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Зовнішня експедиція УНДЦА



Мета експедиції:

Дослідження прадавніх об’єктів будівництва, виявлення ознак
технологій «Богів»:
Визначити ступінь точності обробки виробів, імовірні необхідні
технології
Встановити імовірні технології спорудження, виготовлення і
транспортування, монтажу елементів
Виявити барельєфи, малюнки із зображенням технології
спорудження будівель, виготовлення і транспортування,
монтажу елементів (у музеях?)
Здійснити виміри, зйомки, фото мікрозрізів тощо
Відібрати зразки зі слідами можливої машинної обробки для
подальшого хім.аналізу і зразки туфу із колій для вияснення
властивостей породи, можливо також геологічних і біологічних
нашарувань у коліях, з метою їх аналізу і з’ясування давнини
Відсканувати або виміряти профілі колій і бічних слідів, які
проходять по туфу, а також розкопати місця де колії закінчуються

14-23 травня 2021 року.
Маршрут:
Київ - Анкара - Богазкале (Хаттуса) – Кападокія - Ургюп – Невшехір
(Колії) - Кайсері (Колії) - Кайсері (Музей) - Невшехір (Музей) – Нігде
(Музей) – Каймакли (підземне місто) – Гьоріме - Нігде (Колії) –
Іскандерун – Антакья (Музей) – Кіскалесі – Іль Афонкарахісар (колії) –
Асланташ – Анкара – Київ.

Загальний кілометраж: біля 2640 км.
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Білик Артем
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відділу

Петров Сергій

керівник Харківського філіалу Заст. керівника експедиції,
УНДЦА «Зонд»
інструктаж, координація робіт
Картографія
Фото, відео фіксація
Відбір зразків
Безпека
УНДЦА «Зонд»
Біоенергетичні виміри
Забезпечення, контакти з населенням
Нанесення місць аномалій
Водій №2

Олександра
Кнюх

Керівник експедиції, інструктаж,
організація, координація робіт
Опитування очевидців, фонові виміри
3д сканування
Виконання креслень планів
Водій №1

Супутні роботи:
Низькочастотна магнітометрія (фону та обміри)
Високочастотна магнітометрія (фону та обміри)
Вимірювання радіаційного випромінення (фону та обміри)

1. ХАТТУСА
- Відібрано зразки базальту з високим ступенем
обробки
- Встановлено високий ступінь точності і обробки
блоків (граніт) на всю глибину полігонального
мурування
- Встановлено наявність шпурових вирізів у
каменях
- Виявлено сліди розпилів

ТРИБОЛОГІЧНИЙ І ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНІ ЗРАЗКУ

Мікро-світлини, зроблені штатним USB-мікроскопом УНДЦА

Результати електронно-мікроскопічного дослідження поверхні базальту
Мета:
1. Визначити ступінь обробки на стороні полірованої поверхні зразка
порівняно до існуючих методів обробки щоби зробити висновки
відносно твердості та якості інструменту, якими оброблявся зразок
(порівняно до знаних технологій)
2. Чи виявлені на стороні полірованої поверхні зразка чужорідні
вкраплення, які могли би залишитися від інструментів якими
оброблявся зразок, і якщо такі виявлені, то визначити їх хімічний
склад.
Виконавець: Інститут матеріалознавства
та зварювання ім. Є.О. Патона

Електронно-мікроскопічні дослідження проводили на растровому
електронному мікроскопі РЕМ106И фірми Selmi (Україна) з приставкою для
енергодисперсійного рентгенівського мікроаналізу Oxford Instrunent x-act
51-ADD0055. Роздільна здатність отриманих зображень досягала 100 нм, а
точність визначення хімічного складу - 0,02 мас.% (істотно залежить від
концентрації елемента в сплаві). Під час досліджень отримували
зображення зразка за допомогою детектора відбитих електронів, як у
режимі COMРO, так і у режимі ТОРО. Режим ТОРО у порівнянні з режимом
COMРO містить інформацію тільки про рельєф поверхні та має дещо меншу
роздільну здатність.
Дослідження загального хімічного складу проводили на експрес-аналізаторі
хімічного складу Expert 3L виробництва НВП «Інститут Аналітичних Методів
Контролю» (Україна). Вікно детектора виконано з берилію, що не дозволяє
визначати вміст хімічних елементів з атомним номером менше, ніж у магнію
(О, N, C. B, H, Li). Точність визначення хімічного складу - 0,01 мас.% (Істотно
залежить від концентрації елемента в сплаві).

Електронно-мікроскопічні зображення та результати локального хімічного
аналізу, що були отримані з зразку:

02010101

02010102

02010103

02010104

Зображення отримувались у двох
режимах:
- режим TOPO дозволяє спостерігати
рельєф поверхні зразка (номери
знімків 1, 4, 5, 8, 9, 10,13, 14, 18);
- режим COMPO в якому основний
контраст формується за рахунок
різниці хімічного складу структурних
складових (усі інші номери знімків).
Локальний хімічний аналіз
виконувався з ділянок зразка що
зображені на рисунках 9 та 16.

