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Abstract 
Introduction of minor vegetable plants including spinach in production is promising and quite necessary for 

modern vegetable growing. Assortment of vegetable products and its volume of production does not answerable 

to requirements of population balanced nutrition and it production in different zones of Ukraine.  

Vegetable intake in northern Polissya and Forest-steppe regions is limited to cultivated cabbage, red beet and 

carrot. These vegetables occupy up to 80% of the crop area but they are most scarce vegetablein south regions. 

Green vegetable plants are grown only in a mixed field of vegetable crop rotation, where their total area is several 

times smaller.  

Proposed technology of spinach growing under the condition of open ground of Ukraine Right bank Forest-

steppe is a promising technology which assists in obtaining of high yields with excellent quality indices. The 

proposed technology of growing spinach for Ukraine provides a high yield. This technology provides an increase 

in plant yield from 20,7 to 28,8 t/ha under favorable conditions. In the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine 

hybrids Sporter F1 and Spiros F1 provide commodity yield at the level of 14,8 t / ha and an additional increase in 

commodity yield by 19-24 %. 

Анотація 

Впровадження у виробництво малопоширених овочевих рослин, включаючи шпинат, є перспектив-

ним і цілком необхідним для сучасного овочівництва України. Асортимент овочевої продукції та її обсяг 

виробництва не відповідає потребам збалансованого харчування населення та його виробництву в різних 

зонах України. 

Споживання овочів у регіонах північного Полісся та Лісостепу обмежується вирощеною капустою, 

червоною буряком та морквою. Ці овочі займають до 80% посівів, але вони є найбільш дефіцитними ово-

чевими в південних регіонах. Зелені овочеві рослини вирощують лише в змішаному полі сівозміни, де їх 

загальна площа в кілька разів менша.  

Запропонована технологія вирощування шпинату для відкритого ґрунту України Правобережжя Лі-

состепу - це перспективна технологія, яка допомагає отримувати високі врожаї продукції. Така технологія 

забезпечує в підвищенні врожайності з 20,7 до 28,8 т/га за сприятливих умов. В умовах Правобережного 

Лісостепу України гібриди Спортер F1 і Спірос F1 забезпечують отримання товарної врожайності на рівні 

14,8 т/га і додаткове збільшення товарної врожайності на 19–24 %. 

 

Keywords: spinach, vegetable products, cultivation, varieties, hybrids, scheme, plant density, biometrics, 

leaf area, yield. 

Ключові слова: шпинат, овочеві продукти, вирощування, сорти, гібриди, схема, густота рослин, біо-

метрія, площа листка, урожайність. 

 

Постановка проблеми. За останні роки дослі-

дженням питань технології вирощування шпинату 

городнього присвячено роботи багатьох вітчизня-

них науковців, а саме: Горової Т. К., Корнієнко С. І., 

Хареби В. В., Хареби О. В., Позняк О. В. та інших. 

Однак, широке впровадження у виробництво шпи-

нату стримується через відсутність зональної на-

уко-обґрунтованої технології вирощування. Укра-

їна входить в десятку світових лідерів за валовим 

виробництвом овочевої продукції, проте генетич-

ний потенціал вітчизняних сортів і гібридів викори-

стовується лише на 30 %. Від впровадження у виро-

бництво цінних за вмістом та лікувальними власти-

востями малопоширених овочевих рослин 

вирішується проблема забезпечення населення ві-

тамінною продукцією, що урізноманітнює харчу-

вання людей. Останнім часом в Україні значно зро-

стає інтерес до вирощування зеленних овочевих ро-

слин, асортимент яких із кожним роком 

збільшується. Серед малопоширених або нішових 

представників шпинат городній є досить перспек-

тивною овочевою рослиною в Україні [7, 11].  

Нестабільність виробництва овочів у ринкових 

умовах підкреслюють багато вчених. Характерною 

особливістю овочівництва є висока трудомісткість і 

порівняно обмежені можливості механізації виробни-

чих процесів. Чимало приміських сільськогосподар-
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ських підприємств розвивали цю галузь на інтенсив-

ній основі, використовуючи досягнення науково-тех-

нічного прогресу [14].  

Негативно вплинули на розвиток овочевої га-

лузі економічні важелі, а саме: скасування системи 

державних закупівель, гостра нестача нової тех-

ніки, інфляція, диспаритет цін. Внесення органіч-

них добрив скоротилося у десятки разів, що стало 

одним з головних чинників падіння врожайності, а 

отже, і збитковості галузі. Ці негативні тенденції 

вплинули на переміщення виробництва овочевої 

продукції із сільськогосподарських підприємств в 

господарства населення [4].  

Проте, у господарствах до мінімуму зменшені 

площі перцю солодкого, баклажан, капусти цвітної, 

зеленних та інших овочевих рослин. Спостеріга-

ється недостатній обсяг виробництва зеленого го-

рошку, капуст савойської, брюссельської і коль-

рабі, салату кочанного, шпинату та кукурудзи цук-

рової. Одночасно недостатньо виробляється білих 

коренеплодів, а саме: петрушки, пастернаку, селери 

[10]. У північних поліських і лісостепових районах 

України споживання овочів обмежується капустою 

білоголовою, буряком столовим і морквою, що зай-

мають до 80 % посівних площ, а на півдні капуста 

білоголова є найбільш дефіцитним овочем. 

Аналіз останніх досліджень. Шпинат город-

ній (Spinacia oleracea) – травʼяниста рослина ро-

дини лободових, листя якого споживають свіжим, 

вареним і консервованим. Походить від дикої фо-

рми шпинату з Кавказьких гір, проте вирощувався 

ще в древній Персії. Після поширення в середзем-

номорських країнах, шпинат почав завойовувати 

популярність і на півночі, його вирощують для оде-

ржання листків, які збирають для споживання у 

фазі розвинутої розетки. Листки його споживають 

в сирому або переробленому вигляді [13].  

Нині відомо два види шпинату городнього, 

який є однорічною рослиною: ярий з гладким насін-

ням, та озимий – з колючим. Особливістю шпинату 

городнього є те, що структура його хлорофілу дуже 

наближена до гемоглобіну крові людини, тому він 

надзвичайно корисний, його обов'язково слід вжи-

вати за будь-яких захворюваннях крові, дітям з ни-

зьким рівнем гемоглобіну. В свою чергу вживання 

шпинату сприятливо впливає на роботу кишково-

шлункового тракту, добре очищає стінки шлунку 

від шлаків. Насправді заліза в шпинаті не набагато 

більше аніж у свіжому горосі, через високий вміст 

щавлевої кислоти.  

Як джерело вітамінів шпинат використовують 

у дієтотерапії та під час лікування. Терапевтична 

активність рослини пояснюється наявністю різно-

манітних за складом та біологічною дією речовин. 

Калій підтримує осмотичний тиск крові, необхід-

ний для забезпечення проведення нервових імпуль-

сів, скорочення м’язів, регуляції серцевого ритму і 

рівня цукру в крові [5, 8, 15]. Натрій шпинату підт-

римує осмотичний тиск крові, обмін води, активує 

травні ферменти, регулює тонус м’язів і нервової 

системи, а кальцій регулює секрецію деяких гормо-

нів, білків та ферментів, проявляє антиоксидантну 

дію, бере участь у процесах виведення з організму 

солей важких металів і радіонуклідів, є основним 

будівельним матеріалом для кісткової тканини, 

тощо. Кобальт активізує процеси утворення ерит-

роцитів і гемоглобіну, впливає на активність деяких 

ферментів, бере участь у виробленні інсуліну, необ-

хідний для синтезу вітаміну В12 [2, 3, 9]. 

В умовах України рослини шпинату у фазі ро-

зетки витримують зниження температури до - 12-18 
оС і зимують під снігом. Це дає змогу вирощувати 

його і як озиму культуру. Рослина вибаглива до ро-

дючості ґрунту, вирощувати його можна на більш 

важких гумусових ґрунтах. Шпинат розміщують в 

якості попередника для теплолюбивих овочевих ро-

слин (огірка, помідор). Він позитивно реагує на 

внесення мінеральних добрив: на сірих лісових ґру-

нтах – N90-120 P45-60 K90-120; на чорноземах – N60-90 P60-

90 K60-90. Під час підживлення є доцільним внесення 

азотних і калійних добрив 1-2 рази у дозі N20 P20 K20 

[6]. 

Згідно даних О.Ю. Барабаша [1] листки міс-

тять підвищену кількість білків, вуглеводів, вітамі-

нів, особливо аскорбінової кислоти (до 80 мг), ка-

ротину (до 9 мг), В1, В2, Е, К. За вмістом білка, за-

ліза, фосфору, кальцію, калію, натрію, магнію і 

йоду, а також вітамінів А і С шпинат городній посі-

дає одне з перших місць серед зеленних овочевих 

рослин. 

Шпинат городній – рослина короткого світло-

вого дня. Його краще висівати в другій половині 

літа, завдяки цьому можна отримати високий уро-

жай зеленої продукції. За висіву насіння весною фо-

рмується дрібне листя через підвищення темпера-

тури та браку вологи. Однак і у інших регіонах, 

його можна висівати кожних два тижні і регулярно 

отримувати молоду зелену масу впродовж літа. 

Шпинат городній – одна з найбільш скоростиглих 

рослин, споживати в їжу можна вже через 25 діб пі-

сля сходів. Рослини його придатні для конвеєрного 

вирощування впродовж року, включаючи літній пе-

ріод.  

Коренева система рослини шпинату стриж-

нева, середньо-розвинена, проникає в ґрунт на гли-

бину до 1 м, розгалужена. Листки черешкові, видо-

вжено-овальної форми, цілокраї, пухирчасті. У 

фазу господарської придатності утворює розетку 

соковитих, ніжних листків (через 20–30 діб після 

появи сходів), а потім прямостійке трав’янисте сте-

бло (через 80–100 діб від появи сходів) висотою до 

60–80 см.  

Шпинат городній – скоростигла, стійка до при-

морозків, вимоглива до вологи рослина. Насіння 

проростає через 8-10 діб за температури 4 оС. Сходи 

здатні витримувати заморозки до -8 оС. Дорослі ро-

слини більш стійкі до зниження температури, не ги-

нуть за -12 оС. На півдні України шпинат збирають 

і взимку. Оптимальною для розвитку рослин є тем-

пература 15-18 оС.  

Шпинат невимогливий до освітлення, проте за не-

достатньої кількості зменшується вміст аскорбінової ки-

слоти в листках. Розвиток шпинату за довгого дня про-

ходить швидше, за короткого дня - затримується утво-

рення квітконосного пагона, збільшується кількість 

листків в розетці, підвищується продуктивність [6, 11].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
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Мета статті: рекомендувати зональну техно-

логію вирощування шпинату городнього в умовах 

України. 

Виклад основного матеріалу. Для вирощу-

вання шпинату придатні високопоживні грунти, які 

не засмічені бур’янами, з реакцією ґрунтового роз-

чину рН 6,0–6,5. Основний обробіток ґрунту під 

шпинат є традиційним. Кращими попередниками є 

просапні овочеві рослини, під які вносились органі-

чні добрива, а також ранні зернові. Після збирання 

попередника рекомендується проводити лущення 

дисковими лущильниками на глибину  

8-10 см, з послідуючою оранкою на глибину орного 

шару, і за потреби, – культивацію з метою зни-

щення бур’янів. На бідних ґрунтах вартує внесення 

перегною або торфокомпосту нормою 30-40 т/га. 

Одночасно слід застосувати мінеральні добрива – 

суперфосфат і калійну сіль.  

В умовах Правобережного Лісостепу України 

рано навесні грунт слід боронувати з метою збере-

ження ґрунтової вологи. Першу культивацію прово-

дять з одночасним боронуванням, під яку вносять пре-

парати бактерійного походження вітчизняної компа-

нії БТУ-центр: Граундфікс (5 л/га) та Мікохелп (2 

л/га).  

Насіння слід висівати у ранні строки, одночасно з 

ранніми зерновими. До і після сівби насіння поле кот-

кують. В якості передпосівної обробки насіння шпи-

нату городнього слід застосовувати регулятори ро-

сту рослин Емістим С чи Азотофіт сприяють швид-

шому проростанню, посилюють ріст і розвиток 

рослин та обумовлюють збільшення врожайності 

товарної продукції на 2,0–6,1 т/га та підвищенні по-

казників біохімічного складу. 

Для висіву використовують овочеві сівалки точ-

ного висіву з нормою висіву 12-15 кг/га, глибина його 

загортання – 1,5-2,0 см. Застосування широкорядного 

способу сівби за схеми розміщення 45×10 см з гус-

тотою рослин 250 тис шт /га чи стрічкового способу 

(20+50)×10 см з густотою рослин 300 тис шт/га збі-

льшує вихід товарної продукції до 6,1 т/га. Збіль-

шення густоти рослин від 110 до 280 тис шт/га обу-

мовлює збільшення врожайності сортів шпинату 

городнього на 2,6–3,9 т/га, зменшенню кількості 

листків, діаметру розетки та площі листків, що об-

грунтовується погіршенням умов освітлення рос-

лин та ґрунтового живлення.  

Догляд за посівами полягає в своєчасному ро-

зпушуванні міжрядь, знищенні бур’янів, форму-

ванні густоти стояння рослини. За період вегетації 

проводять 3-4 розпушування міжрядь у фазу появи 

сходів і до змикання рослин в рядку, в т. ч. після 

поливів, сильних опадів, масової появи бур’янів. 

Перше проріджування проводять після позначення 

рядків шляхом боронування легкими боронами 

впоперек рядків. Повторно проріджують через 15-

20 діб після першого, відстань між рослинами в ря-

дку має становити 20-25 см із внесенням Азотофіту 

(0,3 л/га), Органік балансу (0,5 л/га) і Липосаму (0,3 

л/га). Під час вегетації, для попередження ушко-

дження рослини хворобами, проводять обприску-

вання розчином Фітоциду, Фітохелпу чи Мі-

кохелпу дозою 1,0-2,0 л/га в баковій суміші із Бі-

токсибациліном чи Актоверм формули (8-10 л/га). 

Пізньостиглі сорти можна також вирощувати 

розсадним способом. По можливості проводять 2-3 

поливи, строки яких залежать від вологості ґрунту 

в кореневмісному шарі. Орієнтовні строки їх прове-

дення: формування розетки листків та технічної 

стиглості.  

Одним із основних показників росту і розвитку 

рослини шпинату є її висота, яка залежить від біоло-

гічних особливостей сорту чи гібриду та погодних 

умов. Згідно даних Улянич О. І., Яновського Ю. П., 

Алексейчук О. М. та інших [12] висота рослин шпи-

нату сорту Малахіт і гібриду Спірос F1 може збіль-

шуватись до 23,5–29,7 см. Одночасно, величина ве-

гетативної маси шпинату городнього у повній мірі 

залежить і від кількості листків на рослині. На поча-

тку утворення розетки у рослин спостеріється майже 

однакова кількість листків – 4,7–5,9 шт/росл, а вже у 

фазу технічної стиглості загальна кількість листків 

збільшується до 18,7–21,5 шт/росл гібриду Спірос F1 

та сорту Малахіт відповідно. 

Досить важливим біометричним показником 

рослини вважають площу листкової пластинки. 

Чим більший цей показник, тим вища загальна вро-

жайність. Цілком закономірним вважають пряму 

залежність наростання величини продовж вегета-

ційного періоду за правильного харчування рос-

лини та від форми листка у розетці [12]. На початку 

росту рослин, площа листкової пластинки за відпо-

відних умов може становити 5,8–6,7 см2 у сортів і 

7,2–8,2 см2 у гібридів. Однак вже у фазу технічної 

стиглості лоща листка збільшується до 20,2 

±0,10 см2 по сорт Малахіт, і до 24,7±0,21 см2 по гі-

бриду СпіросF1 (рис. 1 ). 

Урожайність вегетативної маси сортів і 

гібридів шпинату городнього за неоднакових 

кліматичних умов може змінюватись, одночасно 

змінюючи товарність продукції (табл. 1). Менш 

урожайною може бути рослина шпинату за 

посушливих умов. Так, для прикладу, у 2013 році 

менше випадало опадів, що вплинуло на загальну 

кількість вологи в грунті, тому і врожайність 

рослин зменшувалась. Аналогічна тенденція 

спостерігалась за вирощування сортів та різних 

гібридів шпинату. Проте, за рівномірного 

забезпечення рослини вологою та належного 

поживного режиму загальна врожайність 

збільшується і може становити 20,7–26,2 т/га у 

випадку вирощування сортів та 24,6-28,8 т/га за 

вирощування гібридів шпинату.  
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Рис.1. Наростання площі листкової пластинки шпинату залежно фази росту рослини, см  

(середнє за 2012–2015 рр.). 

 

У результаті вирощування сорту Красень По-

лісся чи Бос урожайність за величиною перевищу-

вала врожайність сорту Матадор лише на 18-25 %. 

Високий урожай шпинату можна одержати за воло-

гості ґрунту біля 75 % і повітря в межах 80-85 %. В 

умовах Правобережного Лісостепу України гіб-

риди Спортер F1 і Спірос F1 забезпечують отри-

мання товарної врожайності на рівні 14,8 т/га і до-

даткове збільшення товарної врожайності на 19–

24 % [12].  

 Таблиця 1  

Загальна врожайність шпинату городнього залежно від сорових особливостей, т/га 

Сорт, гібрид 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 
Середнє за 

2012–2015 рр. 

± до конт-

ролю 

Коефіцієнт стабі-

льності  

Левіса (Ksf) 

Матадор (К)* 20,8 14,2 22,2 21,5 19,7 0 1,56 

Красень По-

лісся 
22,5 15,0 24,5 23,5 21,5 +1,8 1,56 

Бос 20,7 14,8 26,2 24,4 22,0 +2,3 1,65 

Малахіт 22,9 16,3 26,2 24,4 22,5 +2,8 1,61 

НІР05 0,7 0,6 0,8 0,8    

Лазіо F1 (К)* 24,6 15,9 27,2 25,9 23,4 0 1,71 

Спортер F1 25,7 16,3 27,1 26,9 24,0 +0,6 1,66 

Спірос F1  26,9 16,7 28,8 27,2 24,9 +1,5 1,73 

НІР05 0,5 0,3 0,7 0,9    

*(К) – контроль 

 

Розрахований коефіцієнт стабільності Левіса 

вказує, що гібриди шпинату городнього Лазіо F1 і 

Спірос F1 є більш стабільні за урожайністю, незва-

жаючи на різні умови вирощування, сорти мали ко-

ефіцієнт стабільності Левіса у межах (Кsfn= 1,56-

1,65,) тоді як гібриди мали даний показник вищого 

значення (Кsfn = 1,71-1,73.) 

