology has been prodiced for the 

development of multivariate search algorithms for keywords and a system for evaluating the effectiveness of the 

algorithms based on parameters of resource consumption, accuracy and time for performing user requests. 

Ключові слова: атрибутивне кодування, алгоритми пошуку за ключовими словами, полегшене деко-

дування, мультиавторизація, мультиваріантний пошук за ключовими словами. 

Keywords: attributive coding, keyword search algorithms, lightweight decoding, multi-authorization, multi-

variate keyword search. 

 

Вступ. Розвиток сучасних інформаційних тех-

нологій у галузі розподілених інформаційних си-

стем (РІС)на сьогоднішній день пов’язують з 

наступними трендами: 

 зростання загальної кількості смарт-при-

строїв; 

 зростання середнього значення обчислю-

вальної потужності окремого смарт-пристрою; 

 зростаннясереднього значення пропускної 

здатності мережевої інфраструктури локальних і 

глобальних РІС.  

Вказані тренди ІТ призвели до активного впро-

вадження концепції Інтернету речей (Internet of 

Things, IoT) як важливої складової загальної пара-

дигми Інтернету всього (Internet of Everything, IoE). 

При цьому слід зазначити, що можливості, які 
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надаю інформаційні сервіси IoT широкому колу ко-

ристувачів у роботі з великими об’ємами даних та 

мережею електронних пристроїв пов’язані зі зрос-

танням ризику інформаційних втрат. Відповідно до 

цього, стратегія захисту сучасних РІС має базува-

тися на попередженні можливості неавторизова-

ного доступу до даних, що передаються користува-

чем в рамках хмарного сервісу. Найбільш перспек-

тивний підхід у зазначеній галузі полягає у 

розробці ефективних алгоритмів кодуванням ін-

формаційних блоків на етапі, що передує їх пере-

дачі на апаратно-програмну платформу хмарного 

сервісу, що вказує на практичну цінність та загаль-

нуактуальність даного дослідження. 

Аналіз наукових публікацій, які було прове-

дено у рамках даного дослідження,показав пріори-

тет атрибутивного кодування при організації ке-

рування доступом до даних хмарного сервісу [3-6]. 

Класифікація методик АК виділяє політику, що ба-

зується на застосуванні криптографічного коду 

(КК) та політику відкритого ключа (ВК). 

У рамках дослідження застосування методики 

АК-КК було розглянуто як найбільш ефективний 

підхід для організації контролю доступу до хмар-

ного сервісу. Типовою вимогою для сучасної плат-

форми на базі IoT є забезпечення мультиавторизації 

(MA) користувачів сервісу, що пов’язано зі збіль-

шенням ризику інформаційних втрат [2, 6, 13]. З ме-

тою вирішення зазначеної проблеми були визначені 

методи пошуку за ключовими словами (ПКС), зо-

крема алгоритми мультиваріантного пошуку за 

ключовими словами (МВ-ПКС) [4, 7, 14, 15, 24]. 

Проведений аналіз вказав на базові підходи по 

зменшенню алгоритмів РІС [1, 24] шляхом впро-

вадження у ПКС методів полегшеного декодування 

(ПД). 

Проведений аналіз вказав на необхідність уза-

гальнення сучасних підходів кодуванням даних, що 

обробляються апаратно-програмним комплексом 

хмарного сервісу з метою забезпечення стабільної і 

захищеноїРІС, що було виділено як невирішену ча-

стину загальної проблеми. 

Метою роботи, таким чином, стала побудова 

методики розробки алгоритмів атрибутивного ко-

дування, що базується на застосуванні мульти-

варіантного пошуку за ключовими словами. 

1. Методика організації захищеного доступу 

до конфіденційних даних користувачів хмар-

ного сервісу 

Базова схема організації захищеного доступу 

до конфіденційних даних користувачів хмарного 

сервісу, що пропонується у рамках даного до-

слідження включає у себе наступні підходи: 

 методи атрибутивного кодування на базі 

криптографічного коду (АК-КК); 

 алгоритми мультиваріантного пошуку за 

ключовими словами (МВПКС); 

 мультиавторизаційний протокол доступу 

(MAПД); 

 принципи полегшеного декодування 

(ППД).  

