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Земля та її електричне поле
Представлено iнформацiю про основнi результати наукових дослiджень, отриманих автором останнiм часом. Розглянуто модель, яка описує будову електричного поля Землi
й атмосфери. Багато явищ природи не можна пояснити за роздiленої дiї механiки, гiдродинамiки, електродинамiки, для цього потрiбна модель повної взаємодiї iснуючих полiв.
Встановлено зв’язок електричного заряду, тиску i температури, що дає можливiсть
пояснити багато явищ, якi ми спостерiгаємо в природi.

Чи iснує зв’язок мiж верхнiми шарами атмосфери i будовою земної кори? Якщо iснує, то
який? Вiдомо, що верхнi шари атмосфери чiтко реагують на землетруси, шари в атмосферi
мають строго закрiпленi висоти, а блискавка в одному i тому самому мiсцi повторює свої
згини. Електричне коло “iоносфера–Земля”, яке вiдповiдає за “електричне життя Землi”, —
єдине? Н. Тесла вважав, що Земля є сферичним конденсатором, утвореним рiзними шарами вiд ядра до поверхнi Землi з рiзними параметрами — товщиною, дiелектричною проникнiстю, густиною, контактною рiзницею потенцiалiв. Для пояснення розглянемо модель,
що вiдображає, як працює в реальностi такий конденсатор на прикладi плоского конденсатора.
На плоский конденсатор, складений з двох пластин розмiром 15 × 15 см, що вiддаленi
на вiдстань L = 20 см один вiд одного (у серiї експериментiв її змiнювали вiд 10 до 25 см),
подано напругу −V й +V вiдповiдно. Значення напруги змiнювали в iнтервалi вiд 500 В
до 5 кВ.
Експеримент проводили в клiтцi Фарадея. До пластин конденсатора iз зовнiшнього боку
прикрiпили дроти дiаметром 5 мм i завдовжки 50 см. Вимiрювання флюксометром напруженостi електричного поля E пiд дротами показало його хвильовий характер. Пiд пластиною i на вiдстанi 2L вiд неї величина E, за показанням приладу, була однаковою. На
вiдстанi L вiд пластин її значення вiдрiзнялися вiд тих, що були вимiрянi пiд пластиною
i на вiдстанi 2L вiд неї. Так, для позитивно зарядженої пластини це значення було меншим,
для негативно зарядженої — бiльшим. Рiзниця мiж значеннями E у точках пiд пластиною
i на вiдстанях 2L i L вiд неї досягала 2 кВ/см. У процесi експерименту були зафiксованi
стоячi хвилi. За результатами численних експериментiв пiдтверджено наявнiсть хвильового
характеру змiни напруженостi електричного поля за межами пластин конденсатора при
довжинi хвилi (λ) 2L.
Для пояснення фiзичних явищ (наявнiсть iонiзацiйних шарiв в атмосферi на вiдповiдних висотах, хiд блискавки зигзагоподiбно вiд одного шару до iншого, змiна температури
шарiв атмосфери з висотою тощо), якi спостерiгаємо в природi, розглянемо фрагмент будови земної кори, модель якої можна представити набором плоских конденсаторiв. Вертикальний розрiз фрагмента земної кори демонструє рис. 1. Перший пласт має глибину
залягання h1 , другий — (h1 + h2 ), третiй — (h1 + h2 + h3 ). Дiелектричну проникнiсть пластiв позначено ε1 , ε2 , ε3 вiдповiдно. Мiж пластами утворюється i постiйно iснує контактна
рiзниця потенцiалiв ∆U . Залежно вiд знака рiзницi дiелектричних проникностей двох кон© М. А. Якимчук, 2014
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Рис. 1. Модель (фрагмент) земної кори: h1 –h3 — товщина пластiв осадових порiд; ε1 — ε3 — їх дiелектрична
проникнiсть; 1, 2, 3 — межi пластiв; I, II, III — пучнiсть стоячих хвиль