Висновки. 1. Впровадження в Україні у виро-

бництво малопоширених або нішових овочевих ро-

слин, в тому числі шпинату городнього, є перспек-

тивним і досить необхідним. 2. Запропонована тех-

нологія вирощування шпинату городнього в умовах 

відкритого грунту України є перспективною, 

сприяє в одержанні високої врожайності з відмін-

ними показниками якості. Для вирощування слід 

використовувати гібриди шпинату городнього Спо-

ртер F1 і Спірос F1, а також сорти Красень Полісся 

чи Бос з використанням стрічкового способу сівби 

за схемою (20+50)х10 см чи широкорядного за схе-

мою 45х10 см. Передпосівна обробка насіння шпи-

нату городнього регуляторами росту рослин Еміс-

тим С чи Азотофіт забезпечує швидке проростання 

насіння, посилює ріст і розвиток рослин та обумов-

лює збільшення врожайності товарної продукції. 3. 

З метою отримання екологічно безпечної продукції 

шпинату городнього слід застосовувати препарати 

бактерійного походження вітчизняної компанії 

БТУ-центр. 
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Abstract 

Aim. The investigation of peculiarities of winter rapeseed (Brassica napus L.) growing technology elements, 

such as sowing time and fertilization level, on yield and quality indexes of crop seeds. Methods. It was used the 

general scientific and special research methods: field method, balance-calculation method for the planned yield, 

taking into account the content of nutrients in the soil, visual, measurement-weight, biochemical method and math-

ematical, and statistical in the process of performing the work. 

Results. There was an improvement of biometric parameters for plant overwintering and plant condition at 

the time of spring vegetation renewal with increasing fertilizer rates, the most optimal ones were formed during 

the second sowing period on August 21 for all sowing dates. The highest yield was obtained on the second sowing 

period in the version with the maximum fertilization, it was 3.8 t / ha. The strongest correlation - 0.827 was ob-

served when comparing the yield with the mass of 1000 seeds, according to the coefficient of determination, the 

variation of the yield depended on the elements of the crop structure by 52.4-68.5%. The minimum acid value of 

1.05 KOH / g was obtained for the second sowing period on August 21, with the maximum fertilizer variant; in 

general, the value of this indicator decreased with the increase of fertilizer rate; the content of glucosinolates in-

creased with increasing rate of fertilizer; protein content was influenced by both the sowing period and the fertilizer 

level, the highest value of which was 22.65% achieved during the second sowing period with maximum fertiliza-

tion. The highest oil content was also obtained with the introduction of N240P120K240 - 47.99%, but for the third 

sowing period on September 5. The content of erucic acid increased proportionally with the increase in the level 

of fertilizer, with no significant effect of the sowing period on this indicator.  

Conclusions. The results of the study indicate a significant influence of the sowing period, fertilizer system 

and biological features of the hybrid on the key moments of plant growth and development, the formation of their 

biometric parameters, yields and quality indicators, which is confirmed by the results of mathematical data pro-

cessing. 

Анотація 

Мета. Дослідження особливостей впливу технологічних елементів вирощування озимого ріпаку 

(Brassica napus L.), таких як строк посіву та рівень удобрення, на врожайні та якісні показники насіння 

культури. Методи. В процесі виконання роботи застосовували загальнонаукові та спеціальні методи дос-

лідження: польовий метод, балансово-розрахунковий метод на заплановану врожайність з урахуванням 
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вмісту поживних речовин в ґрунті, візуальний, вимірювально-ваговий, біохімічний метод та математично-

статистичний. 

Результати. За всіх строків посіву відбувалося покращення біометричних параметрів для перезимівлі 

рослин та стану рослин на час відновлення весняної вегетації при збільшенні норми добрива, при цьому 

найбільш оптимальні із них формувались за другого строку посіву 21 серпня. Найвища врожайність була 

отримана за другого строку посіву у варіанті із максимальним удобренням вона становила 3,8 т/га. Найси-

льніший кореляційний зв'язок – 0,827 спостерігався при порівнянні врожайності із масою 1000 насінин, 

відповідно коефіцієнту детермінації варіація врожайності залежала від елементів структури врожаю на 

52,4-68,5%. Мінімальне значення кислотного числа 1,05 КОН/г було одержано за другого строку посіву 21 

серпня у варіанті із максимальним удобренням; загалом значення даного показника зменшувалось із зро-

станням норми удобрення; вміст глюкозинолатів зростав із збільшенням норми добрива; на вміст білка 

впливали як строк посіву, так і рівень удобрення, найбільшого його значення 22,65% вдалося досягти за 

другого строку посіву при максимальному удобренні. Найбільший вміст олії було одержано теж у варіанті 

із внесенням N240P120K240 – 47,99%, але за третього строку посіву 5 вересня. Вміст ерукової кислоти про-

порційно зростав із збільшенням рівня удобрення, при цьому суттєвої впливу строку посіву на цей показ-

ник не відмічалось. 

Висновки. Результати дослідження свідчать про значний вплив як строку посіву, системи удобрення, 

так і біологічних особливостей гібриду на ключові моменти росту та розвитку рослин, формування їх біо-

метричних параметрів, врожайності та якісних показників, що підтверджується і результатами математи-

чної обробки даних. 

 

Keywords: winter rapeseed, sowing date, fertilization, yield, glucosinolates, erucic acid. 

Ключові слова: озимий ріпак, строк посіву, удобрення, врожайність, глюкозинолати, ерукова кис-
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Вступ. Озимий ріпак – одна із найпоширені-

ших олійних культур в Україні та світі. Основна 

мета вирощування ріпаку – одержання високоякіс-

ної олії, вміст якої в насінні становить близько 50%. 

Ріпакова олія, що яка одержується із "00" та "000" 

сортів та гібридів володіє добрими смаковими вла-

стивостями, містить незамінні лінолеву та ліноле-

нову жирні кислоти, широко використовується для 

переробки на біодизель [1, 2]. В цьому світлі, отри-

мання високої врожайності насіння ріпаку із відпо-

відною якістю, постає особливо важливим завдан-

ням для науковців, що займаються проблематикою 

вирощування ріпаку. Вирішення цієї проблеми, на 

нашу думку, можливе через поліпшення технологі-

чних елементів технології вирощування, таких як 

дотримання оптимальних строків сівби, внесення 

науково-обґрунтованих норм добрив, вибір гібри-

дів, що відповідають зоні вирощування та мають 

високий потенціал врожайності. 

Дослідженням поліпшення технологічних еле-

ментів вирощування озимого ріпаку займається ба-

гато вчених в усіх країнах, адже ріпакова олія є тре-

тьою за популярністю олією в світі, після пальмової 

та соєвої олій. Так, дослідженню впливу азотних 

добрив на вміст олії та білку в насінні ріпаку займа-

лись Бреннан Р. Ф., Масон М. Г., Волтон Г. Х. [3], 

такі вчені, як Баучет А. С., Лаперхе А., Сноудон Р. 

та ін. [4] проводили огляд літературних джерел сто-

совно проблематики ефективності використання 

азоту рослинами ріпаку. 

Азотному живленню рослин озимого ріпаку, 

так як і живленню іншими макро- та мезоелемен-

тами, такими як сульфур, магній та ін. у поєднанні 

із вирощуванням на поливі, застосуванням мульчу-

вання з метою підвищення врожайності, приділя-

ють увагу багато вчених [5-9]. Питання впливу 

строку посіву, передпосівної обробки насіння, гус-

тоти стояння рослин та глибини сівби досліджува-

лись різними вченими [10-13], так як і втрати вро-

жаю насіння, спричинені затримкою зі строками 

посіву [14]. Тому, вивчення впливу строку посіву, 

норми добрива та біологічних особливостей гіб-

риду на врожайні та якісні показники насіння ози-

мого ріпаку було метою нашого дослідження. Спо-

діваємось, що отримані в результаті дослідження 

дані, сприятимуть поширенню застосування нау-

ково-обґрунтованих норм добрив та дотримання 

строків сівби, так як і використання адаптованих до 

зони вирощування гібридів озимого ріпаку в умо-

вах нашого регіону, і забезпечать достатню кіль-

кість інформації для подальшої розробки ефектив-

них методів збільшення врожайності та покра-

щення якості насіння рослин озимого ріпаку.  

Матеріали та методи. Наукова програма дос-

ліджень передбачала вивчення елементів технології 

вирощування ріпаку озимого та їх впливу на фено-

логічні, біометричні показники рослин, загальний 

стан посівів та насіннєву продуктивність і якість 

насіння.  

Дослідження з визначення ефективності різ-

них строків сівби озимого ріпаку та фонів мінера-

льного живлення на врожайні показники рослин 

проводились на базі Вінницького національного аг-

рарного університету в умовах науково-дослідного 

господарства "Агрономічне", яке розташоване в 

умовах Правобережного Лісостепу України у Він-

ницькому районі в с. Агрономічне впродовж 2012-

2015 рр. 

Для досліджень був обраний гібрид Ексель (се-

редньостиглий) компанії "Монсанто"; три строки 

посіву – 10 серпня, 21 серпня та 5 вересня; рівні мі-

нерального удобрення – N0P0K0, N60P30K60, 

N120P60K120, N180P90K180, N240P120K240.  

Для досліджень застосовували такі методи: гу-
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стоту стояння рослин визначали два рази за вегета-

цію – перший – на початку росту та розвитку рос-

лин у фазі повних сходів, другий – після віднов-

лення весняної вегетації (при переході середньодо-

бової температури через 50С. Для аналізу інших 

біометричних параметрів розвитку рослин, оцінки 

стану рослин на час відновлення весняної вегетації 

застосовувався польовий та візуальний методи. 

Урожайність основної продукції обліковували із 

кожної ділянки окремо, із застосуванням методу су-

цільного обмолоту прямим комбайнуванням за до-

помогою комбайну SAMPO-500. Біохімічна оцінка 

насіння включала визначення вмісту олії екстрак-

ційним методом, в основі якого лежить видалення 

олії із насіння етиловим ефіром за допомогою апа-

рату Сокслета; титрометричний метод застосовува-

вся для визначення вмісту білка та значення кисло-

тного числа; вміст глюкозинолатів визначався на 

фотоелектроколориметрі за допомогою паладійо-

вого методу; вміст ерукової кислоти (масова час-

тка) визначався газохроматографічним методом із 

полум’яно-іонізаційним детектором. Для розробки 

математичних моделей залежності врожайності рі-

паку від досліджуваних чинників використовували 

статистичний метод, дисперсійний аналіз та коре-

ляцію. 

Результати та обговорення. Науковими дос-

лідженнями доведено, що недотримання елементів 

технології вирощування сільськогосподарських ку-

льтур, в тому числі і ріпаку озимого, призводить до 

зниження їх продуктивності [15]. Для озимого рі-

паку правильний вибір строків посіву є основною 

для гарної перезимівлі рослин, формування й одер-

жання високого врожаю [16]. 

Строки сівби – важливий елемент технології 

вирощування насіння ріпаку озимого. Допущені 

помилки щодо строків сівби не піддаються виправ-

ленню і можуть стати причиною цілковитої заги-

белі врожаю. При пізні строках рослини не встига-

ють сформувати достатню кількість листків у при-

кореневій розетці та розвинену кореневу систему. 

Тому, площі озимого ріпаку не перезимовують там, 

де сіють у пізні строки. 

Для аналізу стану рослин перед входом в зиму 

нами було оцінено такі показники: густота стояння 

рослин, шт./м2; діаметр кореневої шийки, см; ви-

сота розміщення точки росту над поверхнею ґру-

нту, см; кількість листків на рослині, шт.; довжина 

кореневої системи, см. Осінній розвиток рослин 

озимого ріпаку гібриду Ексель наведено в таблиці 

1. 

Таблиця 1 

Біометричні параметри рослин озимого ріпаку гібриду Ексель на час припинення осінньої вегета-

ції (середнє за 2012-2014 рр.) 

Строк 

посіву 

Варіант удоб-

рення 

Параметри росту та розвитку рослин 

Густота 

стояння ро-

слин, шт./м2 

Діаметр ко-

реневої 

шийки, см 

Висота точки 

росту над рів-

нем ґрунту, 

см 

Кількість ли-

стків на рос-

лині, шт. 

Довжина ко-

реневої сис-

теми, см 

10 Сер. 

N0P0K0 56,83 0,68 2,57 4,77 104,10 

N60P30K60 60,93 0,68 2,31 5,59 109,40 

N120P60K120 64,60 0,74 2,02 6,13 112,60 

N180P90K180 67,47 0,78 1,96 6,72 117,53 

N240P120K240 70,10 0,86 1,91 7,09 119,70 

21 Сер. 

N0P0K0 63,77 0,85 1,95 5,90 108,90 

N60P30K60 66,83 0,92 1,82 6,20 112,50 

N120P60K120 71,10 0,96 1,69 6,63 118,00 

N180P90K180 74,27 1,04 1,58 7,14 121,40 

N240P120K240 76,20 1,14 1,51 7,44 126,27 

05 Вер. 

N0P0K0 60,80 0,80 2,10 5,37 107,00 

N60P30K60 64,73 0,88 1,94 5,71 110,53 

N120P60K120 67,83 0,93 1,82 6,10 116,63 

N180P90K180 71,73 0,99 1,69 6,56 118,97 

N240P120K240 74,00 1,08 1,63 6,79 122,73 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень 

 

Для одержання високих врожаїв ріпаку ози-

мого необхідно враховувати біологічні особливості 

сучасних сортів та гібридів, фактори навколиш-

нього середовища, а також елементи технології ви-

рощування.  

Рослини гібриду Ексель забезпечили одер-

жання оптимальних параметрів осінньої вегетації 

за другого стоку посіву 21 серпня при нормі вне-

сення добрив N240P120K240. 

Так, кількість рослин на 1 м2 становила 76,20 

шт., що перевищувало варіант без внесення добрив 

на 12,43 рослини або 19,5%, діаметр кореневої 

шийки становив 1,14 см, що перевищувало конт-

рольний варіант на 0,29 см або 34,1%, висота розмі-

щення точки росту від поверхні ґрунту знаходилась 

на позначці 1,51 см, що було нижче контролю на 

0,44 см, при цьому даний показник не повинен пе-

ревищувати 2 см для гарної перезимівлі ріпаку, кі-

лькість листків становила 7,44 шт., довжина коре-

невої системи – 126,27 см. 

Однією із основних проблем та втрат урожай-
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ності при вирощуванні озимого ріпаку є перезимі-

вля рослин [17]. Відомо, що вимерзають і гинуть за-

гущені посіви та рослини пізніх строків сівби. Крім 

того, важливим чинником впливу є і морфологічні 

особливості рослин, які теж залежать від строку по-

сіву, адже для формування оптимальних параметрів 

рослин перед зимівлею має минути певна кількість 

часу із відповідними температурним та вологим ре-

жимами. Головним органом озимого ріпаку є коре-

нева шийка, діаметр якої перед входом в зиму має 

становити 8-10 мм та розмір і кількість листків, які 

в зимовий період прикриватимуть кореневу шийку 

від вимерзання, що теж забезпечується оптималь-

ним строком посіву [18].  

Перезимівля рослин залежала від адаптивних 

властивостей гібриду реагувати на різні строки по-

сіву та за таких умов інтенсивності живлення рос-

лин. За рахунок кращого розвитку в осінній період 

при внесенні добрив відсоток рослин, що добре пе-

резимували, збільшувався (табл. 2). 

Таблиця 2 

Стан рослин озимого ріпаку Ексель на час відновлення весняної вегетації 

(середнє 2012-2014 рр.) 

Строк 

посіву 

Варіант удоб-

рення 

Густота 

стояння 

рослин во-

сени, 

шт./м2 

Густота 

стояння 

рослин на-

весні, 

шт./м2 

Зрідженість 

посівів 
Бал 

Кількість жи-

вих рослин, 

% 

Стан посі-

вів загалом 

10 Сер. 

N0P0K0 56,83 26,65 
досить зна-

чна 
2 46,90 

незадовіль-

ний 

N60P30K60 60,93 29,92 
досить зна-

чна 
2 49,10 

незадовіль-

ний 

N120P60K120 64,60 37,66 значна 3 58,30 задовільний 

N180P90K180 67,47 41,83 значна 3 62,00 задовільний 

N240P120K240 70,10 45,35 значна 3 64,70 задовільний 

21 Сер. 

N0P0K0 63,77 40,24 значна 3 63,10 задовільний 

N60P30K60 66,83 49,72 незначна 4 74,40 добрий 

N120P60K120 71,10 56,38 незначна 4 79,30 добрий 

N180P90K180 74,27 60,68 незначна 4 81,70 добрий 

N240P120K240 76,20 65,00 
візуально 

не помітна 
5 85,30 добрий 

05 Вер. 

N0P0K0 60,80 30,46 значна 3 50,10 задовільний 

N60P30K60 64,73 40,20 значна 3 62,10 добрий 

N120P60K120 67,83 53,79 незначна 4 79,30 добрий 

N180P90K180 71,73 58,03 незначна 4 80,90 добрий 

N240P120K240 74,00 61,94 незначна 4 83,70 добрий 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень 

 

Зимостійкість гібриду є важливим показником 

який безпосередньо визначає зону його поширення 

та впливає на урожайність. Адаптивні властивості 

рослин ріпаку озимого у наших дослідах знаходи-

лися в прямій залежності від погодних умов у зи-

мові періоди та варіантів які вивчалися.  

За останні роки температурні умови січня-лю-

того були вищими на 1–2 0С порівняно з середніми 

багаторічними даними.  

Середня температура січня за роки досліджень 

була вищою за середньобагаторічну на 2,15 0С, а 

лютого на 1,7 0С. Це призводило до частих відлиг 

та зменшення висоти снігового покриву. Однак при 

відборі монолітів не спостерігалося пошкодження 

кореневої шийки рослин.  

