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яким полюсом догори падає магніт) становила 
5,17 %, а о 14 годині 27.05.2016 (ясним сонячним 
днем за 4 год. до початку грози) вона дорівнює 
3,8 %. А 3,9 % було визначено 07.06.16 о 14 год. 
в похмуру погоду. Така варіативність в знайдено-
му ефекті виключає нелінійні властивості самого 
магніту як причину знайденого нами ефекту і де-
монструє приклади практичного його застосуван-
ня (рис. 6).

Висновки	за	результатами	експерименту
Встановлено, що на постійний циліндричний 

магніт 10 х 15, що вільно падає в мідній трубці, 
діє обертаючий (чи стабілізуючий,чи дестабілізу-
ючий) момент сили. Цей момент сили має пара-
метри, аналогічні параметрам компенсуючого цей 
ефект важеля із зусиллям 480 мг (близько 5,3 % 
маси магніту, що падає) і плечем важеля близько 
9 мм (половина висоти магніту). Цей момент сили 
схильний до незначних, але виражених варіацій 
залежно від часу доби і погодних умов.

Цей момент не пов’язаний з нелінійними 
характеристиками випробовуваних магнітів 
(рис. 7, 8).

Графічне	моделювання	
знайденого	нами	феномену

Посилюється «нижній» струм Фуко. Сила галь-
мування нижнього полюса (південного) є біль-
шою, і магніт падає помітно нестабільно і треться 
об стінки трубки. Тобто південний полюс магніту 
сильніше уповільнюватиме падіння магніту, – ад-
же посилюється індукований їм при падінні цир-

кулярний струм. І основна неврівноважена сила 
індукційного опору падінню розташована набага-
то нижче центру тяжіння магніту (більш ніж на 
1 см). Падіння буде дестабілізованим.

Посилений магнітний індукційний процес буде 
набагато вищий за центр тяжіння магніту, що па-
дає (більш ніж на 1 см). Падіння стабілізується.

Таким	чином,	досліди	по	вивченню	впливу	
обертального	руху	ефірного	потоку	на	компен-
саторні	 циркулярні	 струми	 Фуко	 дозволили	
нам	 виявити	 обертальний	момент	 руху	 світо-
вого	 середовища,	 що	 проводить	 електромаг-
нітні	феномени.	Тобто	на	базі	простого,	деше-
вого	та	відтворюваного	експерименту	довести	
існування	ефіру.	Середовища,	що	заповнює	со-
бою	весь	Всесвіт.	

Була	 показана	 практична	 значимість	 вив-
чення	 цього	 феномену	 постійного	 торсійного	
руху	 ефіру,	 який	 варіюється	 залежно	 від	 ме-
теорологічних	 умов	 і	 часу	 вимірювання	 (стає	
меншим	перед	грозою	і	в	нічний	час).

Перевірка	отриманих	результатів	
альтернативним	методом

У роботі В.А. Ацюковського [1] було вислов-
лено припущення, що так звані «геопатогенні 
зони» є ефірними вихорами. Також цей автор 
припустив, що «геопатогенні зони» можуть де-
формувати природне магнітне поле Землі за ве-
личиною і напрямом, і назвав один з декількох 
передбачуваних ним способів апаратного вияв-
лення «геопатогенних зон» диференціальною 
магнітометрією.

14

. 7. .

 " " .

 ( ) ,

.

, � 

.

 (  1 

). .

. 8. 

Рис. 7. Падіння магніту Північним полюсом догори.
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Рис. 8. Падіння Південним полюсом догори.