тактних пластiв, мiж ними буде iснувати контактний потенцiал, позначений вiдповiдним
знаком. Згiдно з даними наукових джерел, на глибинi в першi сотнi метрiв величина ∆U
може становити десятки кiловольт. Кожна межа мiж пластами утворює з поверхнею Землi
свiй конденсатор i вiдповiдно стоячу пiвхвилю. Пучнiсть цих хвиль в атмосферi формується на висотах, якi точно вiдповiдають глибинам залягання меж мiж пластами. Довжина
основних хвиль (див. модель на рис. 1) має такi значення: λ1 = 2h1 ; λ2 = 2(h1 + h2 );
λ3 = 2(h1 + h2 + h3 ). Довжину iнших хвиль запишемо як λ4 = 2h2 , λ5 = 2h3 , λ6 = 2(h2 + h3 ),
але вони можуть не мати пучностi на земнiй поверхнi i їх вплив на напругу на цiй пластинi
буде мiнiмальним (практично не фiксований сучасною апаратурою).
Природне середовище створило свої коливальнi контури [1–5]. Будова земної кори, її лiтологiчнi межi (перепад значень дiелектричної проникностi) вiдображається в будовi атмосфери. Тому в атмосферi є позитивно i негативно зарядженi межi мiж пластами, якi не
притягуються та не знищуються. Блискавка, проходячи мiж хмарою i землею, має зигзагоподiбний шлях i тим самим вiдображає лiтологiчнi межi в будовi земної кори певного
району. Тiльки у такий спосiб можна пояснити наявнiсть в атмосферi рiзних шарiв (D,
E, F ), розташованих на конкретних висотах, що вiдповiдають глибинi залягання цих меж
(хвилеводiв, за Н. I. Павленковою) з великим контактним потенцiалом [6]. Вказанi шари
в атмосферi — це пучностi стоячих хвиль при λ = 2h, де h — глибина залягання вiдповiдного хвилеводу.
У рамках такої моделi можна пояснити змiну температури в атмосферi з висотою. Якщо
розглядати Землю як сферичний конденсатор, стає очевидним, що її ядро — центр конденсатора — має свiй потенцiал (заряд) з вiдповiдними тиском i температурою. Залежно вiд
глибини залягання iснуючих меж та видiлених геофiзиками в будовi Землi (ядро, мантiя,
земна кора тощо), в атмосферi та поза нею спостерiгаються зони (межi) пучностi стоячих
хвиль з вiдповiдними довжинами [7–10].
Пiд час модифiкацiї експерименту з плоским конденсатором були проведенi такi дослiди.
До центра однiєї пластини плоского конденсатора прикрiпили два дроти (1, 2 ), що з’єднанi
пiд кутом 90◦ , завдовжки понад 2L, до iншої — прикрiпили дрiт (3 ) завдовжки понад 2L
(рис. 2). Пiдключення до конденсатора таке саме, як описано вище. Зафiксовано однакову
114

ISSN 1025-6415

Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014, № 12

Рис. 2. Плоский конденсатор. (Пояснення див. у текстi.)

напруженiсть електричного поля пiд пластиною i пiд точками на вiдстанi 2L вiд пластини. Характер напруженостi пiд точками на вiдстанi L подiбний до описаного в першому
експериментi.
Результати експерименту Н. Тесли в Колорадо-спрингс [11], де вiн спостерiгав стоячi хвилi грозової хмари, що вiддалялася, можна пояснити таким чином: грозова хмара
збуджувала всi коливальнi контури (природнi конденсатори, iснуючi в природi) у мiсцi її
проходження. Отже, якщо у пучнiсть стоячих хвиль (висота або глибина) подати електричний заряд, в атмосферi або пiд землею, то на поверхнi, на вiдстанi H вiд мiсця, де проходить стояча хвиля, також буде зафiксована пучнiсть напруженостi електричного поля. Це
пiдтверджується результатами наших дослiджень, якi проводились впродовж останнiх 15
рокiв [3–5]. Подiбнi результати при вивченнi електричного поля Землi отримував В. М. Шулейкiн [12]. На цьому грунтуються й спостереження мiкросейсмiчних коливань [13–15].
На пiдставi описаного експерименту i отриманих результатiв маємо уявлення про поширення напруженостi електричного поля за межами конденсатора. Це дає змогу пояснити
деякi явища природи, застосовуючи дану модель, яка може бути корисною геофiзикам,
космофiзикам та iншим фахiвцям.
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Земля и ее электрическое поле
Представлена информация об основных результатах научных исследований, полученных автором в последнее время. Рассматривается модель, которая описывает строение электрического поля Земли и атмосферы. Многие явления природы нельзя объяснить с разделением
действия механики, гидродинамики, электродинамики, для этого нужна модель полного
взаимодействия существующих полей. Установлена связь электрического заряда, давления
и температуры, что дает возможность объяснить многие явления, которые мы наблюдаем в природе.
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The Earth and its electric ﬁeld
The information about the main results of scientiﬁc researches, obtained by the author recently,
is presented. A model of the structure of Earth’s and atmosphere’s electric ﬁeld is analyzed.
Many natural phenomena cannot be explained with the division of the actions of mechanics, ﬂuid
dynamics, and electrodynamics. This requires a model of the full interaction of all the ﬁelds. The
interdependence between electrical charge, temperature and pressure, which makes it possible to
explain many phenomena observed in the nature, is established.
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