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КОРПУСКУЛЯРНО-ВИХОР-ХВИЛЬОВИЙ СИНТЕЗ РЕЧОВИНИ 

З ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 

Встановлені фізичні механізми корпускулярно-вихор-хвильового синтезу речовини з теплового 
випромінювання в гетерогенних системах: технічних, космічних, псевдоелементарних, біологічних. Для описання 
взаємоузгоджених комплексів збурень поля теплового випромінювання та поля швидкостей матеріального 
середовища використаний метод квазічастинок. Наведена схема високотемпературної трансформації таких 
комплексів у стабільні та квазістабільні частинки речовини, пов’язана зі спонтанним порушенням антисиметрії 
системи. Розрахований спектр мас стабільних та квазістабільних псевдоелементарних частинок. Визначено 
характер сильної взаємодії як сукупності двох квантовомеханічних взаємодій – обмінної (відштовхування) та спін-
орбітальної (притягання). Ці взаємодії здійснюються контактно - шляхом перекривання хвильових функцій двох 
ферміонів та не потребують спеціальних носіїв, що цілком суперечить поширеній на сьогодні Стандартній моделі 
фундаментальних взаємодій (SM). Проведений порівняльний аналіз експериментальних результатів в галузях 
контактної трибодинаміки та фізики колайдерів, який безпосередньо підтверджує запропоновані фізичні 
механізми. Наведено нове фізичне пояснення явищ кавітації, сонолюмінесценції, «холодного» ядерного синтезу, 
біологічної трансмутації ізотопів, мітогенетичного випромінювання. Розглянуті процеси корпускулярно-вихор-
хвильового  синтезу речовини з гравітаційного теплового випромінювання в космічних системах різного рівня 
ієрархії, що заперечують ідею Великого вибуху та необхідність темної матерії для пояснення динаміки цих 
систем. Розрахований спектр мас квазістабільних космічних об’єктів. Зроблені перші чисельні оцінки 

гравітаційного макроаналога Y сталої Планка . 
Ключові слова: електромагнітне теплове випромінювання, гравітаційне теплове випромінювання, 

речовина, корпускулярно-вихор-хвильовий термокомплекс, контакт, квазічастинки, хітони, сильна взаємодія, 
спектр мас, енергетичний каскад, колапс, спіральність. 
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CORPUSCULAR-VORTEX-WAVE SYNTHESIS OF MATTER FROM THERMAL RADIATION 
 

The physical mechanisms of corpuscular-vortex-wave synthesis of a matter from thermal radiation in heterogeneous systems: 
technical, space, pseudo-elementary, biological are established. The method of quasiparticles was used to describe mutually agreed 
complexes of perturbations of the thermal radiation field and the velocity field of the material medium. The scheme of high-temperature 
transformation of such complexes into stable and quasi-stable particles of matter, associated with spontaneous violation of the antisymmetry 
of the system, is given.. The mass spectrum of stable and quasi-stable pseudo-elementary particles is calculated. The nature of strong 
interaction as a set of two quantum mechanical interactions - exchange (repulsion) and spin-orbit (attraction) is determined. These 
interactions are carried out by contact by overlapping the wave functions of the two fermions and do not require special carriers, which is 
completely contrary to the now common Standard Model of Fundamental Interactions (SM). The comparative analysis of experimental 
results in the fields of contact tribodynamics and collider physics is carried out, which directly confirms the proposed physical mechanisms. A 
new physical explanation of the phenomena of cavitation, sonoluminescence, "cold" nuclear fusion, biological transmutation of isotopes, 
mitogenetic radiation is given. The processes of corpuscular-vortex-wave synthesis of matter from gravitational thermal radiation in space 
systems of different levels of hierarchy are considered, which deny the idea of the Big Bang and the need for dark matter to explain the 
dynamics of these systems. The mass spectrum of quasi-stable space objects is calculated. The first numerical estimates of the gravitational 

macroanalogue Y of Planck's constant  are made. 
Keywords: electromagnetic thermal radiation, gravitational thermal radiation, matter, corpuscular-vortex-wave thermocomplex, 

contact, quasiparticles, heatons, strong interaction, mass spectrum, energy cascade, collapse, helicity 
 

Вступ. Природа маси – головна й досі не вирішена проблема сучасної фізики [1, 2]. Ця 

невирішеність породжує множину непорозумінь та ілюзій – від глюонів та кварків до Великого вибуху, 

чорних дір і темної матерії [3–20]. Відкладаючи на другий план аналіз цих непорозумінь, відмітимо прямий 

зв'язок маси з тепловим випромінюванням у гетерогенних системах: технічних, космічних, 

псевдоелементарних, біологічних [21]. Проблема самого теплового випромінювання, з якої почався 

розвиток квантової фізики, в свою чергу, виявляється далеко не вичерпаною. Звернемо увагу на зв'язок 

теплового випромінювання з макроскопічними формами руху матерії. Як відомо, рівноважне теплове 

випромінювання сумісне лише з двома найпростішими формами – рівномірним рухом тіла як цілого та 

твердотільним обертанням з постійною кутовою швидкістю [22]. Динамічна контактна взаємодія 

деформівних твердих тіл суттєво розширює види мезоскопічних та макроскопічних рухів різноманітними 

вихор-хвильовими формами. Це потребує відповідної топологічної трансформації теплового 

випромінювання при взаємодії з такими формами. Суттєвим є також розмірний фактор. Перехід від взяття 

суми до інтегрування у спектральній формулі Планка можливий лише для достатньо великих об’ємів [22], 

розміри яких, вочевидь, значно перевищують характерну довжину хвилі, що відповідає екстремуму спектру 

згідно з законом Віна [1, 2]. В той же час, для звичайних температур ці розміри мають мікронний масштаб, 

що відповідає, наприклад, просторовим градієнтам напружень, швидкостей і температур у контактних 

трибосистемах. Це потребує відповідного взаємоузгодження поля швидкостей матеріального середовища та 
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поля теплового випромінювання як у трибосистемах, так і в значно менших масштабах атомів, ядер та 

псевдоелементарних частинок. З цим пов’язана ще одна фундаментальна проблема сучасної фізики – 

природа сильної і слабкої взаємодій, що домінують на двох останніх масштабах. Поширена на сьогодні т. з. 

Стандартна модель фундаментальних взаємодій (SM) [3–6] зводить їх до обміну калібрувальними бозонами, 

підміняючи таким чином не тільки зміст, але й саме знчення словосполучення «обмінна взаємодія». Як 

відомо, у квантовій механіці воно відповідає не обміну носіями взаємодії, а перестановці місцями двох 

тотожних частинок, або ж квазічастинок [1, 2]. Ця квантовомеханічна обмінна взаємодія є прямою та по суті 

здійснюється контактно – шляхом перекриття хвильових функцій (хвиль де Бройля). Як буде доведено 

нижче, саме обмінна взаємодія в парі з іншим видом прямих взаємодій – спін-орбітальною взаємодією – 

визначають структуру маси мікрочастинок. Сама ж маса, як не дивно це виглядає в контексті SM, 

формується безпосередньо з теплового випромінювання в результаті високотемпературного фазового 

переходу, пов’язаного зі спонтанним порушенням антисиметрії в системі. 

