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Анотація 

  

Для ідентифікації та вивчення АЯ необхідні 

технічно та методично підготовлені 

спостереження, що забезпечує певну 

інформаційну насиченість,  

обробка результатів спостереження та  

відтворення зареєстрованих фізичних ефектів 

у лабораторних умовах. 

  

Від оптики — до НВЧ-стендів 



це перш за все фізичні об'єкти та явища невстановленої 

природи. 

Принципово важливим є розгляд цих феноменів як відкритих 

фізичних систем, що обмінюються з навколишнім середовищем 

енергією та інформацією.  

Це дозволяє досліджувати АЯ як комплекси природних фізичних 

явищ, специфічним чином взаємодіючих з середовищем  

Аномальні аерокосмічні 

явища (ААЯ), відомі також 

як неототожнені літаючі 

об'єкти (НЛО) та аномальні 

явища, що проявляються у 

локалізованих стаціонарних 

зонах (АЯЗ), відомі також як 

геопатогенні зони (ГПЗ) —  



Аналітична обробка достовірних та інформативних спостережних 

матеріалів: від визначення фактора аномальність та картографування 

АЯЗ — до гіпотез «взаємодії світів» Ж.Валлє та В.Ажажи. 

Сучасні свідоцтва та ретроспектива істрорічних архівів  



Для ідентифікації та вивчення неототожнених об'єктів та 

нетривіальних явищ необхідні технічно та методично підготовлені:  

- спостереження, що забезпечує певну інформаційну насиченість,  

- обробка результатів спостереження,  

- відтворення зареєстрованих фізичних ефектів у лабораторних умовах. 

Від автоматизованих мультиспектральних систем моніторінгу — до 

моделювання у НВЧ-резонаторах тощо  





Застосування радіофізичних методів природньо в першу чергу тому, що 

основний спектр реєстрації різноманітних явищ у навколишньому 

середовищі — електромагнітний (ЕМ), а дослідницьке обладнання, в 

основному, функціонує на основі електродинаміки і електронних схем.  

Можливе порівняння фізичних ефектів індукованих в різних матеріалах 

АЯ і засобами «НВЧ-енергетики»; плазмових ефектів АЯ з ефектами 

іоносферного зондування та трансзвуковими літальними апаратами, та 

ін. 



Зокрема, механічні крутильні ваги в експериментах М.Козирева, 

О.Пугача та ін. потребують сучасних електроних систем реєстрації, 

синхронізації з аналогічними приладами в інших лабораторіях та 

моніторінгу космічної погоди  



ААЯ у повітряному просторі 

Бельгії, 1990: БРЛС Ф-16 

Полтергейстний феномен у квартирі,  

м. Київ, 2010: термографія 

 

 

АЯ спостерігаються, реєструються 

та вивчаються! 

ААЯ у повітряному просторі Швеції,  

2007: фото зі світлофільтрами 



СПЕКТР МОЖЛИВОСТЕЙ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Оптичний моніторинг ААЯ за допомогою телевізійних, тепловізійних, 

фотографічних та лазерних пристроїв спостереження.  

Радіометрія ААЯ пеленгаторами та багатопозиційними РЛС. 

α-β-γ-дозиметрія ААЯ та АЯЗ. 

Магнітометрія АЯЗ, з аналізом природи аномалій (зокрема, 

технологічні завади або квазімагнітні векторні поля). 

НВЧ-діелектрометрія еталонів в АЯЗ (пошук вкладів космологічних 

метрічних полів або топологічних зарядів).  

Частотохронометрія в АЯЗ кварцовими генераторами та механічними 

хронометрами (темпоральні або гравітаційні флуктуації тощо). 

Спектральний аналіз фонових шумів в ЕМ-контурах (рівень хаотизації 

динаміки вакууму).  

Збор зразків «матеріальних свідчень» АЯ того чи іншого типу, з 

подальшим порівнянням їх фізичних властивостей з фоновими 

пробами... 





Стендове моделювання електромагнітної сигнатури, плазмових та 

інших супутніх фізичних ефектів, навіть геометродинаміки П-Ч 

феноменів з метою їх прямого експериментального дослідження, в 

рамках актуальних методів радіофізики, фізики твердого тіла та ін.  



Схема НВЧ-стенду  
1 – лампа зворотньої хвилі; 2 – p-i-n модулятор; 3, 9 – хвильоводно-променевий перехід;  

4 – телескопічна секція; 5 – кутиковий перехід; 6 – атенюатор; 7 – модулятор;  

8 – розподілювач променя; 10 – детектор; 11 – резонатор; 12 – узгоджене навантаження; 

13 – підсилювач сигналу помилки  



Науково-дослідні НВЧ-стенди 

української розробки 



Зокрема, польові дослідженя нетривіальних формацій на території 

Вінницької області України в 2011 р., відомих як «кола на полях», 

виявили аномальні зміни стебел пшениці у вузлах внаслідок 

несиметричного поділу і розтягування клітин, викликаних певною 

гормональною стимуляцією тканин.  

Такі видозміни тканин могли бути викликані впливом НВЧ невідомої 

модуляції, що також може стати об'єктом стендового моделювання 



У грунті «кіл на полях» була виявлена аномальна відмінність 

фіксованих форм важких металів (цинку, марганцю і заліза) та ін.  

АЯЗ зберігають сліди проявів феноменів і по закінченні їх впливів!  

Зразки 

матеріальних 

свідчень АЯ 

вивчаються 

засобами атомної 

спектроскопії у 

матеріалознавчих 

НДІ м. Києва, 

тощо 

   



Досвід космомікрофізики.  

Дослідження АЯ як системи нетривіальних фізичних явищ в загальній 

науковій картині устрою Всесвіту сприяє не тільки їх безпосередньому 

вивченню, а й розвитку природознавства в цілому! 



Експедиція УНДЦА “Зонд” розгортається у АЯЗ поблизу м. Києва 



WWW.ZOND.KIEV.UA   

Дякую за увагу! 

Mailto: itd_srcaa_zond@ukr.net 