Базова схема організації процесів пошуку і пе-

редачі даних у режимі інформаційного захисту 

хмарного сервісу представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема організації захищеного доступу до конфіденційних даних користувачів хмарного сервісу 

 

На схемі показано, що алгоритми МВПКС і 

АК-КК надають можливість для власника РІС 

хмарного сервісу організувати пошук по набору 

ключових слів, який характеризується максималь-

ною відповідністю запиту користувача відповід-
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ного сервісу і надає можливість передати інфор-

маційний блок за умов захисту від неавторизова-

ного доступу. Зниження навантаження на апаратну 

платформу хмарного сервісу при цьому забезпе-

чується алгоритмами ППД. Завдяки мультиавтори-

заційного доступу концепція IoTреалізується через 

децентралізацію атрибутивного доступу, що, у 

свою чергу, виключає потребу в центральному 

вузлі авторизації, як ланки вразливої з точки зору 

перенавантаження обчислювальних ресурсів та 

можливості здійснення кібератаки та інформацій-

них потенційних втрат. Представлена схема дозво-

ляє не лише організувати захищений протокол пе-

редачі даних, але й оцінити загальну ефективність 

інфраструктури РІС. 

2. Принципи моделювання пошуку і захи-

щеної передачі даних в рамках апаратно-про-

грамної платформи хмарного сервісу. Побудова 

універсальної математичної моделі організації ро-

боти системи пошуку і захищеної передачі даних 

зумовлює введення функціональних вузлів системи 

та визначення характерних особливостей взаємодії 

між ними. 

 
Рис. 2. Модель пошуку і захищеної передачі даних в рамках хмарного сервісу 

 

Це суттєво розширює схему представлену у 

попередньому розділі для концепції IoT. Запропо-

нована модель складатиметься з наступних еле-

ментів (рис. 2): 

 глобальний ідентифікатор користувача 

хмарного сервісу (ІД); 

 центри хмарного сервісу; 

 серверний комплекс хмарного сервісу; 

 агрегатор даних сенсорних вузлів РІС IoT. 

При цьому центри хмарного сервісу поділя-

ються на центрсертификации (ЦС) та атрибутивний 

центр (АЦ), а хмарні сервери — на основний (ОХС) 

та допоміжний (ДХС). Агрегатори даних сенсорних 

вузлів збирають інформаційні блоки, що надходять 

від смарт-пристроїв, ЦА генерує початковий набір 

параметрів і ІД авторизованих користувачів, а атри-

бутивні центри передають користувачеві відкриті 

атрибутивні ключі (ВАК) і закриті атрибутивні 

ключі (ЗАК), що відповідають кожному з атри-

бутів.На базі ДХС проводиться декодуванню да-

них, що передаються користувачу на базі ІД. Для 

пошуку даних у закодованому тексті користувач 

має передати у систему набір ключових слів і ЗАК, 

що дозволяє обчислити код доступу. 

Для побудови математичного апарату необ-

хідно ввести функцію загальної настройки системи 

пошуку і передачі даних 𝐹ЗН. Аргументами зазначе-

ної функції є параметри стійкості протоколу коду-

вання {𝑃СПК}: 
 𝐼𝐷 — глобальний ідентифікатор користу-

вача; 

 {𝑃В}— відкриті параметри; 

 𝐾ЗМ — закритий майстер-ключ. 

Множина {𝑃В}, у свою чергу, визначаються че-

рез функцію авторизації 𝐹А(𝑃В)на основі наступних 

наборів: 

 𝐾АС(𝑛, 𝑘) — набір атрибутивних спільних 

ключів, для якого𝑛 ∈ [1;𝑁], 𝑘 ∈ [1;𝐾]; 
 𝐾АЗ(𝑛, 𝑘) — набір атрибутивних закри-

тихключів, для якого𝑛 ∈ [1;𝑁], 𝑘 ∈ [1; 𝐾]. 
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Для кожного атрибута має генеруватися закри-