Підрахунок густоти стояння після відновлення 

вегетації та перезимівлі рослин показав, що найбі-

льший відсоток перезимівлі у гібриду Ексель було 

встановлено за другого строку посіву 21 серпня – 

85,3% (65,0 шт./м2) при внесенні N240P120K240. Вста-

новлено, що найменший відсоток перезимівлі рос-

лин – 46,9% по відновленню вегетації спостерігали 

теж за першого строку посіву 10 серпня у варіанті 

без внесення добрив, тобто підвищення рівня удоб-

рення сприяло кращому виживанню рослин в зимо-

вий період. 

Формування врожайності гібриду Ексель під-

давалось впливу удобрення, строку посіву та пого-

дних умов (табл. 3). 

Так, максимальне значення врожайності гіб-

риду Ексель 4,40 т/га було одержано за другого 

строку посіву 21 серпня при внесенні N240P120K240 у 

2014 році. Урожайність на рівні 4,15 т/га було оде-

ржано за цього ж строку посіву у варіанті із внесен-

ням N180P90K180, при цьому незначна різниця вро-

жайності, яка становила 0,02 т/га, порівняно із цим 

варіантом була одержана при внесенні N240P120K240 

за третього строку посіву 5 вересня. Складні пого-

дні умови 2012-2013 рр., які були обумовлені недо-

статньою кількістю опадів за період серпень-жов-

тень негативно впливали на формування врожайно-

сті рослин озимого ріпаку. Також ускладненим 

було весняне відновлення вегетації, коли в умовах 

Вінниччини на початку другої декади березня 2013 

року випала місячна норма снігу за добу, та відбу-

лося зниження температури до -14,60С, що приз-
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вело до зниження врожайності. Мінімальний пока-

зник врожайності 0,87 т/га було одержано за тре-

тього строку посіву у варіанті без внесення добрив. 

Максимальну врожайність гібриду 3,8 т/га, в 

середньому за три роки досліджень, було одержано 

за другого строку посіву 21 серпня при внесенні 

N240P120K240, що перевищувало варіант без внесення 

добрив на 2,80 т/га, що у відсотковому вираженні 

становило 73,7%. Середня врожайність по строку 

посіву становила 2,44 т/га, перевищуючи середнє 

значення по першому строку посіву на 0,20 т/га та 

була близькою до даного показника за третього 

строку посіву, відрізняючись лише на 0,01 т/га. 

Таблиця 3 

Урожайність озимого ріпаку гібриду Ексель, т/га (середнє 2012-2015 рр.) 

Строк посіву Рівень удобрення 

Рік 

середнє 

відхилення 
Показники варіації 

2013 2014 2015 т/га % 
X±Sx V, % 

10 серпня 

N0P0K0 1,08 1,19 0,96 1,08 - - 1,08±0,12 10,7% 

N60P30K60 1,62 1,8 1,44 1,62 0,54 33,3 1,62±0,18 11,1% 

N120P60K120 2,03 2,33 1,89 2,08 1,00 48,1 2,08±0,22 10,8% 

N180P90K180 2,52 3,12 2,81 2,82 1,74 61,7 2,82±0,30 10,7% 

N240P120K240 3,30 4,10 3,40 3,60 2,52 70,0 3,60±0,44 12,1% 

21 серпня 

N0P0K0 1,01 1,10 0,89 1,00 - - 1,00±0,11 10,5% 

N60P30K60 1,61 1,84 1,39 1,61 0,61 37,9 1,61±0,23 13,9% 

N120P60K120 1,80 2,38 2,23 2,14 1,14 53,3 2,14±0,30 14,1% 

N180P90K180 3,35 4,15 3,45 3,65 2,65 72,6 3,65±0,44 11,9% 

N240P120K240 3,55 4,40 3,45 3,80 2,80 73,7 3,80±0,52 13,7% 

5 вересня 

N0P0K0 0,92 1,12 0,87 0,97 - - 0,97±0,13 13,6% 

N60P30K60 1,52 1,75 1,30 1,52 0,55 36,2 1,52±0,23 14,8% 

N120P60K120 2,74 2,95 2,31 2,67 1,70 63,7 2,67±0,33 12,2% 

N180P90K180 3,12 3,92 3,22 3,42 2,45 71,6 3,42±0,44 12,7% 

N240P120K240 3,37 4,17 3,47 3,67 2,70 73,6 3,67±0,44 10,7% 

Фактор 
Сума 

квадратів 
Ступені свободи Середній квадрат F 

А (строк посіву) 0,141 2 0,353 3,427 

В (удобрення) 15,163 4 11,372 110,363 

Взаємодія АВ 0,47 8 0,352 3,419 

Похибка в середині групи 3,091 30 0,103 - 

Всього  18,865 44 - - 

Таблиця впливів та НІР 

Фактор  Сила впливу НІР 

А (строк посіву) 0,01 0,14 

В (удобрення) 0,90 0,18 

АВ (взаємодія) 0,03 0,31 

Залишку  0,06 - 

Точність досліду 4,45% 

Варіація даних 45,08% 

Джерело: побудовано автором на основі власних досліджень  

 

За першого строку посіву 10 серпня урожай-

ність зростала від 1,08 т/га у варіанті без внесення 

добрив до 3,60 т/га у варіанті із максимальним удо-

бренням N240P120K240. Середня врожайність по 

строку посіву становила 2,24 т/га. Третій строк по-

сіву 5 вересня характеризувався середньою врожай-

ністю 2,45 т/га, при цьому показники змінювались 

від 0,97 до 3,67 т/га. 

Проведений двофакторний дисперсійний ана-

ліз свідчить про те, що табличне значення критерію 

зі ступенями свободи v1=8 і v2=30, Fтабл. = 2,27; 

3,42> Fтабл, відповідно, дані суперечать гіпотезі Но, 

і варто вважати, що рівні факторів А і В виявляють 

вплив на середній результат. Також рівні фактора А 

і В окремо впливали на середній результат – (фак-

тор А) 3,43 > Fтабл., (фактор В) 110,36 > Fтабл. відпо-

відно дані суперечать гіпотезі Но.  

Оцінка сили впливу досліджуваних факторів 

на результат показала, що формування врожайності 

рослин озимого ріпаку гібриду Ексель найінтенси-

вніше піддавалось впливу норми добрива – частка 

участі становила 90% ( вплив строку посіву – 1%, 

взаємодії факторів – 3%, залишку – 6%). 

Сучасне сільське господарство набуло висо-

кого технологічного рівня, яке потребує більш точ-

ної обробки нових прийомів та методів, що вивча-

ються наукою. Чим далі впроваджуються техноло-

гічні прийоми, тим менш відчутна різниця між 

ними, складно спрогнозувати їх якісний розвиток у 

часі. У зв’язку з цим виникає необхідність складати 

моделі розвитку отриманих результатів, для яких 

необхідно застосовувати математично-статистичні 

методи вивчення та обчислення.  

Результати проведеного кореляційно-регресій-

ного аналізу достовірно визначили залежність уро-

жайності від елементів структури врожайності 

(табл. 4). 
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Таблиця 4 

Математичні моделі залежності фактичної урожайності  

та елементів структури врожаю гібриду Ексель озимого ріпаку 

Показники Рівняння регресії 
Коефіцієнт 

кореляції, R 

Коефіцієнт де-

термінації, D 

Кількість рослин на 1 м2, шт. y = 0,3722x2 + 11,155x + 22,505 0,796 63,4 

Число стручків на рослині, шт. y = 0,6705x2 + 4,184x + 95,549 0,648 52,4 

Маса 1000 насінин, г y = 4,9851x2 + 119,88x + 119,88 0,827 68,5 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень 

 

Вважається, що при r ≤ ± 0,3 кореляційна зале-

жність слабка; при r = ± 0,3-0,7 – середня; при r ≥ ± 

0,7-1,0 – сильна.  

Коефіцієнт кореляції вказує лише на ступінь 

зв’язку в варіації двох змінних величин, але не дає 

можливості судити про те, як кількісно змінюється 

одна величина по мірі зміни іншої. На це питання 

дає відповідь регресійний аналіз. 

Наведені в таблиці результати показують, що 

коефіцієнт кореляції між врожайністю та основ-

ними елементами структури врожаю становить від 

0,648 до 0,827, що свідчить про сильний кореляцій-

ний зв'язок між даними масивами значень. Коефіці-

єнт детермінації, що використовується як міра зале-

жності варіації залежної змінної від варіації незале-

жних змінних, тобто наскільки отримані 

спостереження підтверджують модель. Так, варіа-

ція врожайності залежить від елементів структури 

врожаю на 52,4-68,5%. 

Ріпак, одна із найурожайніших культур родини 

Хрестоцвітих (капустяних) (Cruciferae 

(Brasicaceae)), олія якого містить велику кількість 

(приблизно 50-80% від загальної кількості олії) еру-

кової (цис-13-докозаенової) кислоти із такою хімі-

чною формулою: СН3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH 

та інших ненасичених жирних кислот: олеїнова, лі-

нолева, ліноленова та насичених жирних кислот: 

стеаринова та пальмітинова. До складу ріпакової 

олії також входять тіоглікозиди (глюкозинолати), 

які є сполуками, що розщеплюються при гідролізі 

до утворенням ізотіоціанатів – речовин, які володі-

ють токсичними властивостями та можуть викли-

кати подразнення слизових оболонок, органів ди-

хання, та навіть, впливати на діяльність щитовидної 

залози. При цьому аналіз оцінки якісних показників 

зерна озимого ріпаку залежно від елементів техно-

логії вирощування має вирішальне значення та ак-

туальність для виробничників нашого регіону. 

В таблиці 5 наведено динаміку зміни якісних 

показників насіння озимого ріпаку залежно від до-

сліджуваних факторів. 

Таблиця 5 

Вплив строків сівби та норм удобрення на якісні показники насіння озимого ріпаку гібриду Ексель 

(середнє 2012-2015 рр.) 

Строк 

посіву 

Варіант удоб-

рення 

Кислотне чи-

сло, мг КОН/г 

Вміст 
Загальний ви-

хід олії, т/га 
глюкози-нола-

тів, мкмоль/г 

білка (про-

теїн), % 

олії, 

% 

10 сер-

пня 

N0P0K0 1,44 11,22 18,67 45,16 0,49 

N60P30K60 1,33 13,35 19,19 45,01 0,73 

N120P60K120 1,28 16,42 20,29 44,59 0,93 

N180P90K180 1,22 17,55 21,68 44,39 1,25 

N240P120K240 1,09 18,88 21,86 44,92 1,62 

21 сер-

пня 

N0P0K0 1,55 13,92 19,57 46,34 0,46 

N60P30K60 1,42 15,87 20,09 46,78 0,75 

N120P60K120 1,36 18,23 21,48 45,99 0,98 

N180P90K180 1,29 19,68 21,87 46,15 1,68 

N240P120K240 1,05 20,74 22,65 45,89 1,74 

5 вересня 

N0P0K0 1,45 12,4 17,59 45,66 0,44 

N60P30K60 1,36 14,78 18,82 46,36 0,70 

N120P60K120 1,33 17,94 19,21 46,56 1,24 

N180P90K180 1,29 19,23 20,25 47,19 1,61 

N240P120K240 1,10 19,96 21,22 47,99 1,76 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень  

 

Унікальні біологічні та хімічні властивості рі-

пакової олії забезпечують можливість її викорис-

тання не лише для харчових, але і для технічних ці-

лей. І тому, саме склад і співвідношення жирних ки-

слот у ріпаковій олії, і визначають напрям її 

застосування [19]. 

Так, мінімальне значення кислотного числа 

1,05 КОН/г було одержано за другого строку посіву 

21 серпня у варіанті із максимальним удобренням; 

загалом значення даного показника зменшувалось 

із зростанням норми удобрення: за першого строку 

посіву від 1,44 до 1,09 КОН/г та за третього строку 

посіву від 1,45 до 1,10 КОН/г.  
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Вміст глюкозинолатів за першого строку по-

сіву зростав від 11,22 до 18,88 мкмоль/г, за другого 

строку посіву – від 13,92 до 20,74 мкмоль/г та за 

третього строку посіву – від 12,40 до 19,96 мкмоль/г 

із збільшенням норми добрива. 

На вміст білка впливали як строк посіву, так і 

рівень удобрення, максимального його значення 

22,65% вдалося досягти за другого строку посіву 

при максимальному удобренні. Найбільший вміст 

олії було одержано теж у варіанті із внесенням 

N240P120K240 – 47,99%, але за третього строку посіву 

5 вересня. 

Показник загального виходу олії гібриду Ек-

сель, який залежить від урожайності та вмісту олії 

в насінні зростав із збільшенням норми добрива: 

так, за першого строку посіву – від 0,49 до 1,62 т/га, 

за другого строку посіву – від 0,46 до 1,74 т/га та за 

третього строку посіву – від 0,44 до 1,76 т/га, тобто 

максимальне значення 1,76 т/га було одержано за 

третього строку посіву у варіанті із внесенням 

N240P120K240, при цьому даний показник відрізнявся 

від того ж варіанту, але за другого строку посіву 

лише на 0,2 т/га, що становило 1,74 т/га. 

Загальновідомим є факт, що насіння ріпаку мі-

стить ерукову кислоту, яка в великій кількості є 

шкідливою для тварин та призводить до патологіч-

них змін серцевого м’язу, печінки і нирок, гальмує 

ріст, пригнічує функції розмноження. Проведений 

аналіз якісних показників насіння ріпаку озимого 

дозволив побудувати графік (рис. 1) вмісту еруко-

вої кислоти залежно від впливу досліджуваних фа-

кторів. 

 
Рисунок 1. Вміст ерукової кислоти в насінні озимого ріпаку залежно від елементів технології 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень 

 

Висновки. Аналіз особливостей проходження 

осіннього розвитку рослин ріпаку озимого впро-

довж вегетаційного періоду 2012-2015 рр. показав, 

що густота стояння рослин, шт./м2; діаметр корене-

вої шийки, см; висота точки росту над рівнем ґру-

нту, см; кількість листків на рослині, шт. та діаметр 

кореневої системи піддаються впливу строків сівби 

та системи удобрення, та залежать від температур-

них умов та умов вологозабезпечення в період по-

сіву. Оцінка стану рослин на час відновлення вес-

няної вегетації показала, що на густоту рослин, 

шт./м2, зрідженість та загальний стан посівів впли-

вали і строки сівби, і система удобрення. 

Істотний вплив на формування продуктивності 

озимого ріпаку мали строки сівби. Так, в серед-

ньому за роки досліджень, максимальної врожайно-

сті вдалося досягти за другого строку посіву при 

внесенні максимального удобрення N240P120K240 – 

3,80 т/га. Найменший рівень врожайності, в серед-

ньому за роки досліджень було отримано за тре-

тього строку посіву у контрольному варіанті без 

внесення добрив – 0,97 т/га. Кількість внесених до-

брив теж значно впливала на урожайність рослин, 

що підтверджується і результатами дисперсійного 

аналізу. Так, на формування врожайності гібриду 

Ексель вплив удобрення склав 90%. 

Встановлено, що збільшення норми добрива 

впливало на зміну формування якісних показників 

насіння. Так, значення кислотного числа зменшува-

лось із збільшенням норми добрива. Строк посіву 

та варіант удобрення впливали на зміну значення 

вмісту ерукової кислоти в насінні озимого ріпаку, 

при цьому збільшення норми добрива призводило 

до збільшення її вмісту в насінні. Накопичення та 

вміст глюкозинолатів не залежали від строку по-

сіву, при цьому удобрення мало значний вплив на 

даний показник – вміст глюкозинолатів зростав із 

збільшенням кількості добрив. Вміст білку та олії 

піддавались впливу досліджуваних факторів – мак-

симальне значення вмісту білка в гібриду Ексель 

спостерігалось за другого строку посіву 21 серпня 

та зростало із збільшенням норми добрива від 19,57 

до 22,65%, найбільше значення вмісту олії – 47,99% 

було отримано за третього строку посіву 5 вересня 

у варіанті із максимальним удобренням. 
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Abstract 

The results of researches on studying of influence of various types multually materials on temperature and 

moisture content of the soil when growing zucchini in the forest-steppe of Ukraine. The dependence of growth, 

development and yield formation of plants zucchini, depending on moldovanova material. Studies have shown 

that mulch materials improve the temperature and water regimes in gruntow layer around the plant. The highest 

soil temperature was soil mulching with black agrotextile (23,4° C) and black polyethylene film perforated (24,7° 

C), 1.3 and 2.6° C above the option where soil mulching was used. The highest soil moisture was soil mulching 

with black agrotextile and plastic film, black perforated – 80,0–80,9 %, which is 14.5 and 15.4% more control. 

Large productivity on average was noted for mulching the soil with black agrotextile and plastic film, black per-

forated, varieties Zolotinka – of 49.7 and 53.3 t/ha, 7.3 and 10.9 t/ha more control. 

Анотація 

Наведено результати досліджень по вивченню впливу різних видів мульчувальних матеріалів на тем-

пературу та вологість грунту за вирощування кабачка в Лісостепу України. Виявлено залежність росту, 

розвитку та формування врожаю рослин кабачка залежно від мульчувального матеріалу. Дослідження по-

казали, що мульчувальні матеріали сприяють покращенню температурного та водного режимів в грунт-

вому шарі навколо рослини. Найбільша температура ґрунту була за мульчування грунту агроволокном 

чорним (23,4° С) та плівкою поліетиленовою чорною перфорованою (24,7° С), що на 1,3 та 2,6° С вища від 

варіанту де мульчування грунту не застосовували. Найбільша вологість ґрунту була за мульчування ґрунту 

агроволокном чорним та плівкою поліетиленовою чорною перфорованою – 80,0–80,9 %, що на 14,5 та 15,4 

% більше від контролю. Більша врожайність за середніми даними була відмічена за мульчування ґрунту 

агроволокном чорним та плівкою поліетиленовою чорною перфорованою, у сорту Золотінка – 49,7 та 53,3 

т/га, що на 7,3 та 10,9 т/га більше від контролю.  

 

Keywords: zucchini, mulching materials, foil, agrotextile, sawdust, straw, variety, biometrics products, 

productivity. 

Ключові слова: кабачок, мульчувальні матеріали, плівка, агроволокно, тирса, солома, сорт, біомет-

ричні показники продукції, урожайність. 