Такого роду механізми мають не тільки загальнофізичне, але й суто технічне значення. 

Перерахуємо лише деякі з пов’язаних технічних проблем: катастрофічні режими бафтингу, флаттеру та 

колапсу в ядерній енергетиці (Чорнобильська катастрофа) [23] та в гідроенергетиці (Саяно-Шушенська 

катастрофа) [23], технічні невдачі в галузі керованого термоядерного синтезу (периферійні зриви реакції 

синтезу) [22], фретинг та водневе зношування в триботехніці [24], руйнування матеріалів, 

тріщиноутворення, кавітація та ін.  

Встановлення природи маси та механізмів контактного синтезу хімічних елементів поміж іншого 

привертає увагу до фізичної тематики, зухвало зарахованої дилетантською критикою до розряду «псевдонауки»: 

«холодного» ядерного синтезу [25–28], біологічної трансмутації ізотопів [29, 30], мітогенетичного 

випромінювання [31]. Врешті відмітимо безпосередній зв'язок електромагнітної маси з гравітаційною та 

наявність у природі гравітаційного теплового випромінювання [21]. Як буде доведено, збурені форми такого 

випромінювання, взаємоузгоджені з відповідними формами поля швидкостей матеріального космічного 

середовища, обумовлюють наявні відхилення від кеплерових форм руху у космосі, штучно пов’язані 

сучасними стандартними космологічними моделями з темною матерією і темною енергією [9–17]. 

Метою роботи є встановлення фізичних механізмів корпускулярно-вихор-хвильового синтезу 

речовини з теплового випромінювання, розрахунок спектру мас псевдоелементарних частинок та спектру 

мас космічних об’єктів, а також технічне застосування отриманих фізичних результатів 

Фізична модель та її експериментальна верифікація. Для опису трансформації рівноважного 

теплового випромінювання при взаємодії з вихор-хвильовими формами руху речовини використаємо метод 

квазічастинок як колективних збурень основної рівноважної форми. Ці квазічастинки іменуватимемо 

хітонами (heaton) [21], а взаємоузгоджені комплекси хітонів зі збуреннями поля швидкостей матеріального 

середовища – корпускулярно-вихор-хвильовими термокомплексами або ж тріонами (trione) [21]. 

Хітони характеризуються наступними співвідношеннями: 
 

E p   
        

 p k .                                                                  (1, 2) 

Тут , , ,E p k
 
– відповідно енергія, імпульс, швидкість та хвильовий вектор, – постійна Планка. 

Знаки «плюс»–«мінус» в (1)відповідають двом можливим напрямам часу. Ця двозначність також 

розглядається в контексті антисиметрії електромагнітного та гравітаційного полів [32]. Підставляючи (2) в (1), 

отримаємо: 

E k     
     

 k         (3, 4) 
 

де  – циклічна частота збурень. Їх групова швидкість становить: 
 

gr

E

p k


 

 
   
 

.                                                                       (5) 

 

Введемо корпускулярно-вихор-хвильову масу m хітонів наступним чином: 
 

p m k         (6) 
 

В такому випадку з (1–6) слідують еквівалентні співвідношення для енергії: 
2 2

2 2 ( )
( ) ( )

p
E m k

m m
        .                                                      (7) 

 

Зауважимо, що фотони рівноважного теплового випромінювання розглядаються в поперечному 

калібруванні потенціалів електромагнітного поля [33], яке зануляє енергію в (3), (7). Таким чином, хітони 

виступають тепловими збудженнями поля випромінювання щодо цього основного стану з нульовою 

енергією. Введення маси згідно з (6) фактично відображає колінеарність векторів  та k . 

Спін хітонів приймається напівцілим: S=1/2 (в одиницях ), спіральність (проекція спіну на 

імпульс) може приймати два значення: 1/ 2S   . Групова швидкість хітонів нічим не обмежена, що 
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відповідає гідродинамічно-хвильовому калібруванню потенціалів в рівняннях Максвелла [32], суттєво 

відмінному від калібрування Лоренца [33]. 

Аналіз спектрів контактно-наведених акустичних збуджень в трибосистемах (рис. 1, 2) доводить, 

що вони містять характерні хітонні компоненти, стабілізовані по довжині хвилі, яка відповідає максимуму у 

спектрі рівноважного теплового випромінювання: 

2

4,965
m

m

b hc

k T kT


   .                                                                  (8) 

Тут mk , m  – відповідно хвильове число та довжина у максимумі спектру, h, k, b – постійні Планка, 

Больцмана та Віна, с – швидкість світла у вакуумі, Т – абсолютна температура. Підставляючи квадрат 

хвильового числа з (8) у (7), отримаємо частоти ν=ω/2π  характерних хітонних компонент акустичних 

спектрів [21]: 
2(4,965 )

ν
kT

hmc
       (9) 

Зокрема, на рис. 1 виразно проявлені високочастотні флаттерні компоненти ( 2,7  кГц, m=2 

а.о.м., Т≈340°К на рис. 1а) та ( 5,6  кГц, m=1 а.о.м., Т≈350°К на рис. 1б). На рис. 2, запозиченому з 

роботи [34], чітко виділяється пік на частоті 100   кГц при m=1 а.о.м. та температурі Т≈1460°К, дещо 

нижчій температури плавлення сталі. 

  
 

Рис. 1. Спектри акустичної емісії при різанні негартованої сталі 40Х13 (а) та гартованої сталі 12Х18Н12Т (б)  

в динамічно-навантажених режимах флаттеру-бафтингу 

 
Рис. 2. Залежності енергії акустичного сигналу від медіанної частоти  

при терті трибопари кулька–диск з навантаженням на кульку 2Н (а) та 3Н (б) [34] 

  
Рис. 3. Спектри розсіяння електронів  

на позитронах у зустрічних пучках [35] 

Рис. 4. Спектри інваріантних мас подвійних мюонів,  

отримані в експериментах на Великому адронному колайдері [4] 

 

Для порівняння на рис. 3, 4 наведені цілком подібні за структурою (щодо рис.1,2) емісійні спектри з 

відомих експериментів на електрон-позитронних та протон-протонних колайдерах [4, 35]. Правий 
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високочастотний пік на цих спектрах, який SM виділяє в особливий калібрувальний z-бозон з енергією ≈91 ГеВ, в 

дійсності відповідає хітонному резонансу на протонах (m=mp) при температурі Т≈21,6∙1012 °К згідно зі 

співвідношенням (9). Одіозний бозон Хіггса, який тримає на собі всю Стандартну модель фундаментальних 

взаємодій [3–5], являє собою другорядний хітонний пічок з енергією ≈125 ГеВ при Т≈25,3∙1012 °К (навіть не 

проявлений на рис. 4 правіше z-резонансу). Вказана температура вельми близька до характерної 

температури «плавлення» (термодекструкції) протонів, яка на основі аналізу спектрів оцінюється нами у 

(26–27)∙1012 °К. Вона на порядок перевищує оціночні значення температур у гіпотетичній «хромоплазмі» 

(«кварк-глюонній плазмі»), якою зазвичай моделюють процеси, що супроводжують зіткнення іонів [1, 7, 8]. 