02010119

02010107

02010108

02010109

02010110

02010111

02010112

02010113

02010114

02010116

02010118

Спектр 1
Элемент
O
Si
Mg
Ca
Fe
Al
K
Na
Всего

Тип линии
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия

Вес %
48.07
24.09
8.81
7.57
7.15
3.01
0.65
0.65
100.00

Сигма вес %
0.59
0.37
0.24
0.21
0.30
0.16
0.10
0.15

Атом. %
63.95
18.26
7.71
4.02
2.72
2.38
0.35
0.60
100.00

Типовий
базальт:
Спектр 2
Элемент
Si
O
Mg
Ca
Fe
Al
K
Na
Ti
Cl
Всего

Тип линии
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия
K-серия

Вес %
23.67
46.16
7.81
7.83
9.40
3.20
0.63
0.65
0.39
0.27
100.00

Сигма вес
%
0.32
0.54
0.20
0.19
0.29
0.14
0.09
0.13
0.10
0.07

Атом. %
18.36
62.84
6.99
4.25
3.67
2.58
0.35
0.61
0.18
0.16
100.00

SiO2

47—52

TiO2

1—2,5

Al2O3

14—18

Fe2O3

2—5

FeO

6—10

MnO

0,1—0,2

MgO

5—7

CaO

6—12

Na2O

1,5—3

K2O

0,1—1,5

P2O5

0,2—0,5

Проміжні висновки:

02010105

02010106

Проміжні висновки:
1. Кам’яний зразок виконано із базальту
2. Ступінь обробки на стороні
полірованої поверхні зразка високий
порівняно до існуючих методів
обробки
3. Чужорідні вкраплення, які могли би
залишитися від інструментів якими
оброблявся зразок не виявлені
(можливо через окислення, контакт із
грунтом і миття)

Діапазон твердості
базальта по шкалі Мооса
– 5-7, а плавиться при
температурі від 1100°С);
стійкий до агресивних
химикатів і корозії
.Базальт – не шкодиться
солями, кислотами і
лугами, а також не
іржавіє

1. КОЛІЇ НЕВІДОМОГО ТРАНСПОРТУ
Геологічна історія:
«5 - 7 миллионов лет назад район стал местом бурной вулканической
активности. Из недр извергалась магма, которая, застывая, образовывала
легкое пористое вещество–пемзу кислого состава или пемзовый туф. На
протяжении столетий пемзовая масса заполняла все углубления рельефа на
многие километры вокруг. Каждый новый слой туфа немного отличался от
предыдущего как по плотности, так и по составу вулканического материала.
Именно этим и объясняются объясняются четкие чередующиеся слои пород в
каньонах Каппадокии»

1 – породы фундамента, 2 – главные вулканические комплексы (от базальтов до
риолитов), 3 – игнимбриты, 4 – продукты моногенного четвертичного вулканизма, 5 –
четвертичные стратовулканы, 6 – четвертичный аллювий, 7 – разломы неогенчетвертичного возраста / Abidin Temel et.al, 1998

Пик активности этих вулканов пришёлся на период
позднего миоцена[16]. Лава и туф, заполняя
понижения рельефа, выравнивали долины и
склоны и образовали плато на месте горной
страны. Так появились конусы потухших вулканов,
застывшие потоки лавы, пласты серого пепла и
россыпи обломков пирита.
«Со временем временем вулканическая
деятельность в этом районе спала, и через
несколько миллионов лет здесь стали расти
крупные изолированные вулканы Эрджияс и Хасан.
Эти вулканы выбрасывали уже лаву базальтового
состава, она потоками стекала в долину, покрывая
покрывая туфовые поля прочной коркой базальта.
Окончательное формирование причудливого
облика нынешей Каппадокии завершили реки и
ветра, прорезав за миллионы лет многочисленные
многочисленные каньоны каньоны и отшлифовав
отшлифовав гигантские слоистые слоистые
туфовые конусы. Там, где пемзовый туф был
прикрыт сверху базальтовой коркой, образовались
каменные грибы.».

Основні властивості колій:
• Не є архітектурною пам’яткою, постійно руйнуються від оранки і забудови
• Основна стабільна ширина в осях 1,2 м, глибина до 40 см, основна ширина
колії 22..28 см. В основному двоколійні, але є поодинокі, потрійні сліди
• «Незалежна підвіска», немає слідів розвороту
• Виявлено що хтось вже досліджував колії
• Є граничний кут нахилу заїздів, в горах нема колій (9..11 градусів)
• Вивітрювання тотальне , сейсміка, ерозія від лишайників вітру снігу
температури, людей , коріння рослин.. отже може тому нема протектора, є
колії під коліями.. Можливо заповнені пізніше патьоками рідкого туфу

