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ше» дестабілізоване, ніж при падінні південним 
полюсом догори.

Пояснити такий ефект можна тим, що стру-
ми Фуко при падінні магніту протікають неси-
метрично. Немає ніякої взаємної компенсації. 
Струми Фуко за певних умов не однакові. І цих 
«асиметрій» більш ніж достатньо для посилення 
дестабілізації магніту, який падає в трубці.

При перевертанні трубки приладу ефекти пов-
торилися. Тобто ні намагніченість самої трубки, 
ні її кристалічна структура не мають відношен-
ня до спостережуваного ефекту. Що ж може по-
рушити симетрію струмів Фуко? Що посилює 
струм, що рухається по спіралі в одному напрямі, 
і послаблює струм, що рухається по спіралі в про-
тилежну сторону? При вимірі нашим приладом 
завжди посилювався струм Фуко, спрямований в 
одну сторону обертання.

А це може бути пояснено тільки передбаченим 
лордом Кельвіном обертанням вихорів у світо-
вому середовищі, що проводить [16]. І тільки це 
обертання може посилювати електричний струм, 
що рухається в тому ж напрямі, і послабляти елек-
тричні струми, що рухаються йому назустріч. Так 
течія річки уповільнює або прискорює рух човна 
по цій самій річці.

Щоб виключити помилковість цих висновків, 
фахівці Інституту магнетизму НАНУ рекоменду-
вали нам виключити умоглядно передбачуваний 
вплив зміщення маси самого магніту відносно 

центру його магнітної сили. Їх аргументи були 
переконливі, і перед нами постало завдання до-
вести, що «стабілізований» і «дестабілізований» 
рух магніту в трубці нашого приладу залежно від 
того, яким полюсом вниз падає магніт, не викли-
каний асиметрією центрів масивності і намагні-
ченості самого магніту.

Для чистоти досліду ми погодилися на пере-
вірку цього припущення.

Довести непричетність нелінійних характерис-
тик самого постійного магніту на швидкість його 
падіння в металевій трубці було заплановано та-
кими способами:

1. Досліди з використанням різних магнітів. 
Якщо в усіх випадках і з різними магнітами од-
ного типу будуть отримані схожі результати, то 
індивідуальні особливості кожного магніту мож-
на не враховувати.

2. При асиметрії центрів маси і намагніченості 
магніту важіль обертаючого моменту буде знач-
но меншим (не більше 1,5 мм), ніж важіль дії від 
асиметричного струму Фуко. Різниця в довжині 
важеля більша, ніж на порядок. Адже магнітна 
сила полюса магніту поширюється на дуже значні 
відстані. Якщо допустити, що постійний магніт, 
використовуваний в нашому досвіді, має неліній-
ні характеристики, то ці нелінійності у будь-яко-
му випадку не перевищуватимуть 10 % від стан-
дартних параметрів магніту.

Для магніту 10 х 15 мм вагою 9 грамів обертаю-

Рис. 4. Прилад для проведення досліду № 2.
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