Тепловий характер спектрів з колайдерів прямо підтверджується наявністю дещо розмитого 

характерного піку при енергії ≈29 ГеВ (рис.4), що сором’язливо замовчується шукачами бозону Хіггса [3, 4]. 

При заданій вже температурі протонного середовища Т≈21,6∙1012 °К він відповідає другорядній за значенням 

стабілізації довжини хвилі хітонів по максимуму за частотою (а не за довжиною хвилі) у спектрі 

рівноважного теплового випромінювання: /m mc   . Цей максимум зміщений вгору за довжиною хвилі 

щодо вже згадуваного максимуму на m  згідно з добре відомим співвідношенням [22]: 

4,965

2,822

m

m






 .      (10) 

 

Враховуючи (8–10), отримаємо енергію згаданого розмитого піку: 
 

91 ГеВ∙

2

2,822

4,965

 
 
 

≈29 ГеВ. 

 

Триботехнічний (рис. 2) та колайдерний (рис. 4) спектри хітонних збурень вельми близькі, не 

зважаючи на те, що їх розділяє одинадцять порядків величини за абсолютною температурою. З (7–9) слідує 

вираз для відносної групової швидкості хітонних збурень з довжиною хвилі m : 

2

4,965kT

c mc


        (11) 

До прикладу, відносна групова швидкість акустичних хітонів для флаттерного піку ( ν 5,6  кГц) на 

рис. 2б становить 10υ / 1,6 10ñ   . Відповідно, для z°-резонансу на рис. 4 ця величина складає υ / 9,85ñ – 

у повному протиріччі до «загальної коваріантності законів природи» [1, 33], яка не визнає надсвітлових 

швидкостей. 

Однотипність резонансних піків на рис. 3, 4 підкреслює неадекватність розділення адронів та 

лептопів, на якому ґрунтується SM. Резонанси, які зазвичай трактуються як збуджені стани адронів [1, 2], є 

результатом вимушеного розпаду спарених (з протилежним спіном) хітонів. Як і у випадку надпровідного 

Фермі-газу [22], це спарення йде за участю фононів. Необхідна когерентність вимушеного розпаду таких 

пар досягається стабілізацією за довжиною хвилі (по максимуму в спектрі теплового випромінювання), а 

також за частотою – в кооперації з фононами. Оскільки в рівноважному тепловому випромінюванні 

співвідношення вимушеного випромінювання до спонтанного різко зростає з довжиною хвилі, то це 

справедливо й для збурень-хітонів. Як видно з рис. 1–4, врешті формується група конкуруючих резонансів у 

довгохвильовій частині спектрів. Зокрема,     – резонанси з енергією ≈10 ГеВ втричі перевищують 

z°-резонанс за довжиною хвилі та мають згідно з (6) втричі меншу групову швидкість, що в результаті 

вдев’ятеро зменшує їх енергію відносно z-резонансу. «Лідер перегонів» /ψJ  – резонанс на рис. 3–4, 

стабілізований фононами, є повним аналогом домінуючих акустичних піків на частотах ≈13 Гц та ≈40 Гц 

(рис. 1-2), стабілізованих власними формами обертання приводу металорізального верстата.  

Трансформація хітонної взаємодії при високих температурах. Як відомо, спін-орбітальна 

взаємодія оцінюється множником 
2 2υ / ñ  у співвідношеннях квантової електродинаміки [1, 33]. При 

достатньо високих температурах це відношення згідно з (11) наближається до одиниці. В такому випадку 

стає можливим своєрідний фазовий перехід в системі хітонів, який веде до спарення хітонів зі 

співнаправленими (а не протилежними) спінами. На відміну від подібного спарення у надтекучому 3Не за 

низьких температур [1, 2], ефект притягання тут забезпечується саме спін-обітальною взаємодією хітонів, 

яка компенсує їх взаємне відштовхування внаслідок обмінної взаємодії. В результаті формується 

взаємозв’язок двох хітонів, який може бути охарактеризований відповідною кривою потенційної енергії – 

рис. 5. Особливістю тут є наявність не тільки потенційної ями, але й потенційного бар’єру, який обумовлює 

метастабільну частину енергетичного спектру псевдоелементарних частинок. 

Відмічений фазовий перехід пов'язаний зі спонтанним порушенням антисиметрії системи: з двох 

рівноправних спіральностей хітонів виділяється одна домінуюча – для частинок. Хітони протилежної 

спіральності формують античастинки, рідше представлені у природі. Магнітні моменти частинок та 

античастинок, відповідно, мають протилежний знак. Як і для надтекучого 3Не, для спарених хітонних пар 

характерне обертання, яке визначає вісь анізотропії в системі. Спін частинки формується в результаті 

складання повних моментів руху хітонів, тобто реалізується т.з. j–j-зв'язок [1, 2]. Таким чином, сильна 
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взаємодія, що визначає структуру псевдоелементарних частинок, формується балансом двох взаємодій – 

спін-орбітальної та обмінної. Поняття слабкої взаємодії тут умовне. До неї суто умовно може бути віднесена 

спін-обітальна взаємодія, що забезпечує притягання на великих відстанях. В такому випадку обмінна 

взаємодія обумовлює сильне відштовхування на малих відстанях між хітонами. За такою схемою 

побудована і найпростіша ядерна речовина, наприклад, ядро дейтону зі співнаправленими спінами нуклонів. 

Навпаки, виняткова стабільність магічних ядер, вочевидь, пояснюється спаренням нуклонів з протилежними 

спінами й далекодіючим обмінним притяганням бозонів.  

 
Рис. 5. Залежність потенційної енергії взаємодії двох хітонів у складі протону  

від відстані між ними з нанесеною схемою енергетичних рівнів протона 

 

Зазначений високотемпературний фазовий перехід в системі хітонів, що веде до створення 

речовини, характеризується критичною температурою Тс, яка визначається з умови просторового резонансу: 

cT z

n
R R

q
        (12) 

де n, q – цілі числа, 
cTR , zR  – тепловий та зарядовий радіуси: 

2

2

*
,

4,965cT z

c

с z e
R R

kT mc


   (СГСЕ).                                                 (13, 14) 

 

Тут *z  – ефективне зарядове число [32, 36], е – елементарний електричний заряд. Підставляючи 

(13, 14) в (12), отримаємо: 
2 1

1

2
,

4,965 *
c

q mc с
T

n kz e







    (СГСЕ).                                               (15, 16) 

Обернена величина постійної тонкої структури 
1α
, яка фігурує тут, має глибокий фізичний зміст. 