• Немає слідів розворотів, різких гальмувань, буксувант…початок і
кінець плавно сходять нанівець або йдуть у товщу землі
• Знайдене тільки одне місце де колії різко закінчуються
• Огинають рельєф, не знайдені місця обриву на урвищах,
розтріскування іноді вже після проходу.. В більшості випадків –
одиничний проїзд
• Спільний наближений напрямок але рух не врегульований
• Підвищена радіоактивність (30..52 мкР/год) – може бути пов’язана
із високогір’ям

Наближений розрахунок транспорту, який би
міг їздити у коліях
Принципова модель:

— Теория — это когда все известно, но ничего не
работает.
Практика — это когда все работает, но
а) стоянка
б) рух
никто не знает почему. Мы же объединяем теорию
и практику: ничего не работает… и никто не знает
почему! (с)

• Рух колеса по похилій
площині
• Опором повітря і вітром
нехтуємо
Два диф.рівняння

M  MT  1.5Rfmg cos   0.5Rmg sin 

Мт – момент опору кочення, Мт = k mg
Отже основне рівняння з якого
знаходиться необхідний крутний
момент на вісі колеса:

M  mg  k  1.5Rf cos   0.5R sin  

k – коефіцієнт опору кочення
Коефіцієнт опору коченню по піску
середньої рихлості (найближчий аналог
нетвердого туфу) = 0,15
f - коефіцієнт тертя

Шина по влажной грунтовой или гравийной
дороге (до аквапланирования)

0,30-0,40

Прийнято 0,4
обмеження по міцності грунту під колесом
отже в граничному випадку

mg  Rg Ac

Пляма контакту прийнята наближено
прямокутною
Пляма контакту в загальному випадку рівна
1/3..1/4 діаметру колеса
https://www.drive2.ru/b/2795830/

Ac  b * D / 3

b - ширина колеса

mg
 Rg
Ac

Крива траекторії точки на ободі
при рівномірному русі:
Напрям руху можна визначити
по камінцям, які були захоплені
і залишили слід похилений в
сторону руху ! + ясно що
транспорт колісний
І можна визначити діаметр
колеса : Траєкторія дуги/діаметр
колеса = 3,14 що логічно, так як
повний оберт 2 пі 80…90 см
діаметр, що співпадає із
вимірами у коліях по глибині

Маса спорядженого авта обмежена через кількість коліс і плями контакту – бо
є граничний опір рідкого туфу (хіба що його продавили до попереднього
твердого, що навряд).

Плотность вулканического пепла колеблется в пределах 700–1200 кг / м для
пемзы, 2350–2450 кг / м для осколков стекла, 2700–3300 кг / м для кристаллов
и 2600–3200 кг / м для каменных частиц.
Згідно таблиці можна прийняти вулканічний попіл наближено тотожним
насипній золі без ущільнення, з коефіцієнтом 0,8:
Rg  0,8*80 кПа = 64 кПа.

Приймемо 1/3 враховуючи сильне
занурення колеса у м’який туф.
Отже вага на 1 колесо
на 1 колесо
на 2 колеса
на 4 колеса

1,2кН
2,4кН
4,8кН

mg  Rg b * D / 3  Rg b * R / 6
таким чином

M  Rg b * R / 6  k  1.5Rf cos   0.5R sin  

Сила тяги колеса P  M / R
k
f
R
b
альфа
Rg

0,15м
0,4
0,45м
0,25м
10градусів
64кПа

Сила тяги трактора в
середньому 20 кН на
ведучих колесах.

M

0,452193кНм

сила тяги на колесі:
Р
на 2 колеса

1,004873кН
2,009745кН

на 4 колеса
4,019491кН

Короткобазні і поворотні варіанти –
можливі але не повністю пояснюють
одноразові прокатки

Двохколісні варіанти:

Handle — робот высотой около 2
метров, способный двигаться со
скоростью до 4 м/с и прыгать в
высоту на 1,2 метра. Отличительной
особенностью робота является то,
что на его задних ногах находятся
колёса.[24] Запаса батареи хватает на
24 км хода.[25] Boston Dynamics

Предельный вес робота с полезной нагрузкой – 10 кг. С таким весом он
развивает скорость 5 км/ч и может подпрыгивать на 0,4 м в высоту. На одной
зарядке Ascento 2 работает до 1,5 часа. Робот имеет дистанционное управление,
но разработчики уже почти довели до ума автономный режим, когда для
ориентации на местности помимо камеры используются различные датчики.

Ще трохи футуризму)

Подальші кроки:
• Опрацювання результатів,
оцифровка
• Радіовуглецевий аналіз
біологічного матеріалу із
колій з метою з’ясування їх
віку
• Вияснення хімії і фізики
утворення туфу,
характеристик, віку..
• Геометричне і
конструкторське
моделювання транспортних
засобів

В теоретичну роботу не вірить ніхто, окрім
науковця, який її здійснив. В
експериментальну роботу вірять всі, окрім
науковця, який її здійснив. А.Перельмутер

Дякую за увагу!