тий ключ 𝐺ЗК(𝑛, 𝐼𝐷) на базі 𝐾ЗМ, відкритих пара-

метрів{𝑃В} і 𝐾АС(𝑛, 𝑘). Кодування інформаційного 

блоку здійснюється через функцію на базі вхідно-

госигналу {𝑇ВХ}, політику доступу𝑃Д, набір клю-

чових слів {𝑇КС}, відкриті параметри{𝑃В} і набори 

атрибутивних спільних ключів𝐾АС(𝑛, 𝑘). Закодова-

ний текст при цьому представляється через 

функцію 𝑇ЗК від вхідного файлу і коефіцієнт захи-

сту закодованих файлів 𝑘З. Код доступу у рамках 

даної схеми визначається через 𝐾АЗ(𝑛, 𝑘), {𝑇КС} і 
{𝑃В}, а функція пошуку — через {𝑇КС} і 𝑇ЗК. 

Розроблена математична модель пропонується 

в якості узагальненої методики для розробки алго-

ритмів мультиваріантного пошуку за наборами 

ключових слів і захищеної передачі даних у середо-

вищі хмарного сервісу, побудованого згідно кон-

цепції IoT. 

Висновки. Проведено узагальнення сучасних 

підходів розробки алгоритмів пошуку за зразками 

кодових послідовностей в рамках програмно-апа-

ратної платформи хмарного сервісу. Визначено ха-

рактерні особливості передачі даних в інформацій-

них системах на базі концепції «Інтернету речей» за 

умов захисту від несанкціонованого доступу. Пока-

зано пріоритет методів атрибутивного кодування, 

атрибутивного пошуку за ключовими словами, а та-

кож алгоритмів полегшеного декодування в умовах 

мультиавторизації користувачів хмарного сервісу. 

Побудовано методику розробки алгоритмів муль-

тиваріантного пошуку за наборами ключових слів 

та систему оцінки ефективності зазначених алго-

ритмів на основі параметрів ресурсоємності, точ-

ності і часу виконання запитів користувачів. 
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ABSTRACT 

Current information and analytical systems (IAS) that dictate a choice of perspective directions to develop 

newly created products and their most preferred specimens basically use knowledge of experts about the value of 

estimation indicators. The latter usually serve as a basis for opting the best specimens of the newly designed tech-

nical systems. Evaluation of quality and technical level (TL) of complex technical systems using the created IAS 

often involves a concept of value function (for instance, Fishburn function), which imply that a dialogue with a 

decision-maker (DM) produces information about his views of “value systems” or “preference systems”, further 

used to define value functions in IAS computer-based environment. The paper proposes an approach to determine 

a value function of numerical indicators for a truck in the form of information model, according to experts’ esti-

mation of the truck TL. The method is suggested for predicting CTS reliability as a basic parameter through eval-

uation of adaptive digitalization of random processes initiated in IAS computer-based environment. The paper 

materials may be of service to designers of complex systems at the initial stages of developing thereof in evaluating 

possible alternatives of CTS implementation, and determining TL at all stages of CTS life cycle. 

Keywords: complex technical systems (CTS), information and analytical system (IAS), value functions, unit 

estimation indicators, technical level, concordance coefficient, random process, digitalization, reliability. 

 

INTRODUCTION 

The existing information technologies for examin-

ing operations and algorithms from optimum systems 

theory allow to assess indicators of complex technical 

systems (CTS) and identify the following processes: 

- compare existent CTS with optimum and as-

sumed to be ideal (theoretical) ones; 

- determine maximum possible values of CTS 

effectiveness criterion; 

- use optimum systems theory when designing 

new CTS. 

Definition of concepts “value function” and 

“unit estimation indicators”. When evaluating quality 

and technical level (TL) of complex technical systems 

(CTS), value and utility functions (for instance, 

Fishburn function [1]) are often used. The principle of 

these methods is that a dialogue with a decision-maker 

(DM) produces information about his “value system” 

or “preference system”, used to construct value func-

tions. 

Value function (utility function) is a function 

that establishes correspondence between TL indicator 

values and its estimations scaled from 0 to 1. 