 

Останніми роками в зоні недостатнього зволо-

ження, особливо у весняно-літній період, спостері-

гається різке зменшення кількості опадів, що спри-

чиняє дефіцит балансу вологи в грунті, а це призво-

дить до зниження урожаю сільськогосподарських 

культур [14]. На даний час значні запаси води вико-

ристовуються сільським господарством. В останні 

роки особливу увагу приділяють пошуку шляхів 

економії води, особливо у зоні нестійкого зволо-

ження, до якої належить і Лісостеп України. Одним 

із них є дослідження та впровадження нових прийо-

мів та технологій, які б сприяли раціональному ви-

користанню водних ресурсів. До них можна відне-

сти мульчувальні матеріали [12, 13].  

Мульчування є ефективним прийомом, що 

сприяє створенню сприятливого температурного 

режиму в кореневмісному горизонті. За цього агро-

прийому скорочуються витрати праці і зберігається 

грунтова родючість, оскільки доведено, що за наяв-

ності 50-150 рослин бур’янів на 1 м2 з грунту вино-

ситься від 450 до 700 кг/га поживних речовин у пе-

рерахунку на мінеральні добрива [15].  
Укривання поверхні ґрунту органічними чи си-

нтетичними мульчувальними матеріалами зменшує 
випаровування ґрунтової вологи, сприяє створенню 
наближеного до оптимального температурного ре-
жиму, впливає на мікробіологічні процеси в орному 
шарі ґрунту. Все це позитивно впливає на ріст і ро-
звиток рослин, прискорює дозрівання, збільшує 
урожайність та покращує якість продукції. За раху-
нок мульчування під овочевими рослинами краще 
зберігається волога у верхніх шарах ґрунту, покра-
щується тепловий режим надґрунтового шару пові-
тря і верхнього шару ґрунту, довше зберігаються в 
розпушеному стані верхні шари ґрунту. Мульчу-
вання важливе для збереження вологи, особливо в 
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посушливий період. Для більшості овочевих рос-
лин мульчування ґрунту є позитивним агрозахо-
дом. Крім боротьби з бур'янами і збереження во-
логи, мульча регулює температуру ґрунту, зберігає 
плоди чистими, запобігає травмуванню плодів і 
ерозії ґрунту. Мульчування полегшує догляд за 
рослинами і сприяє збільшенню врожаю [3, 9, 16]. 

Мета даної роботи – дослідити вплив різних 
видів мульчувальних матеріалів на температуру та 
вологість ґрунту за вирощування рослин кабачка в 
Лісостепу України. 

Вплив різних видів мульчувальних матеріалів 
на температуру та вологість грунту, тривалість мі-
жфазних періодів рослин кабачка проводили в 
2016–2018 роках в умовах Лісостепу України. 
Польові досліди закладали (рендомізованими бло-
ками) для кращого виявлення ефективності дослі-
джуваних елементів технології. Під час проведення 
досліджень проводили спостереження, обліки, об-
рахунки та попередньо розробляли схему досліду 
згідно методичних вказівок [2, 4, 10]. 

Перед сівбою насіння, ґрунт вирівнювали і по-
кривали мульчувальними матеріалами синтетич-
ного походження (плівка поліетиленова чорна, яку 
перфорували після укладання на ґрунт, агроволо-
кно чорне) смугами шириною 100 см. Краї мульчу-
вальних матеріалів укладали уздовж рядів в попе-
редньо нарізані борозни і присипали ґрунтом, після 
цього здійснювали розмітку рядів за розробленою 
схемою, і робили хрестоподібні надрізи в мульчу-
вальному матеріалі для сівби насіння кабачку. Пер-
форацію здійснювали роблячи отвори довжиною 5 
см через кожні 35 см на відстані 20 см від основи 
рядка з обох сторін. З органічних мульчувальних 
матеріалів використовували солому пшеничну по-
дрібнену (4-5 см) та тирсу листяних порід (окрім 
дуба), які наносили шаром товщиною 2–3 см. 

Дослід включав 10 варіантів. Повторність дос-
лідів чотириразова. Розмір облікової ділянки 40 м2. 
На кожній обліковій ділянці маркували по 10 дослі-
дних рослин, за якими проводили фенологічні спо-
стереження виконували біометричні вимірювання 
тощо.  

При проведенні експериментальної роботи 
було використано польовий, статистичний і лабора-
торний методи досліджень. Фенологічні спостере-
ження : початок і масова поява сходів, початок фо-
рмування плоду, початок технічної стиглості і кі-
нець вегетаційного періоду рослин кабачка. 
Початком кожної фенологічної фази вважали час, 
коли в неї вступило 15 % рослин, а часом масової 
фази – коли вона наступала у 75 % рослин. Перева-
жна більшість спостережень виконувалась візуа-
льно. 

Біометричні вимірювання проводили протягом 
вегетаційного періоду: визначали довжину стебла 
за допомогою мірної лінійки, товщину стебла – 
штангенциркулем, кількість листків методом підра-
хунку [8], площу листків – за допомогою мірної лі-
нійки, вимірюючи довжину і ширину листка та за-
стосовуючи коефіцієнт форми листка за методикою 
В. І. Камчатного, Г. А. Синковец [1, 7]. 

Збирання врожаю здійснювали в міру форму-
вання плодів 3–4 рази на тиждень згідно з вимогами 
діючого стандарту – ”Кабачки свіжі. Технічні 
умови – ДСТУ 318 – 91” [6]. Масу плодів з кожної 
ділянки окремо визначали методом зважування, ді-
аметр плодів – за допомогою штангенциркуля.  

Вологість ґрунту визначали термостатно-ваго-
вим методом [5.]. Зразки ґрунту відбирали у чоти-
риразовій повторності один раз у десять діб у рядку 
пошарово через кожні 20 см на глибині: 0–20, 20–
40 та 40–60 см. 

Вимірювання температури ґрунту проводили – 
на десяту годину ранку, використовуючи спиртові 
ґрунтові термометри.  

Одержані в дослідах показники обробляли ста-
тистично, методом дисперсійного та кореляційного 
аналізів [11].  

Проведені вимірювання температури в дина-
міці показали, що мульчувальні матеріали сприя-
ють покращенню температурного режиму в грунт-
вому шарі навколо рослини (табл. 1).  

Таблиця 1 

Температура ґрунту в шарі 0–10 см за застосування мульчувального матеріалу, ° С 

(середнє за 2016–2018 рр.) 

Мульчувальний матеріал 
Дата визначення температури Середнє із 

визначень ІІІ.05 І.06 ІІ.06 ІІІ.06 

Агроволокно чорне 22,6 22,7 25,4 22,8 23,4 

Плівка поліетиленоват чорна перфорована 24,0 22,7 26,5 25,4 24,7 

Солома 19,4 20,2 23,4 20,9 21,0 

Тирса 20,6 20,5 23,8 21,8 21,7 

Без мульчі (контроль) 21,2 20,8 24,4 21,9 22,1 

 

За аналізом досліджень виявлено, що найбі-

льша температура ґрунту була за мульчування гру-

нту агроволокном чорним (23,4° С) та плівкою полі-

етиленовою чорною перфорованою (24,7° С), що на 

1,3 та 2,6° С вища від варіанту де мульчування гру-

нту не застосовували. Підвищення температури 

грунту під впливом мульчувальних матеріалів 

сприяло тому, що рослини швидше росли, розвива-

лись та починали плодоносити. Мульчування ґру-

нту соломою та тирсою сприяло зниженню темпе-

ратури ґрунту відносно контролю, що позитивно 

позначилось на рослинах у період посухи. Проте, 

порівняно з іншими варіантами у рослин дещо піз-

ніше наставали фази росту і розвитку, що в кінце-

вому вплинуло на відтягування плодоношення рос-

лин кабачка. 

Вологість ґрунту змінювалась по варіантах та 

по датах відбору зразків і залежала від виду муль-

чувального матеріалу (табл. 2). Усі досліджувані 

мульчувальні матеріали забезпечували більшу во-

логість ґрунту в порівнянні з контролем.  
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Таблиця 2.  

Вологість ґрунту залежно від сорту та мульчувального матеріалу, % від НВ (середнє за 2016–2018 рр.) 

Мульчувальний матеріал 
Дата відбору зразків 

ІІІ декада травня І декада червня ІІ декада червня ІІІ декада червня середнє 

Агроволокно чорне 79,6 79,3 78 82,9 80,0 

Плівка поліетиленова 

чорна перфорована 
80,2 80,5 78,6 84,3 80,9 

Солома 68,3 67,4 69,4 73 69,5 

Тирса 73,6 72,6 75,4 80,1 75,4 

Без мульчі (контроль) 66,4 63,7 63,1 68,6 65,5 

 

При цьому найбільша вологість ґрунту була за 

мульчування ґрунту агроволокном чорним та плів-

кою поліетиленовою чорною перфорованою – 80,0 

–80,9 %, що на 14,5 та 15,4 % більше від контролю. 

На тривалість міжфазних періодів здійснював 

вплив агрозахід мульчування ґрунту (табл. 3 ). Так, 

коротший період сходи – початок формування 

плоду був за мульчування ґрунту плівкою поліети-

леновою чорною перфорованою та агроволокном 

чорним, у сорту Золотінка – 29 та 30 діб, що на 8 та 

7 діб коротший від контролю, у сорту Чаклун – 

28 діб, тривалість якого на 5 діб менша від контро-

льного варіанту.  

Період початку формування плоду технічна 

стиглість суттєво не відрізнявся між досліджува-

ними варіантами, проте, найкоротшим він був у 

сорту Чаклун за мульчування ґрунту плівкою полі-

етиленовою чорною перфорованою (3 доби). Важ-

ливим показником, що впливає на величину вро-

жаю є тривалість плодоношення. Найдовше збір 

продукції кабачка проводили на варіантах за муль-

чування ґрунту агроволокном чорним та плівкою 

поліетиленовою чорною перфорованою. В залеж-

ності від сорту тривалість плодоношення колива-

лася в межах 81-85 діб при значенні даного показ-

нику на контролі 72-77 діб.  

Зазначено, що тривалість плодоношення знач-

ною мірою залежала від погодних умов, які склада-

лись в роки проведення досліджень. Встановлено 

сильний прямий зв'язок між тривалістю плодоно-

шення врожаю та вологістю ґрунту (r=0,75±0,21), а 

також сильний прямий зв'язок між тривалістю пло-

доношення врожаю та температурою ґрунту 

(r=0,94±0,12). 

Таблиця 3 

Тривалість міжфазних періодів у рослин кабачка залежно від сорту та мульчувального матеріалу, діб (се-

реднє за 2016 – 2018 рр.) 

Варіант Масові сходи – поча-

ток формування 

плоду 

Початок формування 

плоду – технічна стиг-

лість 

Тривалість плодо-

ношення сорт  
мульчувальний мате-

ріал  

З
о

л
о

ті
н

к
а
 

агроволокно чорне 30 4 81 

плівка поліетиленова 

чорна перфорована 
29 4 82 

солома 38 5 67 

тирса 35 5 71 

без мульчі (контроль) 37 4 72 

Ч
ак

л
у

н
 

агроволокно чорне 28 4 83 

плівка поліетиленова 

чорна перфорована 
28 3 85 

солома 35 5 67 

тирса 32 4 75 

без мульчі (контроль) 33 4 77 

 

За результатами проведених досліджень відмі-

чено вплив мульчувальних матеріалів на біометри-

чні параметри рослин кабачка (табл. 4). Більші біо-

метричні параметри рослин зафіксовано за викори-

стання синтетичних мульчуючих матеріалів у обох 

досліджуваних сортів. Органічні мульчувальні ма-

теріали мали менший вплив проте, також, забезпе-

чили приріст біометричних параметрів відносно ва-

ріанту без мульчі. Так, найбільшу довжину стебла 

зафіксовано у рослин за мульчування ґрунту плів-

кою поліетиленовою чорною перфорованою : у 

сорту Золотінка – 81,0 см, у сорту Чаклун – 78,0 см, 

що на 15,7 та 8,8 см більше. 

Товщина стебла у досліджуваних варіантів іс-

тотно не різнилася і була у межах 26,3 – 32,0 мм. 

Доведено сильний прямий зв'язок між довжиною та 

товщиною стебла у фазу технічної стиглості 

(r=0,88±0,17). 

Найбільш облистненими у фазу технічної сти-

глості були рослини за мульчування грунту плів-

кою поліетиленовою чорною перфорованою. Да-

ний показник у сорту Золотінка становив 35,4 

шт/рослину, у сорту Чаклун – 34,0 шт/рослину, що 

на 11,4 та 11 шт/рослину більше за варіант без 

мульчі. 
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Таблиця 4 

Біометричні показники рослин кабачка у фазу технічної стиглості залежно від сорту та мульчувального 

матеріалу (середнє за 2016–2018 рр.) 

Варіант 
Довжина сте-

бла, см 

Товщина сте-

бла, 

мм 

Кількість 

листків, 

шт/рослину 

Площа лист-

ків, 

тис м2/га 
сорт  мульчувальний матеріал  

З
о

л
о

ті
н

к
а
 

агроволокно чорне 73,2 30,0 35,1 14,5 

плівка поліетиленова чорна 

перфорована 
81,0 30,7 35,4 17,4 

солома 67,2 26,3 28,0 9,8 

тирса 67,6 28,4 31,4 12,4 

без мульчі (контроль) 65,3 26,7 24,0 10,5 

Ч
ак

л
у

н
 

агроволокно чорне 73,5 29,3 30,2 12,5 

плівка поліетиленова чорна 

перфорована 
78,0 32,0 34,0 14,6 

солома 70,7 27,5 21,5 11,8 

тирса 74,0 28,5 27,5 12,5 

без мульчі (контроль) 69,2 27,4 23,0 10,8 

 

Важливим показником, від якого залежить ве-

личина врожаю є площа листкової поверхні. Істо-

тно більшу площу листків відмічено за мульчу-

вання грунту агроволокном чорним та плівкою по-

ліетиленовою чорною перфорованою : у сорту 

Золотінка приріст відносно контролю становив 4,0-

6,9 тис м2/га, у сорту Чаклун – 1,7-3,8 тис м2/га. 

Мульчувальні матеріали органічного походження, 

також, позитивно впливали на ріст асиміляційної 

поверхні. Доведено сильний прямий зв'язок між кі-

лькістю листків та їх площею у фазу технічної сти-

глості (r=0,79±0,19). 

Зазначено, що біометричні показники на кі-

нець вегетації рослин, також, залежали від сорту та 

виду мульчувального матеріалу (табл. 5).  

Так, більшу довжину стебла у дану фазу мали 

рослини за мульчування ґрунту плівкою поліетиле-

новою чорною перфорованою, у сорту Золотінка – 

242 см та у сорту Чаклун – 253 см, при значенні да-

ного показнику на контрольних варіантах 201 та 

234 см. 

Встановлено, що дія фактору „сорт” на дов-

жину стебла була на рівні 44,0 %, фактору „мульчу-

вальний матеріал” – 33,5 %, взаємодія факторів – 

6,0 %, інші фактори – 19,5 %.  

Таблиця 5 

Біометричні показники рослин кабачка на кінець вегетації залежно від сорту та мульчувального матері-

алу (середнє за 2016–2018 рр.) 

Варіант 
Довжина 

стебла, см 

Товщина 

стебла, 

мм 

Кількість 

листків, 

шт/рослину 

Площа лист-

ків, 

тис м2/га 
сорт  мульчувальний матеріал  

З
о

л
о

ті
н

к
а
 

агроволокно чорне 227 26,8 48,2 7,9 

плівка поліетиленова чорна 

перфорована 
242 27,7 49,5 9,1 

солома 203 25,4 40,0 6,3 

тирса 214 26,0 44,2 6,8 

без мульчі (контроль) 201 24,1 35,9 5,8 

Ч
ак

л
у

н
 

агроволокно чорне 247 27,2 47,9 11,6 

плівка поліетиленова чорна 

перфорована 
253 28,2 49,0 12,1 

солома 237 26,3 42,6 10,7 

тирса 240 26,7 44,4 11,0 

без мульчі (контроль) 234 21,4 42,1 10,5 

 

Товщина стебла у всіх досліджуваних варіан-

тів була в межах – 21,4–28,2 мм. Усі варіанти мали 

істотно більшу товщину стебла в порівнянні з кон-

тролем. Доведено, що фактор „мульчувальний ма-

теріал” впливав на – 54,5 %, фактор „сорт” – 3,0 %, 

взаємодія факторів посилювала їх дію на 10,0 %, 

інші фактори – 34,0 %.  

Найбільш облистненими на кінець вегетації 

були рослини за мульчування ґрунту плівкою полі-

етиленовою чорною перфорованою, у сорту Золоті-

нка – 49,5 шт./рослину та у сорту Чаклун – 49,0 

шт./рослину, що відповідно на 13,6 та 6,9 шт./рос-

лину більше від контролю. Істотно більшим даний 

показник був у всіх досліджуваних варіантах. Ана-

лізом встановлено сильну пряму залежність між до-

вжиною стебла та кількістю листків (r=0,78±0,22) 

та сильний прямий зв'язок між товщиною стебла та 

кількістю листків (r=0,70±0,25). Встановлено, що 

дія фактору „сорт” на кількість листків була на рі-

вні 4,0 %, фактору „мульчуючий матеріал” – 69,5 %, 

взаємодія факторів – 9,5 %, інші фактори – 16,5 %. 
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Також, досліджувані варіанти різнилися за 

площею листків. Найбільша площа листків у сорту 

Золотінка була відмічена за мульчування ґрунту 

плівкою поліетиленовою чорною перфорованою – 

9,1 тис м2/га, що на 3,3 тис м2/га більше від конт-

ролю. У сорту Чаклун найбільшою вона була за 

мульчування ґрунту плівкою поліетиленовою чор-

ною перфорованою – 12,1 тис м2/га, що на 1,6 тис 

м2/га менше. Усі варіанти мали істотно більшу 

площу листків відносно варіантів без мульчі. Вста-

новлено, що фактор „сорт” впливав на 74,5 %, фак-

тор „мульчуючий матеріал” на 17,5 %, взаємодія 

була не значною і підсилювала їх лише на 4,0 %, 

інші фактори впливали на 4,0 %. Доведено сильну 

пряму залежність між довжиною стебла та площею 

листків (r=0,94±0,11). Більша врожайність за серед-

німи даними була відмічена за мульчування ґрунту 

агроволокном чорним та плівкою поліетиленовою 

чорною перфорованою, у сорту Золотінка – 49,7 та 

53,3 т/га, що на 7,3 та 10,9 т/га більше від контролю 

(табл. 6). 