Вона відображає домінування спін-орбітальної та обмінної взаємодій на псевдоелементарних масштабах, де 

електрична взаємодія виступає другорядним фактором, який обумовлює тільки тонку (мультиплетну) 

структуру спектру мас – у повній протилежності до атомних систем, де переважають електричні сили, а 

постійна тонкої структури , пов’язана зі спін-орбітальною взаємодією, визначає лише мультиплетність  

термів [1, 2].  

Утворення речовини відзначається розділенням електричної та магнітної компонент теплового 

випромінювання. В рамках гідродинамічно-хвильового калібрування потенціалів в рівняннях Максвелла [32, 

36] це формально представлено у вигляді т.з. магнітних зарядів (енергетичних) та відповідних їм зарядових 

чисел ZS, ZW – поряд з Ze –електричним зарядовим числом. Ці числа визначають ефективне зарядове число 

псевдоелементарної частинки [32, 36]: 

* 64 4S W ez Z Z Z   .                                                                    (17) 
 

Числові коефіцієнти в (17) умовно відображають «силу» взаємодії: магнітно-сильної, магнітно-

слабкої та електричної. Таке розділення, як вже зазначалось, значною мірою умовне. Воно пов’язане з 

потребою знайти спільну мову між теорією поля Фарадея–Максвелла та квантовою механікою. 

В результаті фазового переходу температура хітонів дещо знижується та досягає величини Т0 , а 

групова швидкість вирівнюється з ( / 1)c c  . Енергія відрелаксованого таким чином поля стає енергією 

спокою відповідної псевдоелементарної частинки: 
  2

04,965kT mc .     (18) 

При цьому виділяється певна енергія зв’язку системи: 
 

2(η 1)W mc    .     (19) 
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де η  – коефіцієнт відносного енергетичного профіциту (дефіциту – для окремих видів нестабільних 

частинок): 

2

0

4,965 4,965
η

4,965

c c ckT kT

kT mc c
  


                                                              (20) 

Тут c – критична групова швидкість хітонів. Величини η , W  поряд з температурою, як буде 

показано нижче, визначають часи життя псевдоелементарних частинок. Коефіцієнт η  згідно з (15, 20) може 

бути обчислений наступним чином: 
1υ α

η
*

ñ q

ñ n z



   .      (21) 

 

Слід відмітити, що удаваний енергетичний дисбаланс в такій схемі розрахунку, пов'язаний з 

наявністю двох хітонів при температурі Т0  та сумарній енергії mc2, знімається застосуванням методів 

квантової статистики, якщо вважати, що вони займають рівень Фермі з енергією EF=mc2 з ймовірністю ½. В 

такому випадку, однак, порушується принцип Паулі – внаслідок достатньо сильної спін-орбітальної взаємодії. 

В таблиці 1 представлені розраховані таким чином зарядові конфігурації, ефективні зарядові числа 

та зарядові радіуси більшості з відомих стабільних та квазістабільних частинок. В таблиці 2 наведені 

відповідні числа кратності, критичні температури, коефіцієнти відносного енергетичного профіциту 

(дефіциту), енергії зв’язку, а також часи життя псевдоелементарних частинок (останні – з літературних 

джерел [1, 35]). Як видно, діапазон критичних температур перевищує три порядки величини – від 

найхолоднішого електрона до найгарячішої тау-частинки. Відповідно, зарядовий радіус електрона 

«аномально» великий та близький до комптонівського [36]. В цьому контексті удавана точковість електрона 

є найбільш грубою та принциповою помилкою квантової електродинаміки, прихованою за спекулятивною 

процедурою перенормувань [1, 2, 33]. У випадку ж квантової хромодинаміки удавана точковість кварків 

призводить до абсурдних маніпуляцій з асимптотичною свободою та конфайнментом кварків [1, 2, 6]. 

 

Таблиця 1 

Енергії спокою, зарядові конфігурації, ефективні зарядові числа та зарядові радіуси частинок 
Частинка mc2, МеВ Zs, Zw, Ze Z* RZ, фм 

протон 938,27208816 (8, 8, 1) 545 0,836410555 

нейтрон 939,56542052 (8, 8, 2) 546 0,836791803 

електрон 0,5109989500 (2, 2, 1) 137 386,057824 

мюон 105,6583755 (2, 2, 1) 137 1,8671037 

тау ( ) 1776,86 (2, 2, 1) 137 0,1110246 

 
– мезони 

139,57018 (1, 1, 1) 69 0,7118824 

0 – мезон 
134,9766 (1, 1, 2) 70 0,746777 

K 
 – мезони 

493,646 (3, 3, 3) 207 0,603819 

0

LK  – мезон 
497,67 (3, 3, 2) 206 0,596043 

0

SK  – мезон 
497,67 (3, 3, 4) 208 0,601830 

  – гіперон 
1115,683 (10, 10, 2) 682 0,880224 

 – гіперон 1189,37 (12, 12, 3) 819 0,991555 

0 – гіперон 
1192,642 (12, 12, 4) 820 0,990048 

 – гіперон 1197,499 (12, 12, 1) 817 0,982422 

0 – гіперон 
1314,86 (14, 14, 0) 952 1,042580 

 – гіперон 
1321,71 (14, 14, 1) 953 1,038266 

  – гіперон 
1672,45 (18, 18, 1) 1225 1,054708 

 

Відповідь на самоіронічне запитання фізиків «Навіщо потрібен мюон, якщо вже є електрон?» [2] 

виявляється простою: електрон є кінцевою ланкою оберненого релаксаційного каскаду в трійці тау – мюон – 

електрон з суттєво різними критичними температурами за ідентичних зарядових конфігурацій та чисел 

кратності (таблиці 1, 2). Різке збільшення часу життя при переході від тау-частинки до електрона 

обумовлене каскадним охолодженням поля. Кратність q=n=1, тричі повторена у цій групі, є найбільш 

простою та вигідною топологічно, оскільки відповідає повному співпадінню теплових та зарядових 

просторових конфігурацій. 

Нестабільність нейтрона в порівнянні з протоном, як видно, обумовлена значно меншою енергією 

зв’язку. В ядрах за рахунок загального охолодження системи нейтрон опускається на основний 

енергетичний рівень та стабілізується. Нестабільність мезонів пояснюється енергетичним дефіцитом 
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( 0W ). Часи життя цих частинок обумовлені суперечливим впливом температури: теплові флуктуації, з 

одного боку, допомагають подолати цей дефіцит, а з іншого – сприяють деструкції з’єднання двох хітонів. 