The choice and definition of value function 

The principles of constructing value functions are 

quite well-known [1-4, 9]. However, as monography 

[10] states, construction of value functions is as much 

an art as a science. Hence, no unified guidelines to con-

struct utility functions can be formulated. There are not 

only various methods for constructing utility functions, 

but also many varieties of any one of them. 

Work [11] suggests a method for evaluating CTS 

technical level for IAS, which uses value function when 

defining ranking of alternatives 

Rj (i) =  Wkj · Ukj (i) , 

(i) 
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where Rj(i) – ranking of the ith alternative by the jth 

integral indicator, 

Wkj – weight of the kth unit indicator in the jth inte-

gral indicator, 

Ukj (i) – value of a value function of the kth unit 

indicator of the ith alternative of the jth integral indica-

tor. 

Matrix of к th expert inquiry presented in Table 1 

(1-4 stages) constitutes an initial information for these 

procedures. 

Table 1 

Matrix of к th expert inquiry by values of indicators 

Unit indicators 
Values of indicators for 5 points of value function 

10.0)(1 iiк gU  20.0)(2 iiк gU  50.0)(3 iiк gU  70.0)(4 iiк gU  90.0)(5 iiк gU  

1g  
min

11кg  
1

21

R

кg  
2

31

R

кg  
3

41

R

кg  
max

51кg  

            

ig  
min

1iкg  
1

2

R

iкg  
2

3

R

iкg  
3

4

R

iкg  
max

5iкg  

            

ng  
min

1nкg  
1

2

R

nкg  
2

3

R

nкg  
3

4

R
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The total number of matrices-inquiries shall be de-

fined by the number of experts involved in the inquiry 

process. The following designations are assumed in Ta-

ble 1: )( iiкк gU  is a value function that sets up a cor-

respondence between the values of estimation indicator 

and scale from 0 to 1; ig  is a unit estimation indicator 

for evaluation of CTS TL. Value function explicitly 

sets priorities on various values of a unit indicator. Ba-

sically, its own value function may be assigned to each 

type of indicator. Value function for logical indicators 

is binary. It takes 0 or 1 values, depending on whether 

this property is desirable or not. Numerical indicators 

that imply use of five points of value function (as in 

Table 1) will be further considered. Numerical values 

in each line of Table 2 define the pattern of value func-

tion variation: it can be steadily decreasing or increas-

ing, linear, convex, or concave, S-shaped, triangular, or 

trapezoidal, etc. 

It would make sense to obtain mean (as per the 

data of all experts) indicators jig  for each j th point 

(out of 5 points) of value function using the following 

formula: 

,1

m

g

g

m

к

jiк

ji


    (1) 

where jiкg  – value of indicator from Table 2; 

j = 1, …, 5 – points of value function; к = 1, …, 

m ; i = 1, …, n ; m  – number of experts involved in the 

inquiry process; n  – number of unit estimation indica-

tors. 

Mean (as per the data of all experts) values of in-

dicators may be presented in the form of table 2. 

Table 2 

Matrix of indicators values 

Unit indicators  
Mean values of indicators for 5 points of value function 

10.0)(1 ii gU  20.0)(2 ii gU  50.0)(3 ii gU  70.0)(4 ii gU  90.0)(5 ii gU  
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Numerical values in each line of Table 2 define the 

form of the required value function. However, there is 

a need for verifying a degree of concordance between 

expert estimations for all experts (5th stage). This con-

cordance may be determined using concordance coeffi-

cient jW , evaluated for each of five value function 

points by the following formula [10-13]: 

,
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32
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nnm

d
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 (2) 
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i =1, …, n -indicators; к =1, …, m - experts; 

j =1, …, 5 – points of value function;  

where ijкd is a standard deviation of the current 

value of indicator jiкg  from its mean value defined 

by (1). 

Value ijкd
 shall be evaluated by the following 

formula: 

ij

ijkij

ijк
g

gg
d




  (3) 

If inequality  

WWj
   (4) 

holds true (where 
W  is an allowable value of 

concordance coefficient), the results of experts’ inquiry 

may be considered agreed, otherwise, they need to be 

corrected through repeating this inquiry [8-11]. 