Таблиця 6 

Товарна врожайність кабачка залежно від сорту та мульчувального матеріалу  

Варіант 
Урожайність, т/га 

±
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

2
0

1
6

 р
. 

2
0

1
7

 р
. 

2
0

1
8

 р
. 

се
р

ед
н

є 

со
р

т 
 

мульчувальний матеріал  

З
о

л
о

ті
н

к
а
 агроволокно чорне 47,5 45,2 56,4 49,7 +7,3 

плівка поліетиленова чорна перфорована 57,3 46,6 56,0 53,3 +10,9 

солома 42,3 41,4 52,7 45,5 +3,1 

тирса 53,0 38,9 51,6 47,8 +5,4 

без мульчі (контроль) 36,5 40,2 50,6 42,4 0,0 

Ч
ак

л
у

н
 

агроволокно чорне 84,7 88,6 96,7 90,0 +20,2 

плівка поліетиленова чорна перфорована 88,4 99,5 105,4 97,8 +28,0 

солома 66,0 77,2 81,7 75,0 +5,2 

тирса 81,1 84,5 87,0 84,2 +14,4 

без мульчі (контроль) 60,9 70,4 78,2 69,8 0,0 

НІР05т/га 

А 0,4 0,7 0,6 

– В 0,6 1,1 0,9 

АВ 0,9 1,6 1,2 

У сорту Чаклун усі досліджувані варіанти мали 

істотно більшу врожайність, проте найбільшою 

вона була за мульчування ґрунту агроволокном чо-

рним та плівкою поліетиленовою чорною перфоро-

ваною – 90,0 та 97,8 т/га, що відповідно на 20,2 та 

28,0 т/га більше в порівнянні з контролем. Порівню-

ючи роки досліджень, то найбільш врожайним ви-

явився 2018 рік, де врожайність залежно від варіа-

нту досліду коливалась в межах 50,6 – 105,4 т/га.  

Встановлено, що фактор „сорт” на врожай-

ність кабачка впливав на 82,0 %, фактор „мульчую-

чий матеріал” – на 15,0 %, взаємодія факторів була 

не значною – 3 %. Доведено сильний прямий зв'язок 

між врожайністю та площею листків у фазу цві-

тіння (r=0,98±0,07). 

Найбільша кількість плодів була відмічена за 

мульчування ґрунту агроволокном чорним та плів-

кою поліетиленовою чорною перфорованою: у 

сорту Золотінка – 14,7-14,6 шт/рослину, у сорту Ча-

клун 26,6-29,8 шт/рослину (табл. 7).  

Таблиця 7 

Біометричні показники продукції кабачка залежно від сорту та мульчувального матеріалу (середнє за 

2016–2018 рр.) 

Варіант Кількість плодів, шт/рос-

лину 

Маса 

плоду, г 

Діаметр плоду, 

cм сорт  мульчувальний матеріал  

З
о

л
о

ті
н

к
а
 

агроволокно чорне 14,7 303 4,9 

плівка поліетиленова чорна перфо-

рована 
14,6 314 5,0 

солома 13,8 291 4,8 

тирса 13,7 302 4,8 

без мульчі (контроль) 13,6 287 4,7 

Ч
ак

л
у

н
 

агроволокно чорне 26,6 305 4,9 

плівка поліетиленова чорна перфо-

рована 
29,8 319 5,0 

солома 22,3 295 4,9 

тирса 24,7 303 4,9 

без мульчі (контроль) 20,8 291 4,8 
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Аналізом встановлено сильний прямий зв'язок 

між врожайністю та кількістю плодів на рослині 

(r=0,99±0,03). 

Найбільша маса плоду була відмічена у сорту 

Золотінка за мульчування ґрунту агроволокном чо-

рним – 303 г, плівкою поліетиленовою чорною пер-

форованою – 314 г та тирсою – 302 г, що на 15,0-

27,0 г більше контролю. У сорту Чаклун більшу 

масу плоду мали варіанти за мульчування ґрунту 

агроволокном чорним – 305 г та плівкою поліетиле-

новою чорною перфорованою – 319 г, що переви-

щувало контроль на 14-28 г.  

Діаметр плоду істотно від використання муль-

чуючих матеріалів не змінювався, але за їх викори-

стання відімчалася позитивна тенденція. Так, для 

сорту Золотінка діаметр плоду за мульчування ґру-

нту різними матеріалами зростав на 0,1-0,3 см, для 

сорту Чаклун – на 0,1-0,2 см. Встановлена сильна 

пряма залежність між масою плоду та діаметром 

плоду (r=0,89±0,16). 

Отже, дослідження показали, що мульчування 

ґрунту забезпечує позитивний результат. Мульчу-

вання грунту має позитивний вплив на тривалість 

міжфазних періодів та біометричні показники рос-

лин кабачка. За рахунок забезпечення рослин воло-

гою впродовж усього періоду росту та розвитку ро-

слин кабачка усі досліджуванні варіанти характери-

зувались істотним приростом врожаю. 

Застосування плівки поліетиленової чорної перфо-

рованої сприяло формуванню найкращих біометри-

чних параметрів рослин кабачка та отриманні най-

більшого врожаю. Найвищу врожайність отримали 

за мульчування ґрунту плівкою поліетиленовою чо-

рною перфорованою: у сорту Золотінка – 77,4 т/га, 

у сорту Чаклун – 121,0 т/га. 
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Abstract 

Product quality primarily depends on the ability of the culture to accumulate harmful substances. Watermelon 

refers to a culture that accumulates nitrates, heavy metals, to an average degree. With the optimal application of 

N120-180 mineral fertilizers against the background of P90-135K60-90 and an irrigation regime of 75-85% HB, 

the watermelon fruits comply with the biomedical requirements of the RF Ministry of Health and meet the require-

ments of a safe, environmentally friendly food product. watermelons grown on alluvial meadow and desert-steppe 

soils of the Astrakhan region accumulate nitrates 2.6-12.0 times lower than the maximum permissible concentra-

tion (60 mg / kg of raw material) and 1.1-5.0 times less than heavy Metals: copper, zinc, lead, cadmium. 

Аннотация 

Качество продукции в первую очередь зависит от способности культуры аккумулировать вредные 

вещества. Арбуз относится к культуре, которая в средней степени накапливает нитраты, тяжелые металлы. 

При оптимальном внесении минеральных удобрений N120-180 на фоне P90-135K60-90 и режиме орошения 75-

85%НВ плоды арбуза соответствуют медико-биологическим требованиям Минздрава РФ и отвечают тре-

бованиям безопасного экологически чистого продукта питания. арбузы, выращенные на аллювиально-лу-

говых и пустынно-степных почвах Астраханской области накапливают нитратов в 2,6-12,0 раз ниже пре-

дельно-допустимой концентрации (60 мг/кг сырого вещества) и в 1,1-5,0 раз меньше тяжёлых металлов: 

медь, цинк, свинец, кадмий.  

 

Keywords: watermelon, mineral fertilizers, irrigation regime, nitrates, heavy metals. 

Ключевые слова: арбуз, минеральные удобрения, режим орошения, нитраты, тяжёлые металлы. 

 

Одной из первостепенных задач агропромыш-

ленного комплекса является полное удовлетворе-

ние потребностей страны в качественной продук-

ции. Проблема качества имеет особое значение, так 

как почти три четверти объема товаров народного 

потребления производится из продуктов отрасли 

сельского хозяйства [2,7]. 
Арбуз является ценным продуктом питания, в 

связи, с чем проблема защиты плодов арбузов от за-
грязнения ядохимикатами приобрела к настоящему 
времени чрезвычайную важность. Особенно опас-
ным является загрязнение плодов арбузов тяже-
лыми металлами (ртуть, мышьяк, медь, свинец, 
цинк и кадмий), которые накапливаются растени-
ями в результате использования пестицидов и за-
грязненной воды для орошения [4,5]. 

Опасными для здоровья человека являются и 
нитраты. Максимально допустимая доза нитратов 
для человека 4,5 мг/кг массы живого веса. Дока-
зано, что 70-80% нитратов человек получает из ово-
щей, 10-15% с питьевой водой, остальные с мясо-
продуктами, фруктами, соками [4,8]. На накопле-
ние нитратов в продукции существенно влияет 
культура, сорт, климатические условия, тип почв, 

длительность и активность освещения, и особенно 
несбалансированное минеральное питание расте-
ний, а также условия хранения. Интенсивное 
накопление нитратов происходит при несбаланси-
рованном питании растений за счет возрастающих 
доз азота, особенно при капельном орошении 
[1,3,6,8]. 

Бахчевые культуры имеют различную способ-
ность накапливать нитраты. Установлено, что не за-
висимо от условий выращивания наибольшее коли-
чество нитратов накапливаются в плодах не зрелых 
арбузов. 

Арбузы, выращенные на аллювиально-луго-
вых среднесуглинистых почвах, содержат нитратов 
в 1,2-1,5 раза больше, чем в рисовых чеках (аллю-
виально-луговая слабосуглинистая) и на пустынно-
степных легкосуглинистых почвах. Между тем уро-
вень нитратов, выращенных на разных по механи-
ческому составу почвах, плодов арбузов не превы-
шал предельно допустимые концентрации (ПДК) – 
60 мг/кг. При хранении плодов в хранилище с есте-
ственно-сложившимися температурно-влажност-
ными условиями в течение 30 суток количество 
нитратов снижалось в 1,6-2,0 раза к исходному 
(табл.1). 
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Таблица 1  

Влияние типа почв на уровень нитратов в плодах арбузов в процессе хранения 

Тип почвы  Вариант  

Продолжи тель-

ность хранения, 

сутки 

Показатель, на сырое вещество  

сухое веще-

ство, % 

сумма саха-

ров, % 

нитраты, 

мг/кг 

Аллювиально-лу-

говая 

до хране-

ния 
- 7,05 5,57 31,0 

хранилище 30 6,76 5,37 19,0 

Рисовые чеки 

до хране-

ния 
- 7,87 6,15 26,0 

хранилище 30 7,53 5,86 14,0 

Пустынно-степная  

до хране-

ния 
- 8,78 7,08 18,0 

хранилище 30 8,32 6,69* 9,0 

  НСР005 0,15 0,21 2,8 

 

Арбузы, выращенные при повышенной влажности на аллювиально-луговой почве, содержат нитратов 

в 2,1 раза больше, чем при дифференцированном поливе. Недостаток влаги в почве также ведет к повыше-

нию количества нитратов в плодах в 1,3 раза к рекомендованному режиму. После хранения продукции 

арбуза в естественных условиях хранилища при температуре 25…29˚С в течение 10, 20 и 30 суток количе-

ство нитратов снижалось к исходному в 1,3-1,4; 1,5-1,8 и 2,6-3,5 раза соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние режима орошения на уровень нитратов в плодах арбузов, мг/кг сырого вещества 

Вариант, %НВ В день уборки 

После хранения в естественных условиях хранилища 

Продолжительность хранения, сутки 

10 20 30 

75х75х75 23,0 17,0 15,0 8,0 

75х85х75 17,0 13,0 9,0 5,0 

85х85х85 37,0 26,0 20,0 14,0 

НСР005 2,6 2,1 2,6 1,1 

 

Содержание нитратов в мякоти плодов арбузов находится в прямой зависимости от количества вно-

симых азотных удобрений. Так, при выращивании арбузов без внесения минеральных удобрений нитратов 

было 26,2 мг/кг, на фоне N120P90K60 их количество увеличивалось в 1,2 раза, при двойной дозе удобрений 

– в 1,8 раза. В процессе хранения уровень нитратов в плодах снижался по вариантам до 15,3-23,2 мг/кг 

против исходного 26,2-48,0 мг/кг (табл. 3). 

Таблица 3 

Аккумуляция нитратов в плодах арбузов в зависимости  

от доз минеральных удобрений, мг/кг сырого вещества 

Вариант В день уборки 

После хранения в естественных условиях хранилища 

Продолжительность хранения, сутки 

10 20 30 

Контроль  26,2 22,0 19,0 15,3 

N120P90K60 32,1 28,6 21,1 18,4 

N180P135K90 38.2 34.7 26.0 21.4 

N240P180K120 48.0 38.1 29.6 23.2 

НСР005 2,8 2,3 1,3 1,4 

  

Пищевая ценность плодов арбузов по санитарным нормам качества продовольственного сырья опре-

деляется не только содержанием в них питательных веществ, но и отсутствием или минимальным содер-

жанием, не превышающим допустимых норм фунгицидов, инсектицидов, тяжелых металлов. Арбузы, вы-

ращенные в условиях Астраханской области, по всем показателям соответствовали нормам, установлен-

ным СаНПиН. 

Установлено, что остаточное количество тяжелых металлов в плодах арбуза накапливалось меньше 

при выращивании на легких по механическому составу почвах. Превышения медико-биологических тре-

бований не отмечено, их содержание было меньше допуска в 1,1 – 5,0 раз (табл.4). 
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Таблица 4  

Содержание токсичных элементов в мякоти плодов арбузов, мг/кг сырого вещества 

Наименование эле-

мента 

Предельно-допустимая концен-

трация, не более 

Тип почвы 

Аллювиально-луго-

вая 

Пустынно-степ-

ная 

Медь 5,00 2,71 2,20 

Цинк 10,00 3,24 2,52 

Свинец 0,50 0,38 0,26 

Кадмий 0,03 0,013 0,07 

 

Таким образом, выращивание арбузов на лег-

косуглинистых почвах способствует снижению ко-

личества нитратов в плодах арбузов. Увеличение 

доз азотных удобрений на фоне РК оказывает пря-

мое влияние на уровень нитратов в сторону увели-

чения. Учитывая то обстоятельство, что на разных 

типах почв в плодах зрелого арбуза содержание 

нитратов и тяжелых металлов не превышает ПДК, 

можно рекомендовать выращивание их как без 

удобрений по предшественнику люцерне, так и с 

применением N120-180 на фоне P90-135K60-90. Положи-

тельное влияние на качество плодов арбузов оказы-

вает режим орошения 75-85%НВ. После 30-ти су-

точного хранения плодов арбузов происходит сни-

жение нитратов в 2,6-3,4 раза при различных 

нормах орошения и в 1,7-2,1 раза при внесении ми-

неральных удобрений, что в 2,6-12,0 раз ниже ПДК. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вы-

вод, что в условиях Астраханской области можно 

выращивать экологически чистые, безопасные для 

питания арбузы.  
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Abstract 

During periods of increased seismic activity of the Transcarpathian internal depression of tangible earth-

quakes, from 2 to 6 events are registered. The relevance of continuous geophysical observations is also due to the 

statistics of seismic tectonic processes in the region over the past period, namely the lack of significant local 

earthquakes since July 2015. Geophysical studies include observations of the parameters of meteorological and 

hydrogeological states of the region, studies of modern horizontal movements of the crust in the area of the Oash 

deep fault, seismic studies in the Transcarpathian internal depression. Observations of precipitation in the region, 

study of the impact on modern horizontal movements of the crust in the area of the Oasis Deep Fault, study of the 

seismicity of the region and the connection with seismotectonic processes. A comparative analysis of variations 

in the parameters of the studied geophysical fields to identify features of the geodynamic state of the region and 

their relationships. The hydrological aspect of seismotectonic processes in the Transcarpathian inner depression is 

confirmed. The results of regime geophysical observations at the regime geophysical station «Trosnyk» of the 

Carpathian Research and Methodological Geophysical Party of the Seismic Division of the Carpathian region and 

the results obtained at the deformometric station «Koroleve» of the Carpathian Research and Methodological Seis-

mological Party of the Department of Geophysics were used. AND. Subbotin of the National Academy of Sciences 

of Ukraine in the second half of 2019. The study was performed in the monthly range of observations of the 

geodynamics of the region. Registered local earthquakes occurred during the period of intense movements and 

increased precipitation, there is a hydrological aspect of seismic processes in the region in 2019. 

Аннотация 

В періоди підвищеної сейсмічної активності Закарпатського внутрішнього прогину відчутних земле-

трусів реєструється від 2 до 6 подій. Актуальність безперервних геофізичних спостережень також обумо-

влена статистикою прояву сейсмотектонічних процесів в регіоні за минулий період, а саме відсутністю 

відчутних місцевих землетрусів починаючи з липня 2015 року. Геофізичні дослідження включають в себе 

спостереження параметрів метеорологічного та гідрогеологічного станів регіону, дослідження сучасних 

горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому, сейсмічні дослідження в Закарпатсь-

кому внутрішньому прогині. Проведено спостереження атмосферних опадів в регіоні, вивчення впливу на 

сучасні горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому, дослідження сейсмічності регіону 

та зв’язку із сейсмотектонічними процесами. Проведено порівняльний аналіз варіацій параметрів дослі-

джуваних геофізичних полів на предмет виявлення особливостей геодинамічного стану регіону та їх взає-

мозв’язків. Підтверджено гідрологічний аспект сейсмотектонічних процесів в Закарпатському внутріш-

ньому прогині. Для дослідження використано результати режимних геофізичних спостережень на режим-

ній геофізичній станції «Тросник» Карпатської дослідно-методичної геофізичної партії Відділу 

сейсмічності Карпатського регіону та результати отримані на деформометричній станції «Королеве» Кар-

патської дослідно-методичної сейсмологічної партії Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту 

геофізики ім.. С.І. Субботіна НАН України в другій половині 2019 року. Дослідження виконано в місяч-

ному діапазоні спостережень за геодинамікою регіону. Зареєстровані місцеві землетруси відбулися в пе-

ріод інтенсивних рухів та підвищених величин атмосферних опадів, спостерігається гідрологічний аспект 

сейсмотектонічних процесів регіону за 2019 рік. 

 

Keywords: hydrological condition, modern horizontal crust movements, seismic activity, earthquakes, 

rainfall. 

Ключевые слова: гідрологічний стан,сучасні горизонтальні рухи кори, сейсмічна активність, земле-

труси, атмосферні опади. 