Гіперони, поверхнево віднесені до «дивних» частинок [1, 2], продовжують сімейство нуклонів, однак, 

втрачають стабільність в умовах значно вищих температур (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Числа кратності, критичні температури, коефіцієнти відносного енергетичного профіциту (дефіциту), 

енергії зв’язку та часи життя частинок 

Частинка (n, q) Tc, 109 °К /с с   ,W  МеВ  , с 

протон (1, 4) 2205,6 1,0057688 5,4127 ст. 

нейтрон (1, 4) 2204,6 1,0039267 3,6894 889 

електрон (1, 1) 1,1946 1,00026277 134,28∙10-6 ст. 

мюон (1, 1) 247,0 1,00026277 27,764∙10-3 2,20∙10-6 

тау ( ) (1, 1) 4154 1,00026277 0,4669 3,0∙10-13 

 
– мезони 

(2, 1) 323,9 0,9930145 -0,97497 2,60∙10-8 

0 – мезон 
(2, 1) 308,8 0,978829 -2,8576 8,20∙10-17 

K 
 – мезони 

(2, 3) 1146 0,9930145 -3,4484 1,24∙10-8 

0

LK  – мезон 
(2, 3) 1161 0,997835 -1,0775 5,17∙10-8 

0

SK  – мезон 
(2, 3) 1149 0,988240 -5,8526 0,89∙10-10 

  – гіперон (1, 5) 2620 1,0046628 5,2022 2,63∙10-10 

 – гіперон (1, 6) 2791 1,0039267 4,6703 0,80∙10-10 

0 – гіперон (1, 6) 2795 1,0027024 3,2230 7,4∙10-20 

 – гіперон (1, 6) 2817 1,0063843 7,6452 1,48∙10-10 

0 – гіперон 
(1, 7) 3096 1,0076176 10,0161 2,90∙10-10 

 – гіперон 
(1, 7) 3110 1,0065604 8,6709 1,64∙10-10 

  – гіперон 
(1, 9) 3935 1,0067951 11,3645 0,82∙10-10 

 

Повертаючись до потенційної кривої протона (рис. 5), відмітимо наявність трьох головних 

метастабільних рівнів енергії. Ця трійця була виявлена вже в ранніх експериментах з розсіяння електронів 

на протонах (рис. 6), що надихнуло авторів кваркових моделей адронів з трьома «конституентними» 

кварками [1, 2] та визначило весь подальший хибний шлях квантової хромодинаміки. Метастабільні 

енергетичні рівні протона, а також дейтона виявляються і в результатах розсіяння  -квантів та піонів на 

протонах і дейтонах (рис. 7) [1, 35]. Відносна висота енергетичного бар’єру протона 1barrU E  відповідає 

відміченій вище температурі «плавлення» протона, яка в енергетичних одиницях становить величину 2,2-2,3 

ГеВ у відповідності до високоенергетичної границі дискретних компонент спектрів розсіяння електронів, 

 -квантів та піонів на протонах (рис. 6, 7). 

 
Рис. 6. Енергетичні спектри розсіяння електронів на протонах (J.I. Friedman, H.W. Kendall, R.E. Taylor) [41] 

 

Врешті відмітимо ще одне непорозуміння існуючих фізичних теорій щодо ненульової маси спокою 

нейтрино [3, 4, 19]. Це непорозуміння десятиліттями живиться спекуляціями т.з. нейтринних осциляцій [1–4, 19]. 

В дійсності ж, нейтрино (як і антинейтрино) утворюється в результаті втрати антисиметрії в системі хітонів 

(за спіральністю), набуваючи характерної групової швидкості с  , однак без специфічної для масових 

частинок критичної температури Тс та без власної маси спокою. Динамічна ж маса нейтрино виражається 

просто: 
2/m c .       (22) 
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Рис. 7. Спектри розсіяння 


-квантів на протонах [1] 
 

Зауважимо, що розглянутий механізм набуття маси псевдоелементарними частинками шляхом 

фазового переходу в системі хітонів, пов’язаним зі спонтанним порушенням антисиметрії, не має нічого 

спільного зі спекулятивним механізмом Хіггса [1–5]. 

Приєднана маса , енергетичні каскади та колапс в системі хітонів. Спектри хітонних збурень 

(див. рис. 1–4), окрім виділених дискретних компонент, містять також вширені каскадні кластери, що 

відповідають турбулентній квантовій Фермі-рідині. Зокрема, на рис. 3 чітко проявлений обернений 

енергетичний каскад, який характеризується співвідношенням dN/dE~
1,8ν . Накладання двох протилежних 

каскадів формує характерний фрактальний вид спектрів з вираженими спектральними «долинами» (рис. 8). 

Як доводить аналіз хітонних спектрів в триботехнічних та колайдерних системах, напрям каскадного 

транспорту енергій збурень має топологічну основу [23, 32], пов’язану з характером поєднання спіральностей у 

трійках збурень. Для оберненого енергетичного каскаду характерне поєднання спіральностей протилежного 

знаку для двох подібних за масштабом компонент трійок. Таке поєднання мінімізує одночасно загальну 

спіральність, а також  магнітну енергію та гідродинамічну енстрофію [23, 32]. Навпаки, прямий каскад 

характеризується поєднанням однакового знаку спіральностей, що максималізує ці величини. Найбільш 

наочно це спостерігається в атмосфері Сонця, де обернений енергетичний каскад формує двополярне 

відносно слабке глобальне магнітне поле (як хітонну структуру), а прямий – специфічні сигмоїдні та 

лямбда-подібні магнітні (хітонні) структури. Безпосереднє каркасне моделювання такого роду структур 

свідчить про те, що вони утворені шляхом поєднання двох однакових за знаком спіралей [37]. Зауважимо, 

що при описанні цих структур на основі гідродинамічно-хвильового калібрування потенціалів в рівняннях 

Максвелла [32] розглядається саме спінова, а не гідродинамічна чи магнітогідродинамічна спіральності. 

Характерною особливістю прямого каскаду є колапсний механізм енергетичної накачки [21, 23]. 

Поширюючись матеріальним середовищем, хітонні збурення здатні приєднувати масу m , яка визначається 

співвідношеннями [21]: 
2 2

2

2 2

2
/ 2 , ( )

(4,965)

mс mc
m kT c

mс kT
  


.                                        (23, 24) 

 

Як слідує з (24), в результаті такого приєднання можливе різке (колапсне) збільшення температури 

термокомплексу за рахунок відповідної корпускулярно-вихор-хвильової утилізації частини   енергії 

спокою приєднаної маси 
2mc   у теплове випромінювання. Таким шляхом генеруються, зокрема, космічні 

промені високих та надвисоких енергій [21]. 