The definition of the functions of the car's value 

A specific example shall be considered to illus-

trate the suggested method. Value functions shall be 

identified for TL unit indicators of truck in IAS envi-

ronment. 

Six functional unit estimation indicators of truck 

[11] shall be specified: 

1) velocity (U, km/h); 

2) capacity ( ,V  m3); 

3) weight of load carried ( ,Gm  t); 

4) weight of loaded automobile ( ,аm  t); 

5) angle of turn ( ,  degrees); 

6) motor power ( ,Р  HP). 

Fig.3 shows value functions for unit estimation in-

dicators of truck, suggested by each of seven experts. 

Numbers of value functions’ curves in each figure cor-

respond to the numbers of the appropriate experts. Nu-

merical values of estimation indicators taken from 

these curves are presented in the table for each expert*. 

Table 3 comprises data on numerical values of in-

dicators for expert No.1. Table 4 contains information 

about mean values of indicators based on data obtained 

from seven experts. Table 5 includes differences be-

tween mean values of a unit indicator and values of this 

indicator, in expert No.1 opinion. Since squaring oper-

ation will further be made, there is no any sense in a 

symbol preceding these differences, hence, these tables 

show modules of these differences. Table 6 contains 

standardized values of these differences obtained as per 

formula (3) for expert No. 1. 

Table 7 contains squared standardized values for 

expert No.1 for all points of value functions curves. 

Table 9 shows total sums of squared standardized 

differences and evaluations of concordance coefficient 

jW  using formula (2). Table 8 shows that each value 

jW  is than 0.99. 

It indicates that actions of experts are well-coordi-

nated, and even with W
 = 0.80 the obtained mean 

values of value function of truck unit indicators (Table 

9) can be taken as a basis. The obtained mean (for 7 

experts) value functions for 6 estimation indicators are 

presented in Figure 3 as dotted lines. 

* Due to the paper scope limitations, further data 

are given pursuant to the algorithm of processing data 

only for expert No.1. 

Table 3. 

Numerical values of indicators for expert No.1 

Indicator No. 
Values of indicators 

10.0)(11 ii gU  20.0)(12 ii gU  50.0)(13 ii gU  70.0)(14 ii gU  90.0)(15 ii gU  

1 17.34 32.00 80.00 111.00 142.66 

2 1.96 4.65 12.80 24.30 45.00 

3 5.00 7.00 9.00 9.60 9.94 

4 1.20 2.90 7.25 10.20 13.15 

5 2.40 3.60 14.40 28.80 67.20 

6 96.00 132.00 174.00 198.00 246.00 

 

Table 4. 

Mean values of indicators according to information obtained from seven experts 

Indicator 

No. 

Mean values of indicators 

10.0)(1 ii gU  20.0)(2 ii gU  50.0)(3 ii gU  70.0)(4 ii gU  90.0)(5 ii gU  

1 12.72 23.72 62.69 92.26 118.29 

2 2.80 6.32 17.47 30.15 49.67 

3 2.71 4.36 7.41 8.68 9.38 

4 1.20 2.90 7.50 10.46 13.66 

5 7.20 12.59 34.69 55.21 90.17 

6 91.00 115.72 156.00 182.14 238.29 
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Table 5 

Differences between mean values of each (of 6) unit indicator and values of the indicator in expert No.1 opinion 

Indicator 

No. 

Values of difference between values of indicators  

10.0)(11 ii gU  20.0)(12 ii gU  50.0)(13 ii gU  70.0)(14 ii gU  90.0)(15 ii gU  

1 4.62 8.28 17.31 18.74 24.37 

2 0.84 1.67 8.47 5.85 4.67 

3 2.29 2.64 1.59 0.92 0.56 

4 0.00 0.00 0.25 0.26 0.51 

5 4.80 8.99 10.29 26.41 22.97 

6 5.00 16.28 18.00 15.86 7.71 

 

Table 6 

Standardized values of difference for expert No. 1 

Indicator 

No. 