 

Актуальність. Одним із факторів, від яких 

може залежати екологічний стан Закарпатського 

внутрішнього прогину, слід відзначити сейсміч-

ність регіону. Територія досліджуваного регіону 

займає особливе географічне положення, через неї 

проходять важливі об’єкти інфраструктур: лінії 

електропередач, газо-, нафтогони, продуктогони, 

залізниці. Закарпаття займає важливе місце в тури-

стичній галузі, тому важливо вивчення особливос-

тей та передумов активних сейсмотектонічних про-

цесів в регіоні. На Закарпатті періодично реєстру-

ються місцеві землетруси різної магнітуди, серед 

них виділяються відчутні землетруси, що характе-

ризуються вищим енергетичним класом. В періоди 

підвищеної сейсмічної активності Закарпатського 

внутрішнього прогину відчутних землетрусів ре-

єструється від 2 до 6 подій. Географія місцевих зе-

млетрусів охоплює всю території Закарпаття та 

прикордонні території сусідніх країн: Румунії, Уго-

рщини, Словачиини, Польщі. Актуальність безпе-

рервних геофізичних спостережень також обумов-

лена статистикою прояву сейсмотектонічних про-

цесів в регіоні за минулий період, а саме 

відсутністю відчутних місцевих землетрусів почи-

наючи з липня 2015 року. В цей період зареєстро-

вано серію в тому числі і відчутних місцевих зем-

летрусів, які відбулися в Тячівському районі. Про-

тягом наступного періоду в досліджуваному регіоні 

відбувалися місцеві землетруси, проте невеликого 

енергетичного класу. Важливо також дослідження 

міграції епіцентрів місцевих землетрусів, що допо-

може в формуванні моделі сейсмічних процесів в 

Закарпатському внутрішньому прогині. На протязі 

тривалого часу проводяться дослідження геодина-

мічного стану регіону. Геофізичні дослідження 

включать в себе спостереження параметрів метео-

рологічного та гідрогеологічного станів регіону, 



26 Danish Scientific Journal No36, 2020 

дослідження сучасних горизонтальних рухів кори в 

зоні Оашського глибинного розлому, сейсмічні до-

слідження в Закарпатському внутрішньому про-

гині. Проводяться також спостереження варіацій 

параметрів геофізичних полів: магнітного поля Зе-

млі, радіоактивного фону середовища, зміни елект-

ромагнітної емісії в різночастотному діапазоні. До-

слідження виконуються для знаходження зв’язку 

факторів впливу на геологічні процеси в регіоні та 

відгуку геофізичних полів на геодинаміку регіону. 

Попередні дослідження геодинамічного стану регі-

ону відмітили особливості сейсмотектонічних про-

цесів в регіоні, вказали на певний зв'язок гідрологі-

чного стану та прояву напружено-деформованого 

стану порід Закарпатського внутрішнього прогину 

за тривалий період[1-23]. Спостереження атмосфе-

рних опадів в регіоні, вивчення впливу на сучасні 

горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибин-

ного розлому, дослідження сейсмічності регіону та 

зв’язку із сейсмотектонічними процесами предста-

вляють собою мету дослідження. Об'єктом дослі-

дження є динаміка атмосферних опадів в централь-

ній частині Закарпатського внутрішнього прогину, 

їх часовий розподіл, сучасні горизонтальні рухи 

кори в зоні Оашського глибинного розлому, їх ди-

наміка; сейсмічна активність регіону, просторово-

часовий розподіл місцевої сейсмічності. Предме-

том дослідження в даній роботі є вивчення зв’язків 

параметрів геофізичних полів, їх особливостей та 

взаємозв’язків. Методи дослідження: для висвіт-

лення теми дослідження використано просторово-

часовий розподіл атмосферних опадів, активізації 

місцевої сейсмічності, географію місцевих землет-

русів, характер деформаційних процесів в регіоні, 

їх динамічні характеристики, зокрема швидкості та 

прискорення сучасних горизонтальних рухів кори 

на геологічних структурах сейсмонебезпечних регі-

онів. Проведено порівняльний аналіз варіацій пара-

метрів досліджуваних геофізичних полів на пред-

мет виявлення особливостей геодинамічного стану 

регіону та їх взаємозв’язків. Підтверджено гідроло-

гічний аспект сейсмотектонічних процесів в Закар-

патському внутрішньому прогині. Для дослідження 

використано результати режимних геофізичних 

спостережень на режимній геофізичній станції 

«Тросник» Карпатської дослідно-методичної геофі-

зичної партії Відділу сейсмічності Карпатського 

регіону та результати отримані на деформометрич-

ній станції «Королеве» Карпатської дослідно-мето-

дичної сейсмологічної партії Відділу сейсмічності 

Карпатського регіону Інституту геофізики ім.. С.І. 

Субботіна НАН України за серпень – грудень 2019 

року. Побудовано часовий розподіл атмосферних 

опадів за досліджуваний інтервал, розглянуто дина-

міку рухів кори, порівняно із інтервалами інтенси-

вних опадів; вивчено сейсмічність регіону та зв'я-

зок із аномаліями рухів кори та гідрологічного 

стану. Дослідження виконано в місячному діапа-

зоні спостережень за геодинамікою регіону. Пред-

ставлено висновки та пропозиції. 

Геофізичні спостереження в Закарпатсь-

кому внутрішньому прогині в 2019 році та аналіз 

результатів дослідження. 

На території Закарпатського внутрішнього 

прогину, в зоні Оашського глибинного розлому за 

весь період деформометричних спостережень від-

мічено розширення порід величиною:+10х10-7. За 

2019 рік зареєстровано розширення порід величи-

ною:+6.5х10-7. 

Серпень 2019 року. В серпні 2019 року на тери-

торії Закарпаття зареєстровано 4 місцеві землет-

руси. Геодинамічний стан регіону характеризу-

ється розширеннями порід :+9 мкм. Вивчено розпо-

діл атмосферних опадів в серпні 2019 року. Місячна 

кількість атмосферних опадів становить: (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1. Варіації атмосферних опадів в серпні 2019 року. РГС ,,Тросник”. 

 

В серпні випала незначна кількість опадів, яка припала на початок місяця. Розглянуто вплив атмос-

ферних опадів на характер рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому в цей місяць( рису-

нок 2). 
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Рисунок 2. Рухи кори( крива сірого кольору) та розподіл атмосферних опадів в регіоні( крива чорного ко-

льору) в серпні 2019 року. Виноградівський район. 

 

Атмосферні опади викликають зміни в рухах кори : невеликі опади –розширення порід, інтенсивні 

опади – стиснення порід. Представлено часовий розподіл місцевої сейсмічності, проведено аналіз рядів 

спостережень на предмет виявлення зв’язків.( рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Характер рухів кори в зоні Оащського розлому( крива червоного кольору) та варіація атмос-

ферних опадів в регіоні( крива синього кольору), діаграма зеленого кольору) в серпні 2019 року. Закар-

патський внутрішній прогин. 

 

Землетруси проявилися в періоди стиснення порід, після реєстрації атмосферних опадів. 

Вересень 2019 року. Вересень представлений проявом 6 місцевих землетрусів в регіоні. Рухи кори в 

регіоні –розширення порід величиною+8х10-7. У вересні випало 5.9 мм атмосферних опадів, показано роз-

поділ атмосферних опадів протягом місячного періоду( рисунок 4). 
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Рисунок 4. Атмосферні опади в вересні 2019 року. РГС «Тросник». 

 

Опади зареєстровано на початку місяця, за кількістю опадів –це незначні опади. Показано рухи кори, 

порівняно із розподілом місцевих атмосферних опадів ( рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Атмосферні опади ( крива чорного кольору), динаміка рухів кори( крива сірого кольору) у вере-

сні 2019 рку. Закарпатський внутрішній прогин. 

 

Атмосферні опади в регіоні супроводжуються розширеннями порід. Побудовано просторово-часовий 

розподіл місцевої сейсмічності за серпень 2019 року. Вивчено вплив атмосферних опадів на рухи кори та 

сейсмічну активізацію ( рисунок 6). 
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Рисунок 6. Рухи кори( крива червоного кольору), сейсмічність регіону( діаграма зеленого кольору), атмо-

сферні опади ( крива синього кольору) у вересні 2019 року. 

 

Землетруси відбулися в період інтенсивних розширень порід, незначні опади суттєвого впливу на сей-

смічні процеси не роблять. 

Жовтень 2019 року. В жовтні 2019 року в регіоні зареєстровано 12 місцевих землетрусів. Відмічено 

розширення порід величиною +12.8 х10-7. За жовтень випало: 35.6 мм атмосферних опадів (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Атмосферні опади в жовтні 2019 року на РГС «Тросник». 

 

Атмосферні опади відмічені на початку місяця. Показано характер руху земної кори взоні Оашського 

глибинного розлому за серпень 2019 року( рисунок 8). 



30 Danish Scientific Journal No36, 2020 

 
Рисунок 8 . Рухи кори ( крива сірого кольору та атмосферні опади( крива чорного кольору) в жовтні 

2019 року. 

 

Як і в попередніх дослідженнях відмічено розширення порід в інтервалі незначних опадів та стис-

нення порід в інтервалі інтенсивних опадів. Вивчено просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності 

в жовтні 2019 року та їх вплив на геомеханічні процеси в регіоні( рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Сучасні рухи кори та їх динаміка( крива червоного кольору). Місцева сейсмічність(діаграма 

зеленого кольору), атмосферні опади ( крива синього кольору). Жовтень 20190 року. Закарпатський вну-

трішній прогин. 

 

Землетруси зареєстровано в періоди інтенсивних рухів кори. Періоди сейсмічності відмічені після ін-

тенсивних опадів в регіоні. 

Листопад 2019 року. Листопад характерний серією із 16 місцевих землетрусів. Розширення порід –

сучасні горизонтальні рухи на території регіону, величина розширення:3.6 мкм. Атмосферних опадів за це 

період випало: 66 мм. Представлено розподіл атмосферних опадів на протязі місяця( рисунок 10). 
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Рисунок 10. Розподіл атмосферних опадів на РГС «Тросник» за листопад 2019 рік. 

 

Періоди інтенсивних опадів відмічено в першій декаді місяця та другій половині місяця. Розраховано 

прискорення сучасних горизонтальних рухів в зоні Оашського глибинного розлому, порівняно із просто-

рово-часовим розподілом атмосферних опадів в цей період( рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Рухи кори( крива сірого кольору), атмосферні опади в регіоні(крива чорного кольору) в лис-

топаді 2019 року. Закарпатський внутрішній прогин. 

 

Інтенсивні опади супроводжуються інтенсивними стисненнями порід, невеликі опади супроводжува-

лися розширеннями порід. Оцінено просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності( рисунок 12.). 
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Рисунок 12. Сучасні рухи кори( крива червоного кольору), сейсмічність регіону( крива зеленого кольору) 

та атмосферні опади ( крива синього кольору) в листопаді 2019 року. Закарпатський внутрішній про-

гин. 

 

Землетруси відбулися після інтервалу швидких горизонтальних рухів кори та інтенсивних опадів в 

регіоні. Виділено періоди, коли відмічено аномальні величини геофізичних полів та метеорологічних та 

гідрологічних параметрів. 

Грудень 2019 року. В грудні на території Закарпаття зареєстровано 10 місцевих землетрусів, Стис-

нення порід становило: - 6.42х10-7. Кількість атмосферних опадів в грудні становило 41.4 мм(рисунок 13,а). 

 

 
А ) 
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Б) 

 
В) 

Рисунок 13.а)-Розподіл місцевих атмосферних опадів в грудні 2019 року на РГС «Тросник». Закарпатсь-

кий внутрішній прогин;б) рухи кори ( крива сірого кольору), атмосферні опади( крива чорного кольору) ; 

в) сейсмічність регіону(діаграма зеленого кольору), атмосферні опади( крива синього кольору), рухи 

кори( крива червоного кольору) . 

 

Землетруси відбулися в період інтенсивних ру-

хів кори, після реєстрації інтенсивних атмосферних 

опадів. 

Атмосферні опади супроводжуються інтенсив-

ними рухами кори, які в свою чергу знаходяться в 

одному часовому інтервалу з періодами підви-

щення сейсмічності в регіоні. Модель геодинаміки 

регіону: інтенсивні атмосферні опади викликають 

інтенсивні рухи кори, які можуть бути джерелом 

розрядки місцевих землетрусів. 

Висновки. 

На території Закарпатського внутрішнього 

прогину в зоні Оашського глибинного розлому за 

2019 рік відмічено розширення порід величиною 

+6.5 х10-7. 

Сейсмічність регіону представлена 116 місце-

вими землетрусами незначної енергії. Відчутних 

місцевих землетрусів за період 2015-2019 рр. не за-

реєстровано. 

Атмосферних опадів на території центральної 

частини Закарпатського внутрішнього прогину ви-

пало близько 600 мм, що є значно меншою величи-

ною, характерною для даного регіону. 

Аналіз варіацій метеорологічних параметрів та 

сучасних горизонтальних рухів кори на пункті де-

формометричних спостережень « Королеве», їх 

зв’язків вказує на вплив атмосферних опадів на ге-

одинаміку регіону: інтенсивні опади супроводжу-

ються аномальними рухами верхніх шарів земної 

кори. 

Зареєстровані місцеві землетруси відбулися в 

період інтенсивних рухів та підвищених величин 

атмосферних опадів. 

Таким чином, спостерігається гідрологічний 

аспект сейсмотектонічних процесів регіону за 2019 
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рік, проте актуально продовження вивчення цих 

процесів в зв’язку із фактом відсутності відчутних 

місцевих землетрусів та підвищенням ймовірності 

їх прояву. 
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Abstract 

Black shale are widespread in the Mesozoic history of the Earth. They are rich in organic matter, and can 

generate and contain hydrocarbons. In the article geological conditions for the accumulation of organic matter and 

the formation of black shale in sediments of the Triassic, Jurassic and Cretaceous periods are considered 

Аннотация 

Черные сланцы получили широкое распространение в мезозойской истории Земли. Они обогащены 

органическим веществом и могут генерировать или содержать углеводороды. В статье рассматриваются 

геологические условия накопления органического вещества и образования черных сланцев в осадках три-

асового, юрского и мелового периодов. 
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Введение. В литологическом отношении чер-

ные сланцы (ЧС) – это черные аргиллиты или тем-

ноцветные глинистые известняки, мергели и глини-

стые породы с различной количеством других ком-

понентов, например, сочетаний кремнезема, 

фосфатных минералов, туфогенных примесей, име-

ющие повышенное или высокое содержание орга-

нического углерода (Сорг). Эти отложения могут 

формировать отдельные толщи или мощные фор-

мации в различных по возрасту отложениях (архей-

протерозое, фанерозое) и иметь свои названия, 

например, граптолитовые сланцы, бажениты, мени-

литовые или диктионемовие сланцы и т.д. Древние 

ЧС и современные их аналоги занимают в морских 

бассейнах значительные площади. Например, верх-

неюрские бажениты распространены на террито-

рии более 1 млн км2, пояс венд-кембрийских глини-

сто-кремнистых ЧС с ванадий-молибденовой и 

фосфорной минерализацией прослеживается на 

расстояние более 2000 км от хр. Куругтаг в Китае в 

Ишимского Луки в Центральном Казахстане, 

окаймляя складчатые области Тянь-Шаня [1]. 

Важно отметить, что ЧС могут накапливаться в раз-

личных фациальных условиях: в континентальных 

озерах (преимущественно с органическим веще-

ством (ОВ) горючесланцевого типа), мелководных 

эпиконтинентальных, глубоководных внутренних 

и краевых морях, на шельфах и континентальных 

склонах Мирового океана, а также в глубоководных 

впадинах Восточной и Южной Атлантики. Кроме 

высокого содержания Сорг., что играет большую 

роль в ЧС с позиций нефтегазообразования (многие 

толщи ЧС считаются нефтематеринскими), Эти уг-

леродистые породы могут содержать в себе про-

мышленные концентрации урана, V, Mo, Ni, Cu, Cr, 

Au, Pt, Pd, W и др.  

Цель статьи – рассмотреть условия накопле-

ния органического вещества и формирования чер-

носланцевых толщ в мезозое, особенно в юрском и 

меловом периодах, поскольку с ними связаны зна-

чительные нефтегазонакопления. Так, верхнеюр-

ские нефтегазоматеринские толщи (НГМТ) покры-

вали более 27% области осадконакопления и произ-

вели 25% общемировых ресурсов углеводородов, 

среди которых 74% составляет нефть, аптские и ту-

ронские НГМТ – 27% и 29%, соответственно [41]. 

С названными выше НГМТ связана нефтегазонос-

ность бассейнов Лавразии и Гондваны, нефтяных 

поясов Тетиса, внутриконтинентальных бассейнов 

Северной Америки, Евразии и арктических морей.  

Результаты исследования. В конце палеозоя-

начале мезозоя резко уменьшилась интенсивность 

накопления биомассы, в том числе концентриро-

ванной в виде угля. Перестройка биосферы сопро-

вождалась вымиранием многих групп растений и 

животных, сокращением биопродукции. В настоя-

щее время палеонтологами и стратиграфами при-

знано, что на рубеже перми и триаса имело место 

биотическое событие глобального масштаба, кото-

рое доказано данными по изотопии углерода [13]. 

Поэтому, в триасовом периоде отложения ЧС, со-

держащие ОВ имели небольшое распространение 

на планете. А.И. Егоров [9] связывает их накопле-

ние в ладинский, карнийский и норийский века с 



Danish Scientific Journal No36, 2020 37 

продуктивностью синезеленых и некоторых других 

гетеротрофных и автотрофных водорослей и реак-

цией микроорганизмов на перестройку экосистемы. 

Горючие сланцы (ГС) отлагались на разных конти-

нентах преимущественно в позднетриасовую 

эпоху.  

