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чий момент, викликаний нелінійністю його влас-
них характеристик, буде не більше ніж 0,9 грамів 
(10 % маси) х 1,5 мм (10 % висоти). Для того, щоб 
компенсувати цей обертаючий момент, на півден-
ному полюсі магніту (7,5 мм від центру магніту) 
треба розмістити вантаж масою 0,18 грам. Якщо 
противага на південному полюсі магніту вагою 
в 200 міліграм не виключить спостережувано-
го ефекту додаткової дестабілізації, то нелінійні 
параметри магніту можна виключити повністю. 
Це буде повним та безперечним підтвердженням 
асиметрії компенсаторних струмів Фуко.

3. Якщо при використанні одного і того ж маг-
ніту в різний час доби, або ж в різні дати в один 
і той же час спостерігатимуться різні значення 
ефекту додаткової дестабілізації, то це буде теж 
безперечним підтвердженням асиметрії компен-
саторних струмів Фуко. Адже тимчасові або по-
годні особливості ніяк не зможуть змінити не-
лінійні характеристики постійного магніту.

Ці феномени були вивчені на новому, пре-
цизійно точному приладі (рис. 4). Цей прилад 
повинен був відповідати вимогам максимальної 
надійності з точки зору фізики процесів, що вив-
чаються. Прилад зібраний з товстостінної мідної 
трубки (довжина – 150 см, зовнішній діаметр – 16 
мм, товщина стінки – 2,25 мм). Трубка закріплена 
як маятник у такий спосіб, який гарантує її стро-
ге вертикальне положення. Використовувалися 
магніти набагато більшого розміру і сили, ніж 
магніт у початковому приладі (діаметром 10 мм і 
завдовжки 15 мм, масою 9 р., і здатного утримати 
навантаження у 3,9 кг).

Такі параметри магнітів (у 6 разів масивніше, 

ніж магніт в першому приладі) були потрібні для 
максимально точної непрямої оцінки фізичних 
характеристик виявленого нами «феномена аси-
метрії струмів Фуко».

Враховуючи крихкість неодимових магнітів і 
можливість того, що ми можемо пошкодити маг-
ніт при його падінні, ми вибрали з 10 магнітів 3 
з максимально усередненими характеристиками. 
На практиці ж усі виміри проводилися одним і 
тим же магнітом з маркуванням «2», який не уш-
кодився в усіх серіях вимірів (рис. 5).

Результати	досліджень	та	їх	обговорення
1. Усі магніти 10 х 15 мм з наявних у нас ек-

земплярів (9 штук) показали результати, що ціл-
ком повторюються. У будь-якому випадку падін-
ня південним полюсом вперед було тривалішим 
за часом (25,5 сек.), ніж падіння північним полю-
сом вперед (24,2 сек.).

2. Швидкість падіння магніту в трубці вирів-
нювалася в тих випадках, коли ми кріпили на 
південному полюсі магніту три невеликі магні-
ти 3 х 3 загальною вагою близько 480 мг. Тобто 
набагато масивніший вантаж, ніж це було треба 
для умоглядного виключення ефекту нелінійних 
властивостей магніту на описувані процеси.

3. Знайдений нами ефект «асиметрії» проявив 
залежність від деяких умов довкілля. Так, о 14 
год. 26.05.2016 в ясну погоду «асиметрія» (різни-
ця в часі падіння магніту в залежності від того, 
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Рис. 5. Магніти для експерименту. Маркований 
південний полюс магніту.

Рис. 6. Магніт № 2 з вантажем-противагою в 480 мг. з 
такою противагою магніт № 2 опускається по трубці 

з однаковою швидкістю, незалежно від того, яким 
полюсом вниз він опускається.
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