    
 

Рис. 8. Енергетичні каскади в системі хітонів,  

проявлені в акустограмі процесу різання 

Рис. 9. Діаграма поширеності хімічних елементів  

у Сонячній системі [1] 
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Порівняння спектрів прямого каскаду у технічних контактних системах (рис. 8) зі спектрами 

поширеності хімічних елементів (рис. 9) свідчить про домінуючий характер маси протонів у складі як 

хітонних збурень, так і ядер хімічних елементів. Це відкидає традиційний сценарій т.з. «раннього 

нуклеосинтезу» водню та гелію, який штучно відділяє ці елементи від решти, нав’язуючи ілюзорну ідею 

Великого вибуху [1, 9, 10, 16]. 

Відмітимо, що термосинтез водню в процесі прямого енергетичного каскаду йде у напрямі, 

протилежному до реакцій термоядерного синтезу важчих елементів, що збалансовує склад хімічних 

елементів у Космосі, пояснюючи, серед іншого, проблему дефіциту сонячних нейтрино та дисбаланси 

стандарної сонячної моделі, незграбно приховані за механізмом нейтринних осциляцій [1, 2, 19]. 

В процесі зіткнення високоенергетичних частинок прямий каскад та колапс формують відомі 

адронні струмені, що зазвичай описуються в рамках точкової партонної моделі [1, 2]. Триботехнічний 

аналог таких струменів відображений, наприклад, на рис. 2, де прямий хітонний каскад при Т ≈2400 °К 

формує струменеві викиди частинок зношування. Збільшення контактного навантаження, як видно, у цьому 

випадку суттєво гальмує колапсні процеси. 

Технічне застосування отриманих результатів. Розглянуті вище фізичні механізми дозволяють 

пояснити, зокрема, деякі «загадки» сонолюмінесценції [38, 39], яка по суті візуалізує вимушене теплове 

випромінювання в гідротехнічних кавітаційних системах. На рис. 10 показані спектри однобульбашкової 

сонолюмінесценції, які демонструють «загадкове» зникнення характерних емісійних молекулярних ліній, 

що супроводжується різким зростанням інтенсивності теплового випромінювання. Це прямо підтверджує 

запропоновані тут схеми енергообміну на рівні корпускулярно-вихор-хвильових термокомплексів (тріонів), 

а не на рівні атомів чи молекул. Щодо можливостей «мирного співіснування» кімнатних та плазмових 

температур в режимі сонолюмінесценції, слід відмітити топологічну ієрархію локалізованих мікрооб’ємів 

речовини, що взаємодіє з хітонним випромінюванням. На останньому щаблі цієї ієрархії знаходяться, як уже 

зазначалось, псевдоелементарні частинки при температурах в трильйони градусів. 

  
Рис. 10. Спектри однобульбашкової сонолюмінесценції, які демонструють поступове зникнення характерних дискретних ліній 

випромінювання радикалу OH  ̅(а) та молекули CN (б) по мірі збільшення інтенсивності сонолюмінесценції [38] 
 

Циклічне стиснення кавітаційних бульбашок в режимі сонолюмінесценції не може бути адекватно 

описане мовою класичної гідро(аеро)динаміки [38, 39] без врахування обмінної та спін-орбітальної 

взаємодій в системі хітонів. Аналогічно, існуючі критичні зауваження щодо можливостей т.з. «холодного» 

(у т.ч. бульбашкового) ядерного синтезу [28], які робляться без врахування цих взаємодій, виглядають 

поверхневими. Як критики, так і самі автори експериментів у цій галузі [25–27] наполягають на класичному 

ядерному характері енергопостачання, нехтуючи корпускулярно-вихор-хвильовим синтезом речовини з 

теплового випромінювання та колапсними процесами, що розглядались вище. Наприклад, як видно з таблиці 

2, енергія, що виділяється при термосинтезі одного протона (≈5,41 МеВ) у півтора рази перевищує питомий 

вихід класичного процесу термоядерного синтезу ядер дейтерію і тритію в ядро гелію (≈3,5 МеВ/нуклон). 

Пов’язана проблема біологічної трансмутації ізотопів, надійно підтвердженої фактами [29, 30], трактується 

авторами експериментів в контексті низькоенергетичних ядерних реакцій (LENR), що йдуть при кімнатних 

температурах [29, 30]. Ігнорування розглянутих вище механізмів відкриває поле для критики такого підходу, 

та і явища загалом. Між тим, біологічна трансмутація ізотопів в процесі поділу живих клітин (мітозу) з 

повним правом може вважатись істинним чудом природи, оскільки тут локально досягаються температури 
710 °К, однак, на відміну від «неживої» природи, це не супроводжується емісією високоенергетичних 

частинок: нейтронів,  -квантів, нейтрино і т.п. В такому контексті дефіцит цих частинок в експериментах з 

«холодного» ядерного синтезу аж ніяк не може вважатись аргументом противників [28]. Корпускулярно-

вихор-хвильовий синтез речовини з теплового випромінювання, вочевидь, значно заощадливіший щодо 

енергетичних втрат (стосовно класичного термоядерного синтезу).  

Відкрите майже століття назад мітогенетичне випромінювання [31] нерідко відносять до категорії 

«псевдонауки», апелюючи «залізним» аргументом щодо слабкості цього випромінювання на фоні сонячного 
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в аналогічних (ультрафіолетових) ділянках спектру. Однак, воно являє собою саме хітонне випромінювання 

з особливою вихровою топологією, відмінною від топології рівноважного теплового випромінювання. 

Біостимулюючий характер цього випромінювання [31] цілком відповідає вимушеному хітонному 

випромінюванню, що розглядалось вище. 

В зв’язку з мітогенетичним випромінюванням відмітимо також специфічну проблему на стику 

контактної трибодинаміки та біофізики щодо «аномально» потужного розділення (сегрегації) хромосом в 

анафазі мітозу [40]. Існуючі моделі контактної взаємодії тубулінових мікротрубочок з кінетохорами [40] 

апелюють до звичних електромагнітних сил взаємодії атомів, іонів та молекул. Однак, «аномальну» 

потужність забезпечують в даному випадку розглянуті вище сили обмінної взаємодії в системі спарених 

хітонів з протилежними спінами. Напружена динаміка такої взаємодії безпосередньо відображається у 

керованому руйнуванні сегментів мікротрубочок. 

Стосовно проблем триботехніки слід відмітити водневе зношування, а також фретинг і реверсивне 

проковзування в номінально-нерухомих з’єднаннях. Відома універсальність водневого зношування та 

«аномальне» контактне напрацювання водню за відсутності водневмісних середовищ (пластмас, 

нафтопродуктів, води) [24] пояснюється саме контактним термосинтезом цього елементу (а не адсорбцією). 

Механізм водневого зношування в трибосистемах має недифузний характер і визначається вихор-хвильовим 

перенесенням синтезованого водню вглиб контакту, що призводить до поступового або ж раптового 

колапсного руйнування матеріалу підконтактних шарів. 