В нижнетриасовом терригенном комплексе 

северо-востока Сибири присутствует уникальный 

регионально выдержанный глинисто-карбонатный 

битуминозный горизонт, который впервые был вы-

делен Д.С. Сороковым (1958 г.) [28]. Битуминозный 

горизонт вскрыт буровыми скважинами в Лено-

Анабарском прогибе и обнажается в бассейнах 

нижнего течения рек Лены, Оленека, Омолоя, Ха-

раулаха (рис. 1), занимая площадь около 110 тыс 

км2. Он имеет изменчивую мощность (0,8-46 м), но 

занимает четкую стратиграфическую позицию 

(нижний подъярус оленекского яруса) и является 

маркирующим в разрезе триасовых отложений, за-

легая на индских или пермских отложениях. Лито-

логически этот битуминозный горизонт представ-

лен двумя типами разрезов: 1-й тип – это ритмичное 

чередование листоватых аргиллитов и глинистых 

известняков, 2-й тип – массивный пласт известняка 

мощностью от 0,8 до 5 м со слойками (0,1-1 см) чер-

ных аргиллитов. Особенностью битуминозного го-

ризонта является высокое содержание ОВ и дис-

персного пирита в аргиллитах. В нерастворимой ча-

сти пород содержание Сорг составляет 5-7%, что в 4-

8 раз больше, чем во вмещающих отложениях. В 

битуминозных аргиллитах присутствует 1,8-2,4%, а 

в известняках 0,2-0,3% Сорг (на породу); содержа-

ние битуминозных компонентов до 0,31%, анализ 

которых показал высокое содержание масел, водо-

рода и заметное обогащение ОВ битуминозными 

компонентами (β=6-10%), что свидетельствует о са-

пропелевом типе ОВ [11]. По наслоению в битуми-

нозных аргиллитах присутствует немногочислен-

ная и однообразная фауна посидоний, в известня-

ках – остатки конодонтов, наутилоидей и др. 

 
Рис.1. Схема распространения оленекского битуминозного горизонта и палеогеография времени его 

формирования по [11]. 1-2 – области денудации. 3-5 – полузамкнутый морской бассейн с периодическим 

нарушением циркуляции: 3 – мелководная зона карбонатной седиментации, 4 – относительно глубоко-

водная зона с глинисто-карбонатной седиментацией. 5 – открытый морской бассейн с песчано-глини-

стой седиментацией. 6 – границы фациальных зон. 7 – изопахиты горизонта (м). 8 – номер разреза (чис-

литель) и мощность горизонта (знаменатель). 

 

В целом, накопление уникального для триасо-

вого времени битуминозного горизонта пород в се-

веро-восточной части Сибири происходило в усло-

виях жаркого периодически засушливого климата в 

полузамкнутом бассейне при незначительном по-

ступлении терригенного материала и низких скоро-

стях осадконакопления.  

В среднем триасе следует отметить битумино-

зные ЧС Тичианских Альп (Италия). Они залегают 

на границе анизийского и ладинского подъярусов 

среди доломитов и известняков; содержат до 50% 

ОВ. Битуминозные сланцы представлены тон-

кослоистыми высокобитуминозными аргиллитами, 

которые переслаиваются со слоистыми доломи-

тами и глинистыми туффитами. В них выявлены 

конодонты, пелециподы, раковины аммоноидей, 

остатки рептилий и рыб. Г. Рибер [32] считает, что 

отсутствие бентоса и совершенная сохранность 

скелетов свидетельствуют об отсутствии кислорода 

в придонных водах во время осаконакопления. Би-

туминозный горизонт формировался и застойных 
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водах бассейна диаметром 8-10 км, окруженного 

рифами. 

Cреднетриасовые глины из обнажения о-вов 

Шпицберген содержат ОВ II (сапропелевого) типа 

и обладают очень высоким нефтематеринским по-

тенциалом (S1+S2), достигающим 57 мг УВ/г по-

роды. Образец черных аргиллитов со среднетриасо-

вой фауной и содержанием 2,68% Сорг был поднят 

со дна желоба Франц-Виктория НИС “Профессор 

Логачев” в 1994 г. В пробе хлороформенного экс-

тракта зафиксировано вещество, соответствующее 

по составу мальтам. Все эти находки позволили ав-

торам работы [12] предположить, что среднетриа-

совые отложения могут являться региональными 

НГМТ для всего севера Баренцево-Карского 

шельфа, включая о-ва Шпицберген и Земля 

Франца-Иосифа, где их нефтематеринская роль уже 

доказана. 

В пределах Сихотэ-Алиня (бассейн р. Уссури) 

известна углеродистая формация терригенно-крем-

нистых отложений, которая накапливались в пе-

риод Т1-Т3 (от оленекского до норийского века). 

Данная толща имеет мощность 66-72 м. В ее осно-

вании залегает пачка плитчатых кремней (силици-

тов) с прослоями фтанитов (спикуловых радиоля-

ритов) и глинистых кремней. Она имеет мощность 

4-20 м и охарактеризована конодонтами и радиля-

риями. Биогенные и глинистые кремни содержат до 

8,5% Сорг.; ОВ сапропелевой природы. Углероди-

стые силициты обогащены V, B, Mo, Ni, Cu, Au и 

Ag, содержат более 0,5% Cорг [5]. Углеродистые 

кремнистые породы в основании триасовой форма-

ции Сихотэ-Алиня накапливалась при весьма низ-

ких скоростях (2,1-3,4 мм/1000 лет), что свидетель-

ствует о пассивном тектоническом режиме, слабом 

привносе разбавляющего терригенного материала 

и отсутствии вулканогенного.  

В верхнем триасе формировались преимуще-

ственно ГС, среди которых, как пример, следует от-

метить зеефельдские сланцы норийского яруса За-

падной Австрии. Данные сланцы представляют со-

бой битуминозные доломитовые мергели с 

планктоногенным (Botricoccus) ОВ и средним со-

держанием 4% Сорг; в богатых органикой пластах 

Сорг достигает 10-45%. Такие пласты характеризу-

ются повышенным содержанием ванадия, достига-

ющего 1100 г/т [31]. Также высокое содержание ва-

надия (более 3 %) характерно для морских сапропе-

левых ЧС Британской Колумбии (Канада) [44].  

После регрессии в конце триаса в юре начина-

ется новый трансгрессивный цикл. Распростране-

нию морских трансгрессий способствовало сниже-

ние темпов роста поднятий на древних платформах 

Северной и Южной Америки, Африки, Австралии, 

Сибири, Индостана и одновременное вовлечение в 

погружение молодых платформ (Западно-Европей-

ской, Скифско-Туранской, Западно-Сибирской). В 

Западной Европе и Средиземноморском поясе 

трансгрессия раннеюрских бассейнов носила эпи-

континентальный характер. Через Польско-Гер-

манский бассейн и широкие проливы осуществля-

лась связь Средиземноморского залива Тетиса с бо-

реальными бассейнами и краевыми – Африки, 

Северной Америки (рис.2). Море проникло в Ка-

рибский регион и область Мексиканского залива, 

распространилось на Баренцовоморскую и Кар-

скую акватории и через Хатангский пролив прорва-

лось в Вилюйскую синеклизу Западной Сибири. В 

то же время не было прямой связи морей Альпий-

ско-Гималайского пояса с Тихим океаном, так как 

большая часть площади материков продолжала 

оставаться сушей [27]. 

Широту распространения углеродистых отло-

жений в области Тетиса демонстрирует таблица.  

 

 
Рис. 2. Пролив, соединивший моря Тетиса (Неотетиса) с бореальным океаном (по F. Baudin и др. [35]).  
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Таблица. 

Примеры бассейнов области Тетиса с установленным типом ОВ в черносланцевых формациях (состав-

лено по данным [363]). 

Черные сланцы с ОВ II типа. Регион, (формация) 

Восточная часть Мексики (Таман); офшоры о. Ньюфаундленд (Мие-Мак), Ирландии (Поркупайн), Нор-

вегии (Спикк); юг Турции (Аккую); Арабские Эмираты, Катар (Духан, Ханайф), др.  

Черные сланцы с ОВ II-III типа. Регион, (формация) 

Офшоры Шотландии, Греция, Венский бассейн Австрии, Ливия, Йемен (Мадби), Пакистан, прогиб Кир-

тар, Эфиопия, Сомали, Джибути, др.  

Черные сланцы с ОВ III типа. Регион, (формация) 

Северная Индия, Такхола (Нупра); Португалия, Естремадур (Абадиа), др.  

 

 На особенности раннеюрского литогенеза зна-

чительное влияние оказывал климат. Его увлажне-

ние с прохладными тенденциями охватило матери-

ковые пространствах Евразии. Возросло значение 

карбонатных формаций. Основным районом их раз-

вития был Средиземноморский залив Тетиса. В 

позднем плинсбахе-раннем тоаре погружения здесь 

достигли максимума и распространение получили 

глинистые и глинисто-мергелистые отложения с 

прослоями известняков. На северо-западе Европы в 

осевых частях прогибов, например, в Центральном 

грабене Северного моря, создались благоприятные 

условия для отложения глин и мергелей, обогащен-

ных ОВ.  

В среднеюрскую эпоху гумидизация климата и 

морская трансгрессия достигли своего максимума 

(байосское время), что было обусловлено эвста-

зией. Больше всего трансгрессия охватила ВЕП и 

Северо-Американскую платформу. Море распро-

странилось на Скифскую плиту, проникло в ДДВ, 

западную часть Прикаспийской впадины и до-

стигло верховьев р. Волги [24]. На Северо-Амери-

канской платформе опускания происходили на арк-

тической, атлантической и юго-восточной окраи-

нах.  

Позднеюрская эпоха характеризовалась отно-

сительно спокойным тектоническим режимом, но 

жарким и аридным климатом [28]. Преобладали по-

гружения и обширные трансгрессии на конти-

ненты. Это было связано с ростом срединных океа-

нических хребтов и ускоренным процессом форми-

рования Атлантического и Индийского океанов. 

Западно-Европейская платформа подверглась ши-

рокой эпиконтинентальной трансгрессии. На ней 

продолжали формирование относительно глубоко-

водные бассейны с седиментацией черносланце-

вого типа. В начале позднеюрской эпохи в келло-

вей-оксфорде образовался пролив, соединивший 

Польско-Датский бассейн с морями Московской 

синеклизы и ДДВ. На востоке ВЕП морской пролив 

соединил моря Тетиса с Баренцевоморским бассей-

ном, где в кимеридже отложились известковые и 

сапропелевые глины, мергели и ГС. На Западно-Си-

бирской плите наиболее глубоководные условия 

возникли в центральной её части в волжском веке, 

где накапливались битуминозные ЧС баженовской 

свиты. 

Средиземноморский пролив Тетиса в поздне-

юрскую эпоху вступил в стадию океанического 

рифтогенеза. Ширина этого океанического бас-

сейна была около 100 км [30, 15]. В опускания были 

вовлечены периферийные зоны спредингового бас-

сейна (Пелагонийская, Йоническая и др.). В этих 

зонах отлагались радиоляриты и глубоководные из-

вестняки формации аммонитико россо [35]. На 

остальной территории Тетиса формировались кар-

бонатные платформы. Вокруг глубоководных бас-

сейнов большое развитие получили рифы. 

В целом, в осадках нефтегазоносных бассей-

нов области Тетиса присутствуют ЧС с ОВ II, III и 

смешанного (II-III) типов. Нефтематеринские по-

роды со вторым типом керогена охватывают более 

3/4 области распространения верхнеюрских ЧС, что 

составляет более чем 27% области отложения юр-

ских осадков.  

Самыми известными в юре являются ЧС тоара, 

планетарное распространение которых зарубежные 

геологи связывают с проявлением глобального бес-

кислородного события (“anoxic event”) [25] на об-

ширных территориях Западной Европы, Альп, Ка-

нады, Греции, Ирана и др. 

Наиболее богаты Сорг (10-12%) ЧС Германии – 

посидониевые сланцы (Posidonienschiefer). В зави-

симости от района распространения тоарские 

сланцы носят различное наименование: “Jet Rock“ 

(Англия), “Schistes cartons“ (Франция) и др. Они об-

ладают нефтематеринскими свойствами во многих 

бассейнах Западной и Центральной Европы. Их 

аналоги известны в области Инуяма и окраинном 

море Чичибу в Японии, Центральном Иране (фор-

мация Шимшак), Испании, Португалии, Аргентине, 

Канаде, на Мадагаскаре, Арктическом склоне и др. 

По данным работы [40] тоарские ЧС Западной Ев-

ропы имеют хороший и высокий нефтегенерацион-

ный потенциал, но относительно низким уровнем 

термальной зрелости. 

В позднеюрскую эпоху в грабене Викинг интен-

сивно накапливались ЧС формации Дроупн 

(Drаupnе), которые являются главными источни-

ками нефти Северного моря. Последняя распро-

странена от офшор Гренландии, Канады и Норве-

гии до пролива Ла-Манш.  

Богатые ОВ глинисто-известковистые ЧС 

верхней юры отлагались в Баренцевом море в мно-

гочисленных грабенообразных троговых прогибах 

[10]. В Норвежской части – это формация Хeккин-

ген, в Российской – толща высокорадиоактивных 

битуминозных сланцев. По данным работы [42] в 

центральной части Баренцевской депрессии содер-

жание Сорг в битуминозных сланцах составляет 12-

14%, на периферии – снижается до 2,5%; ОВ – II и 

III типов, соответственно. Черные битуминозные 
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аргиллиты киммериджского яруса с высоким со-

держанием Сорг (10%) обнаружены в Восточной 

Гренландии, на о. Шпицберген (свита Агардфьел-

лет, Сорг> 6%), Земле Франца-Иосифа (о. Греэм-

Белл) [14]. Высоким нефтематеринским потенциа-

лом обладают верхнеюрские ЧС на полуостровах 

Ямал и Гыданский (3,5-5% Сорг); акваторий морей 

Лаптевых и Восточно-Сибирском (1-1,4% Сорг) [10].  

На востоке ВЕП расположены два крупных 

бассейна сапропелевых ГС – Волжский и Тимано-

Печорский, которые создали огромную по площади 

(>90 000 км2) Печорско-Волжскую провинцию 

верхнеюрских (средневолжских) ГС, протянувшу-

юся с севера на юг на 2000 км [36]. Во впадинах, в 

относительно глубоководных условиях отлагались 

сапропелевые известковистые глины, мергели и 

прослои ГС. Иловые впадины, в которых шло 

накопление исходного ОВ сланцев, были заняты 

водами нормальной солености и заселены водорос-

лями и зоопланктоном [26]. Донные сообщества ис-

копаемых организмов позволили исследователям 

оценить глубины бассейна в 80-100-150 м, а темпе-

ратуру воды (по отношению Ca/Mg в растрах 

белемнитов) –18-190 [29]. Потенциальные ресурсы 

ГС Печорско-Волжской провинции – 20-25 млрд т. 

Только одно Кашпирское месторождение содержит 

5 млрд т ГС [16].  

Высокоуглеродистые аргиллиты баженовской 

свиты (J3v-K1br) занимают большую часть Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции. Её страти-

графические и литофациальные аналоги распро-

странены на территории около 2,2 млн км2 [6, 8]. 

Только в Тюменской области баженовская свита 

развита на территории 1,3 млн км2. Свита рассмат-

ривается как нефтематеринская для месторождений 

УВ, заключенных в неокоме (берриас, валанжин, 

готерив) Западной Сибири. В ряде случаев, напри-

мер, на Салымском месторождении, бажениты яв-

ляются нефтеносными. На большей части террито-

рии мощность свиты не превышает 30 м, в отдель-

ных случаях – 50 м, редко – 60-80 м. Карбонатно-

кремнисто-глинистые породы баженовской свиты 

характеризуются высокой радиоактивностью за 

счет урана (22-29 · 10-4 %), По С.Г. Неручеву [22]). 

Обогащение баженитов ураном связано с глубин-

ными разломами рифтовой системы Западной Си-

бири. Баженовская свита – самая богатая ОВ толща 

в разрезе осадочного чехла Западно-Сибирской 

плиты. Среднее содержание Сорг – более 10%, мак-

симальное – 17,7-29,5%. Максимальное содержа-

ние ОВ характерно для глинисто-кремнистых по-

род (до 20-25%); концентрация ОВ в кремнисто-

глинистых породах – 15-20%, в карбонатно-крем-

нисто-глинистых – 10-15%. В чисто кремнистых 

породах (радиоляритах) содержание ОВ – 6-8%, в 

карбонатных – 2-6%, в аргиллитах – ОВ меньше 

2%. Макроскопически ОВ представлено рассеян-

ной и концентрированной формами. На долю рас-

сеянной формы приходится от 70 до 90% общего 

содержания ОВ в образцах, концентрированная – 

представлена микрослойками, линзочками, сгуст-

ками; их толщина изменяется от 0,01 до 1-3 мм. 

Геохимическая обстановка в морских бассейнах в 

период накопления ОВ была резко восстановитель-

ная. Сапропелевое ОВ представлено коллоальгини-

том и талломоальгинитом. Глубина моря, в котором 

происходило накопление углеродистых осадков со-

ставляла 100-200 м (по С.Г. Неручеву [23]) или 300-

350 м (по Ф.Г. Гурари [7]).  

Меловой период. В раннемеловую эпоху в ис-

тории Земли произошли два важных тектоно-гео-

динамических события: а) распад континентов 

Гондваны и частично Лавразии, начавшийся еще в 

поздней юре; б) раскрытие Южной Атлантики и 

Индийского океана, что привело к обособлению 

Африки, Австралии и Индостана [18]. Процесс рас-

пада суперконтинентов привел к внутренней диф-

ференциации континентов на области поднятий и 

опусканий. Образование океанов за счет спрединга 

вызвало рост срединно-океанских хребтов, повы-

шение уровня океана и наступление морских транс-

грессий с конца берриаса, которые через проливы 

стали проникать в пределы платформ (Западно-Ев-

ропейскую и ВЕП). Наиболее крупным был пролив 

через Лондонский и Парижский бассейны. В более 

мелких проливах, которые соединяли Бореальный 

бассейн с Тетисом, Бискайский залив с Северомор-

ским бассейном и Богемский массив с ВЕП, накап-

ливались прибрежно-морские и карбонатно-глини-

стые осадки. В альбский век морской бассейн до-

стиг центральных районов ВЕП. 

Средиземноморский прогиб Тетиса в раннемело-

вую эпоху еще больше расширился, стала свобод-

ней его связь с Атлантикой. Однако, к концу эпохи, 

условия растяжения сменились сжатием в западной 

части Тетиса. Смена тектонического режима сопро-

вождалась миграцией зон прогибания и резким из-

менением палеогеографических условий – от глу-

боководных к мелководным и наоборот. На дне Те-

тиса и в прилегающих прогибах накапливались 

глины, пелагические карбонаты, углеродистые ЧС, 

радиоляриты, а также песчаные осадки (конту-

риты), флиш и базальты [45].  