Standardized values of difference 

10.0)(11 ii gU  20.0)(12 ii gU  50.0)(13 ii gU  70.0)(14 ii gU  90.0)(15 ii gU  

1 0.363 0.349 0.276 0.203 0.206 

2 0.300 0.264 0.485 0.194 0.094 

3 0.845 0.606 0.215 0.106 0.060 

4 0.000 0.000 0.033 0.025 0.037 

5 0.667 0.714 0.297 0.478 0.255 

6 0.055 0.141 0.115 0.087 0.032 

 

Table 7 

Squared standardized values of difference for expert No. 1 

Indicator 

No. 

Squared standardized values of difference 

10.0)(11 ii gU  20.0)(12 ii gU  50.0)(13 ii gU  70.0)(14 ii gU  90.0)(15 ii gU  

1 0.1318 0.1218 0.0762 0.0412 0.0424 

2 0.0900 0.0697 0.2350 0.0376 0.0088 

3 0.7141 0.3666 0.0460 0.0112 0.0036 

4 0.0000 0.0000 0.0011 0.0006 0.0014 

5 0.4444 0.5099 0.0880 0.2288 0.0649 

6 0.0030 0.0198 0.0133 0.0076 0.0010 

 

Table 8 

Total summation and evaluation of jW  

 
Indica-

tor No. 

Sums of squared standardized values of difference 

10.0)(1 ii gU  20.0)(2 ii gU  50.0)(3 ii gU  70.0)(4 ii gU  90.0)(5 ii gU  

In
te

rm
ed

ia
te

 

v
a

lu
es

 

1 0.4361 0.3063 0.2332 0.1990 0.1757 

2 2.5264 1.9499 1.4752 0.8658 0.3247 

3 1.1679 0.9005 0.2050 0.0507 0.0079 

4 0.1882 0.2996 0.2753 0.2256 0.2459 

5 1.3826 1.5900 0.8081 0.8098 0.1755 

6 0.8787 0.6337 0.3205 0.2392 0.0591 

  6.5799 5.6800 3.3173 2.3901 0.9888 

jW  0.9923 0.9938 0.9961 0.9972 0.9988 

 

”Evaluation and selection” IAS designed to eval-

uate technical level of various-purpose CTS [7, 11] 

may be qualified as a modern automated computer-

software system that uses state-of-the-art mathematical 

methods of decision-making theory and information 

technologies. This system enables to take into account 

the relationship between the estimation indicator value 

and the value of an indicator using five nodal points of 

linear-broken approximation, i.e. DM’s preferences. 

These data shall be read out according to the results of 

processing data obtained from experts, using the above-

mentioned procedure. 

A technical device and algorithm to determine 

value functions of unit estimation CTS indicators were 

developed according to the method. They were consid-

ered an invention, and the patent of the Russian Feder-

ation was issued [11]. 
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а – velocity U, km/h; b – capacity ,V  m3; c – weight of load carried ,Gm  t; d – weight of loaded automobile 

,аm  t; e – angle of turn ,  degrees; f – motor power, ,Р  - horsepower 

Figure 3. Value functions for unit estimation indicators in evaluating technical level of truck in IAS 

 

CONCLUSION 

Appendix A from monography [4,8] presents a 

brief analytical review of a reasonably large body of lit-

erature (156 sources) on methods for decision-making, 

evaluation of products’ quality and CTS TL, methods 

of assessing quality and CTS TL, involving those based 

on expert estimations, and systems of decision-making 

support using computer technologies. However, ac-

cording to analysis, no consideration in the stated 

works was given to the problems posed in the paper 

concerning construction of IAS and information model 

of analyzing CTS value function to practically deter-

mine TL in the context of new information technologies 

in the area of identifying algorithms and results of mod-

elling the systems through combined approaches. I.e., 
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no suggestions on generating value function of CTS 

unit indicators using five points of analyzing value 

function were put forward, and the initial information 

bearing random factors in mind was not considered in 

IAS at all. Selection and definition of value functions 

of unit estimation indicators constitute an integral part 

of a method for solving multi-criteria problems on eval-

uating technical level of CTS in IAS. 
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