Типові швидкості фретингу та реверсивного проковзування в номінально-нерухомих з’єднаннях 

деталей (~10-2–10-5 м/с) цілком відповідають співвідношенню (11) при звичайних температурах та масах m 

атомів та молекул. Це безпосередньо сприяє колапсному перетворенню приєднаної маси термокомплексів в 

теплове випромінювання та різко інтенсифікує зношування. 

Відмітимо також «холодне» контактне зварювання (у т.ч. ультразвукове) в умовах стиску зі зсувом, 

яке зазвичай інтерпретується без врахування значних градієнтів температури в граничних мікронних та 

субмікронних шарах, обумовлених прямим енергетичним каскадом в системі наведених хітонних збурень. В 

цьому контексті воно настільки ж «холодне», як і «холодний» ядерний синтез. 

Неврахування розглянутих фізичних механізмів відзначається рядом катастроф та значних 

технічних невдач в галузях ядерної енергетики, гідроенергетики, керованого термоядерного синтезу[21, 23]. 

Синтез речовини з гравітаційного теплового випромінювання в космічних системах. Наявні 

труднощі існуючих фізичних теорій та стандартів щодо космічних систем долаються в рамках концепції 

гравітаційного теплового випромінювання [21] із застосуванням квантових співвідношень не тільки в мікро-

, але й у макрокосмосі. В такому випадку слід ввести макрокосмічний аналог сталої Планка , який нижче 

позначається через Y (запропоноване раніше [21] позначення Н, вочевидь, неоднозначне в контексті 

постійної Хаббла). Аналоги вище наведених співвідношень (1–7) для хітонних збурень гравітаційного 

теплового випромінювання запишуться у вигляді: 

,E P V P Y K          (25, 26) 

,V K P M V          (27, 28) 

2 2
2 2 ( )

( ) ( )
Y P

E Y M V K
M M

              (29) 

Різниця з електромагнітним тепловим випромінюванням, однак, виявляється у відсутності 

гравітаційного аналога елементарного електричного заряду e за наявності, натомість, гравітаційної сталої G. 

Це дозволяє використати співвідношення між ефективним масовим зарядом QM та, власне, масою М 

космічного об’єкта [32]: 
2 2

MQ G M         (30) 

Для стабільних та квазістабільних об’єктів маємо аналог співвідношення (14): 
* 2

2 M M

Z

M

Z Q
Mc

R


       (31) 

Тут 
*

MZ – ефективне зарядо-масове число, 
Z

MR – зарядо-масовий радіус об’єкта. З (30, 31) слідує: 

2
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Z

M

M

R с
M

Z G





       (32) 

Це суттєво відрізняється від виразу для електромагнітної маси m: 
2

2

*

z

z e
m

R c





 (СГСЕ)      (33) 

Як видно, гравітаційна маса стабільних та квазістабільних космічних об’єктів прямо (а не обернено) 

пропорційна їх радіусу та обернено пропорційна ефективному зарядо-масовому числу. 

За аналогією з (8, 11) введемо гравітаційну температуру космічного об’єкта Tg в енергетичних 

одиницях: 
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2

2

4,965
1,

4,965

g

g

TV Mc
T

c Mc
        (34, 35) 

 

Співвідношення (34) відображає відмічений фазовий перехід, що веде до утворення стабільних та 

квазістабільних форм речовини. Для цих форм з (29) слідують вирази для циклічних частот   та періодів 

2 /    хітонних збурень гравітаційного теплового випромінювання: 
 

2

2

2
,

Y
Y Mc

Mc


        (36, 37) 

 

Ці вирази дозволяють обчислити постійну Y за відомими періодами хітонних збурень в 

квазістабільних космічних об’єктах масою M. Найточніше це можливо зробити для Сонця з явно виділеним 

квазіодинадцятилітнім циклом активності [42]: 

10,85 0,50S    років      (38) 

Тоді з (37, 38) маємо: 
55(0,97 0,05) 10Y    Дж∙с     (39) 

Як видно, ця величина неспівставна щодо сталої Планка .  

Наведемо також аналог співвідношення (12) між тепловим та зарядо-масовим радіусами космічного 

об’єкта: 

T Z

M M

Y N
R R

Mc Q
   ,      (40) 

де N, Q – числа кратності. 

Отримане значення постійної Y та співвідношення (25–40) дозволяють провести чисельні оцінки 

параметрів цілого ряду квазістабільних космічних об’єктів: Землі, Сонця, квазара Sgr-A* в центрі Галактики 

[42, 43], пульсарів. Зокрема, ефективні зарядо-масові числа для Землі, Сонця та Sgr-A* складають відповідно: 

≈1,4∙109, ≈4,7∙105, 3 . Їх гравітаційні температури становлять відповідно: ≈1,1∙1041 Дж, ≈3,6∙1046 Дж, 

≈1,6∙1053 Дж, а теплові радіуси, відповідно: ≈180 кпк (кілопарсек), ≈1,6∙1016 м, ≈3,8∙109 м. Тепловий радіус 

Землі відповідає галактичному гало, а Сонця – Хмарі Оорта. Остання, як вже зазначалось [21], містить також 

сфероїдну структуру електромагнітного теплового випромінювання, стабілізовану при температурі 

Т≈2,726°К, дещо вищій температури фазового переходу НеІ-НеІІ Т≈2,17°К [1, 2]. Перша з температур 

помилково відноситься на рахунок т.з. реліктового випромінювання [1, 2, 9]. Об’єднані хітонні структури 

електромагнітного та гравітаційного теплового випромінювання забезпечують ефект гравітаційного 

лінзування та мікролінзування у Космосі, який зазвичай пов’язують з неіснуючою темною матерією [1, 11]. 

Цілковите протирічяя запропонованих тут фізичних механізмів з т.з. релятивістською гравітацією 

(що базується на загальній теорії відносності Ейнштейна) [1, 44–46] найвиразніше проявляється на прикладі 

пульсарів, яких зазвичай зараховують до категорії замагнічених нейтронних зір з масою порядка сонячної 

[1, 46, 47]. Однак, обчислені за співвідношенням (37) маси радіопульсарів при періодах пульсацій [1] 

1,3мс 5 с лежать в діапазоні: 

7 117 10 3 10S SM M M  ,      (41) 

де SM – маса Сонця.  

Квазістабільність пульсарів за таких колосальних мас забезпечується саме обмінною та спін-

орбітальними квантовомеханічними взаємодіями в системі гравітаційного поля. Це недоступно для 

розуміння в рамках неквантової релятивістської гравітації Ейнштейна – Шварцшильда – Зельдовіча [1, 44–46]. 

Гравітаційні температури пульсарів згідно з (35, 41) знаходяться в діапазоні: 
54 582 10 Дж 1 10 ДжgT        (42) 

Утворення пульсарів в результаті прямого каскаду хітонних збурень не вписується в існуючі схеми 

т.з. вибухів нових та наднових зір на пізніх стадіях їх еволюції [1, 10, 20]. Так само, як і низька активність 

квазістабільного квазара Sgr-A* не відповідає моделі чорних дір, які для свого існування повинні невпинно 

«пожирати» все навколо [1, 16, 43] та випромінювати гравітаційні хвилі [1, 16, 18, 46]. 

Грандіозним проявом прямого енергетичного каскаду гравітаційних хітонних збурень в космічних 

системах є релятивістські та надсвітлові джети з активних ядер галактик, а також динамічна компонента 

руху космічної речовини згідно з законом Хаббла, яка штучно прив’язуються до ілюзорної ідеї т.з. Великого 

вибуху [1, 10, 16, 17]. 

Макрокосмічним аналогом відносно швидкого релаксаційного перетворення нейтрона в протон з 

випромінюванням електрона та антинейтрино може вважатись процес утворення квазістабільних зір з 

хітонного гравітаційного поля, за якого надлишок енергії зорі виділяється у вигляді планетарної системи, а 

також гравітаційного нейтрино. В свою чергу, стабілізація маси планет здійснюється шляхом відкидання 

супутників: місяця у випадку Землі, численних супутників планет-гігантів Сонячної системи. Такий 

механізм аж ніяк не відповідає поширеній на сьогодні акреційній космогонічній гіпотезі та уявленням про 
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суто гравітаційний колапс в моделі Джинса [1]. З іншого боку, поступова релаксація квазістабільних 

космічних об’єктів до стану стабільних, виражена, наприклад, у відомому «завмиранні» пульсарів [1], 

обумовлює часові обмеження життя на Землі, можливість якого забезпечується саме хітонними збуреннями 

теплового випромінювання електромагнітного та гравітаційного полів.  

Обмінна взаємодія ферміонів хітонного гравітаційного випромінювання, які формують масу 

небесних тіл, суттєво послаблює сили гравітаційної взаємодії між ними. Це веде до різкого зменшення 

середньої густини  найважчих за масою пульсарів. При 
* 1MZ   з (39–42) для них слідують залежності 

маси та періоду пульсацій від густини: 
3/2 1/22 3

4πρ

c
M

G

   
    

  
      (43) 

1/2

3

5

4π π
τ ρ

3

Y
G

c

 
   

 
      (44) 

Наприклад, для пульсара PRS1913+16 з періодом 59,03 мс [38] з (42–44) маємо: М≈5,7∙109 MS, 

ρ ≈4,5 кг/м3. У випадку короткоперіодного пульсара PRS1937+21 при  ≈1,56 мс [1], відповідно, М≈2,2∙1011 MS, 

ρ ≈0,003 кг/м3. Це повністю спростовує поширену концепцію пульсарів як замагнічених нейтронних зір 

рекордної густини [1, 42], розроблену на основі загальної теорії відносності Ейнштейна без врахування 

квантовомеханічної обмінної взаємодії в космічних системах.  

Слід також відмітити, що на відміну від зір та планет, зарядо-масовий радіус пульсарів
Z

MR  значно 

перевищує їх тепловий радіус 
Т

MR  за рахунок числа кратності Q у (37). Наприклад, для вже згадуваних 

пульсарів PRS1913+16 та PRS1937+21 відповідні величини становлять: 
128,5 10Z

MR   м, 
62,8 10Т

MR   м, 

Q≈3∙10 6  та 
143,3 10Z

MR   м, 
47,3 10Т

MR   м, Q≈4∙10 9. Залежність (43) якісно відповідає співвідношенню 

між масою та густиною перемінних зір-гігантів [1]. Однак, залежність (44) між періодом пульсацій та 

густиною має обернений характер – відповідно до того, що для пульсарів цей період формується прямим 

каскадом хітонних збурень, а для перемінних зір та активних квазарів – оберненим каскадом. Присутність 

відносно спокійного оберненого енергетичного каскаду також і в квазістабільних космічних об’єктах (Землі, 

Сонця, Sgr–A*, радіопульсарах) веде до подовження їх характерних періодів, зменшення маси та  густини 

шляхом корпускулярно-вихор-хвильового перенесення енергії в космічні системи вищих рангів. Навпаки, 

скорочення періодів більшості рентгенівських пульсарів [1] згідно з (42) свідчить про нарощування їх маси в 

процесі прямого енергетичного каскаду. 

Відсутність елементарного масового заряду та асиметрія сил гравітаційної взаємодії обумовлюють 

суттєву різницю в характері сил притягання, які компенсують обмінні сили відштовхування ферміонів під 

час формування маси в космічних системах, щодо псевдоелементарних систем. Аналог виразу (21) тут 

запишеться у вигляді: 
1

*

c

M

V Q A

c N Z



  ,       (45) 

де     
1

2

Yc
A

GM

         (46) 

формальний аналог оберненої тонкої структури 
1 
, який ,однак, не є сталим і залежить від маси 

М. За відносно малих мас планет і зір, як доводять розрахунки, маємо 
1 1A

, в той час як для пульсарів 
1 1A

. Значення 
1 1A

 характерне, наприклад, для квазара середньої маси Sgr-A*. Ці результати 

свідчать про те, що у випадку планет і зір обмінні сили відштовхування компенсуються переважно спін-

орбітальною взаємодією хітонів, в той час як для пульсарів – переважно гравітаційним притяганням цих 

квазічастинок.Відмітимо також, що теплові (хітонні) радіуси супутників згідно (40) значно перевищують 

відповідні радіуси їх гравітаційних центрів, що обумовлює суто квантовомеханічний вплив супутників на 

центр, значно сильніший за відомий гравітаційний вплив. На прикладі Сонячної системи це виявляється у 

помітних варіаціях періодів квазіодинадцятилітнього циклу Сонячної активності відповідно до (38), 

обумовлених ,передусім, впливом Юпітера.  

Врешті слід зауважити наявність мезоскопічних форм маси в технічних та космічних системах, які 

не вписуються у вище наведені розрахунки з константами  та Y  – пилу, частинок зношування, 

метеороїдів, астероїдів і т.п. Це свідчить про можливість змішаного колапсного формування маси з хітонних 

збурень електромагнітного і гравітаційного теплового випромінювання, за якого відповідні константи у 

розрахунках приймають значення в широкому діапазоні від   до Y. Наявність таких змішаних форм та двох 

конкуруючих напрямів каскадного транспорту енергії хітонних збурень обумовлює всю глибинну 

геодинаміку, сейсмічність, вулканізм, варіації геомагнітного та гравітаційного полів, а також 
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різномасштабні циклічні зміни клімату Землі. З іншого боку, саме такого роду змішані форми хітонних 

збурень лежать в основі найбільших  катастроф в історії ядерної енергетики та гідроенергетики – 

Чорнобильської та Саяно-Шушенської [32]. 

Таким чином, запропоновані фізичні механізми суттєво розширюють традиційне розуміння 

фізичних процесів та явищ, пов’язаних з корпускулярно-вихор-хвильовим синтезом речовини з теплового 

випромінювання.  
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