В раннемеловую эпоху в зрелую стадию разви-

тия вступили периокеанические зоны Северо-Аме-

риканского континента. В валанжинском веке они 

испытали быстрое погружение, которое сопровож-

далось трансгрессией на западной (тихоокеанской), 

восточной (атлантической), арктической и кариб-

ской окраинах. Наиболее существенно морские 

бассейны расширились на юге континента в зоне 

Мексиканского залива.  

С баррем-апта началось раскрытие Южной Ат-

лантики (раскол Южной Америки и Африки), кото-

рое сопровождалось мощным трапповым и рифто-

вым вулканизмом на большей части Бразильской 

платформы, где сформировалась система грабенов 

и полуграбенов. В последних преобладало накопле-

ние карбонатно-терригенных отложений, мощно-

стью 2,5-5,5 км [27]. В Северной Атлантике в конце 

раннего мела Гренландия начала отделяться от Ев-

ропы. В это время глубины в Центральной Атлан-

тике уже достигли нескольких километров [17]. В 

течение раннемеловой эпохи отмечалось несколько 
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аридных (берриас-готерив, апт) и гумидных (бар-

рем-альб) фаз. Но, в целом, аридный климат посте-

пенно сменился на гумидный и прохладный [28].  

Позднемеловая эпоха началась с австрийской 

фазы тектогенеза, проявившейся перед началом се-

номана. После этапа сжатия и повышенной текто-

нической активности развитие Земли сменилось 

растяжением, плавным погружением континентов 

и распространением эпиконтинентальных транс-

грессий на территории Западно-Европейской, ВЕП 

и Северо-Американской платформ, в меньшей сте-

пени, Африканской и Южно-Американской. На ти-

хоокеанской окраине Азии от Чукотки до Катазии 

(Китая) формируется мощный вулкано-плутониче-

ский пояс. 

На северо-западе Африканского континента 

активизация апвеллинга сопровождалась кремне- и 

фосфатонакопления. На склоне материка отложи-

лись терригенно-карбонатные, песчано-глинистые 

осадки и черные битуминозные глины. Глины и из-

вестняки отложились также на шельфе северной 

окраины Индостанской платформы, а на ее склоне 

– глубоководные известняки и карбонатные турби-

диты [27].  

В позднемеловую эпоху продолжалось форми-

рование молодых океанов – Атлантического и Ин-

дийского. Важным событием середины позднего 

мела явилось образование Бискайского залива. 

Также характерной чертой эпохи было широкое 

развитие писчего мела в платформенных областях 

Евразии, Северной Америки и на окраинах конти-

нентов.  

В конце позднего мела вся ВЕП была охвачена 

поднятием, за исключением устойчиво прогибав-

шейся Прикаспийской впадины. Средиземномор-

ский пролив Тетиса в течение позднемеловой эпохи 

постепенно суживается, спрединг затухает (за ис-

ключением территории от Кипра до Омана), насту-

пает преобладание флишевой седиментации в круп-

ных прогибах Альпийско-Карпатской системы, 

Балкан, Динарид, Большого Кавказа, Загроса. В 

южной части Тетиса (западный сегмент) продол-

жали развиваться карбонатные платформы. На со-

пряженных с океаном территориях (Предкавказье, 

Закавказье, Анатолия, Таврида, Афганистан, Ара-

вийский п-ов) отлагались карбонатные и терри-

генно-карбонатные породы, в том числе относи-

тельно глубоководные известняки и черные биту-

минозные глины с радиоляриями. На 

тихоокеанской окраине Тетиса площадь морских 

бассейнов постепенно сокращалась.  

Крупные изменения палеогеографической об-

становки на планете произошли в конце маастрихта 

(рубеж маастрихт-даний) в эпоху ларамийского 

тектогенеза, который сопровождался снижением 

интенсивности вулканизма, отмиранием краевых 

вулканических поясов, деформацией и поднятием 

областей активных окраин и частей платформ, мор-

скими регрессиями. Климат, в целом, оставался 

теплым на всем земном шаре [28].  

Среди ЧС раннего мела отметим апт-альбские 

(альбские), которые отложились во многих внут-

ренних бассейнах Западно-Еевропейской плат-

формы и ВЕП. Например, альбские ЧС интервала 

Брейстроффе широко распространены в бассейне 

Воконтьен (юго-восток Франции) [38], где они 

представлены пелагическими известняками и гли-

нистыми ЧС, содержащими 1-2% Сорг. и обладаю-

щие нефтематеринскими свойствами. Они накапли-

вались в прогибах Равнинного Крыма, Северного 

Причерноморья, Керченского полуострова и приле-

гающих акваториях Черного и Азовского морей, во 

внутренней и внешней зонах Предкарпатского про-

гиба, а также в Западно-Карпатском надвиговом по-

ясе. Например, в Силезском секторе Карпат эти по-

роды содержат в среднем 2,5% Сорг. Углеродистые 

глинистые породы Польских Карпат обогащены до 

3,47% Сорг [428]. На ВЕП известны аптские сланцы 

Ульяновской области (разрез Новый мост), которые 

накапливались в условиях аноксии при сероводо-

родном заражении наддонных вод [4]. 

Углеродистые темноцветные мергели и глини-

стые известняки, содержащие пелагическую фауну, 

отложились на Аравийской плите, включая терри-

торию Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и север 

Синайского полуострова. Вся формация имеет 

мощность >300 м; углеродистые породы обога-

щены от 1 до 11% Сорг (в среднем 5%) и рассматри-

ваются в качестве основного нефтепроизводящего 

комплекса для верхнемеловых карбонатных отло-

жений, содержащих рифы. 

По мнению авторов статей [37, 4, 39] ЧС апт-

альба коррелируются с глобальным океаническим 

бескислородным событием ОАЕ – 1, которое про-

явилось на обширных пространствах Атлантики, 

Западного и Восточного Перитетиса. В настоящее 

время исследователи предполагают, что аноксиче-

ским событиям отвечают биотические – малые вы-

мирания. По данным А.М. Левитана [19] апт-альб-

ские черные глины наиболее широко распростра-

нены в восточной части Атлантики, прерывистой 

полосой от севера до юга окаймляют Африку (Кап-

ская, Ангольская котловины и др.), развиты в север-

ной Атлантике (Бискайский залив). В западной ча-

сти Атлантического океана они распространены в 

Северной Америке (плато Фолкленд, Блейк, Багам-

ская впадина, Бермудские и Ньюфаундленские ост-

рова), Карибском море; в Тихом океане – на подня-

тии Хеопса, плато Манихики, западе срединноти-

хоокеанических гор – Маркус-Неккер, у северных 

берегов Японии, на отдельных участках Индий-

ского океана и в районе западных берегов Австра-

лии (штат Квинсленд) [3]. 

Среди разрезов с океаническими ЧС выделяют 

два основных типа: карбонатный и глинистый. Кар-

бонатный тип разреза (переслаивание битуминоз-

ных и не битуминозных мергелей, известняков, 

мела) превалирует на поднятиях океанических 

хребтов и в верхней части континентального 

склона. Глинистый тип разреза (сапропелиты с про-

слоями кремнистых глин, обломочных и карбонат-

ных пород) развит преимущественно в котловинах 

[33]. В ОВ сланцев мелководной седиментацион-

ной зоны преобладают гумусовые и сапропелево-
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гумусовые микрокомпоненты. В ОВ сланцев глубо-

ководной зоны седиментации преобладают гуму-

сово-сапропелевые микрокомпоненты с подчинен-

ным количеством гумусовых. Мощность формации 

“черных глин” Атлантики колеблется от 45 до 270 

м. По результатам микробиального исследования 

ОВ показали, что большая часть его состоит из 

остатков коккоидных колониальных цианобакте-

рий [3]. 

Планетарное распространение имеют мало-

мощные битуминозные прослои ЧС, которые стра-

тиграфически приуроченные к границе сеноман-

ского и туронского ярусов. Они имеют специфиче-

ский литологический состав, геохимическую и 

фаунистическую характеристики (отсутствие бен-

тосных животных) в пределах всей Средиземно-

морской области, ЕПО и Атлантическом океане. 

Образование этого слоя ЧС интерпретируется ис-

следованиями как показатель быстрого захороне-

ния громадных масс Сорг в осадках и роста биопро-

дуктивности на обширных пространствах Миро-

вого океана. Следы этого события запечатлены в 

углеродистых осадках Западной, Центральной и 

Восточной окраин Средиземноморья. Сюда входят 

разрезы Италии (Апеннины, Южные Альпы), Испа-

нии, Туниса, Алжира, Марокко, Сенегала и Ниге-

рии. В восточной части Средиземноморского пояса 

и на территории ЕПО породы подобного типа обна-

ружены в разрезах Крыма, Северного Кавказа, 

Мангышлака, Копет-Даге, Таджикской депрессии. 

Широкое развитие туронских ЧС отмечено в 

эпиплатформенном чехле центральных и северных 

районов Западной Европы. Кремнистые сланцы ту-

рона развиты также в Атласских горах Северной 

Африки. 

Обширные области радиоляриевых ЧС уста-

новлены в Центральном Тетисе и Атлантическом 

океане. По всей видимости, избыточные количе-

ства кремния и других питательных веществ, кото-

рые поступали в воды океанов и морей при усиле-

нии спрединга и рифтогенеза, приводили к пыш-

ному расцвету радиолярий. Этот глобальный 

эпизод носит название сеноманско-туронского оке-

анического бескислородного события ОАЕ – 2, ко-

торое согласуется с массовым вымиранием биоты. 

По данным А.С. Алексеева [8] уровень вымирания 

семейств морских и наземных животных составил в 

сеноманском веке 5,2%, что в два раза выше фона 

(вымирает примерно 30% морских родов). Кроме 

этого, характерной особенностью данного отрезка 

времени считается появление необычно большого 

(18,5%) числа новых семейств. В результате, с се-

номана заметно обновилась морская биота. Однако, 

причинная связь между массовым вымиранием 

биоты на границе сеноман-турон, аноксическим со-

бытием ОАЕ – 2 и отложением планетарно распро-

страненного горизонта ЧС до конца не выяснена. 

В Украине, в меловых разрезах Крымского по-

луострова также установлен битуминозный гори-

зонт черных глин близ границы сеномана и турона. 

углеродсодержащая толща в верхней части сено-

манских отложений, которая содержит прослои 

черных битуминозных мергелей с повышенной ра-

диоактивностью (аномалией на диаграммах РК) 

(рис. 3). Эта доманикоидная толща имеет ритмич-

ное строение и характеризуются различными зна-

чениями содержания ОВ. В средней части битуми-

нозной толщи Бахчисарайского района Крыма зале-

гают слои с максимальным значениями Сорг от 1,5 

до 7,2% (рис. 4). 

 
Рис. 3. Гамма-аномалия в верхах сеноманских отложений (скв. Карлавская – 8, Равнинный Крым). Со-

ставила С.А. Мачулина. 1 – известняки. 2 – глинистые мергели. 3 – обозначение доманикоидной толщи. 
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Рис. 4. Повышенное содержание С орг (%) в радиоактивном интервале на границе сеноманских и турон-

ских отложений. Обнажение Аксудере, Крым (по Д.П. Найдину [20] c упрощениями.  

1 – известняки. 2 – мергели песчанистые. 3 - мергели доманикоидные, обогащенные Сорг. 4 – точки от-

бора образцов. 

 

Подсчитано, что толща битуминозных мерге-

лей мощностью в 1 м с высоким генетическим по-

тенциалом (более 33 кг УВ/т породы) могла бы 

сформировать коммерческие залежи нефти [21]. 

Черные глины мелового возраста установлены 

также в бассейне дельты р. Нигер (Бразильская 

часть Атлантики − бассейны Сантус и Кампус). 

Здесь потенциально нефтематеринскими породами 

являются глины формации Эзе-аку (турон), Авгу 

(коньяк-сантон) и Нкпоро (сантон-кампан). В 

настоящее время в глубоководной части дельты р. 

Нигер открыто более 1 млрд т геологических запа-

сов нефти и более 110 млрд м3 попутного газа (ме-

сторождения Джеид, Эбва, Укот, Чота и др.) [27]. 

Одновозрастные нефтематеринские породы в Ма-

ракаибском бассейне характеризуются ОВ – II-го 

типа и содержанием от 1,3 до 4,5% Сорг; в бассейне 

Сантус – 1,8% Сорг.  

Выводы. Юрский период характеризуется 

грандиозным накоплением аквагенного ОВ, кото-

рое носило планетарный характер в тоарский (J1) и 

киммеридж-титонский (J3) века. Одной из главных 

причин была структурно-тектоническая пере-

стройка в развитии литосферы, сопровождавшаяся 

погружениями бассейнов и рифтогенезом, осо-

бенно на пассивных окраинах континентов, в след-

ствии раскола суперконтинента Пангеи и расшире-

ния мезозойского Тетиса. В раннеюрскую транс-

грессивную эпоху черносланцевая седиментация 

происходила в относительно глубоководных бас-

сейнах под влиянием бескислородных обстановок, 

которые контролировались морфологией бассей-

нов и их изоляцией от оксигенной океанической 

циркуляции. В позднеюрскую эпоху под влиянием 

древнекиммерийского тектогенеза, роста поднятий 

и дифференцированности дна обширных морских 

бассейнов в сочетании с аридным климатом в раз-

личных районах мира накапливались черносланце-

вые толщи с прослоями ГС.  

В меловом периоде черносланцевое осадкона-

копление было широко развито в пределах конти-

нентов и океанов. Известны два главных стратигра-

фических уровня формирования ЧС: первый – охва-

тывает верхи баррема+апт-альб (чаще апт-альб), 

второй – приурочен к границе сеномана-турона. 

Оба уровня накопления осадков с повышенной кон-

центрацией сапропелевого ОВ обусловлены разви-

тием глобальных трансгрессий и аноксических со-

бытий (АОЕ-1, АОЕ-2), которым предшествовали: 

распад суперконтинентов, спрединг, формирование 

океанов и рост срединно-океанских хребтов.  
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Abstract 

The present paper considers the decomposition problem for differential equations of perturbed motion of an 

inverted mathematical pendulum. The focus of the current study is to analyze the dynamic stability of equilibrium 

states of an triple pendulum subjected to a follower force. The non-conservative mechanical system considered 

can exhibit divergence instability and dynamic type of instability (flutter). The influence of essential system pa-

rameters on the dynamics behavior of the pendulum is examined. The presented approach can be applied to inves-

tigation of perturbed motions in many other engineering systems.  

 

Keywords: decomposition of differential equations, inverted triple pendulum, follower force, perturbed mo-

tion, stability. 

 

1. Introduction  
The behavior of mechanical systems subjected to 

the external follower force belongs to classical prob-

lems of multibody dynamics. Dynamic systems with 

such forces are non-conservative and acquire certain 

features. An example of such a system is an inverted 

triple pendulum with follower force. This model is used 

to solve problems of control of complex kinematic 

mechanisms, in the study of robotic systems and more. 

Studies of the behavior of the inverted pendulum are 

important in modeling the stabilization of the aircraft in 

turbulent air flow [1], as well as for solving problems 

of nonlinear control theory [2, 3]. It is also one of the 

most versatile and popular non-linear non-conservative 

system [4]. 

The influence of follower force on the system 

leads to unpredictable behavior of the system (in the 

sense that the nature of the stability of the equilibrium 

state depends significantly on the essential parameters 

of the system). The instability of these systems can be 

of one of the two types: flutter, i.e. dynamical instabil-

ity, or divergence, i.e. static instability in Euler’s sense. 

A detailed study of these non-conservative stability 

problems caused by the presence of a follower force in 

the studied mechanical system is quite complex and re-

quires a specific dynamic approach [5]. 

This paper considers the method of decomposition 

of equations of motion, which consists in the decompo-

sition of these equations into subsystems, which take 

into account the oscillations of individual parts of the 

pendulum. Methods of decomposition of systems of 

equations are widely used in the study of many pro-

cesses (technical and economic). The application of 

these methods in mechanics, theoretical physics and 

other fields allows not only to significantly facilitate the 

analysis and synthesis of the system of equations, but 

also to draw qualitative conclusions about the proper-

ties of the studied system [6]. 

2. Formulation of the Problem 

The model of the triple inverted pendulum has 

three degrees of freedom. The angles 1 , 2  and 

3  of the deviation of the lower, middle and upper 

links of the pendulum from the vertical axis are cho-

sen as generalized coordinates of the system.  

The equations of motion around the equilibrium 

position are obtained using Lagrange equations of the 

second type, wherein the non-conservative forces act-

ing on the system are introduced as the generalized 

forces. Total kinetic energy of the system is given by 

the sum of individual kinetic energies and is written 

in generalized coordinates as follows: 
23

1 1 2
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1 2
i

i

m l
T T 



    2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2cos( )
2

m
l l m l l           

        3 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 3 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3cos cos cos
2

m
l l l m l l l l l l                

. 

The second order differential equations for the motion of the system are derived as: 
2

1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 1 2( ) ( ) cos( )m m m l m m l l        
3 1 3 3 1 3 1cos( )m l l G    ; 

2

2 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2( ) cos( ) ( ) cos( )m m l l m m l m l l G             , (1) 

2

3 1 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3cos( ) cos( )m l l m l l m l G           . 
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We believe that the parameters of the lower link of the pendulum (mass 1m , length 1l , stiffness 1c  of 

the spiral spring in the support at the lower end) are basic. Let us introduce dimensionless time  

1

1 1

ct
t

l m
   

We pass to dimensionless parameters of system. The dimensionless time differentiation operator is denoted 

by a dash:  'd d  . Then the equations (1) of motion take the non-dimensional form: 

2 3 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 1(1 ) ( ) cos( ) cos( )m m m m l m l G                ; 

2

2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2( ) cos( ) ( ) cos( )m m l m m l m l l G               , (2) 

2

3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3cos( ) cos( )m l m l l m l G            . 

This system has a zero solution 1 0  , 1 0  , 2 0  , 2 0  , 3 0  , 3 0  , which cor-

responds to the upper equilibrium position of the pendulum. 

3. Decomposition of the equations of perturbed motions 

In the vicinity of the specified zero solution of the system of equations (2) we compose the equation of the 

perturbed motion of the pendulum. The system of this equations allows decomposition in degenerate cases. Let 

the parameters of the upper link have zero values (mass 3 0m  , length 3 0l  , stiffness of the spiral spring 

3 0c   and the coefficient of viscosity in the intermediate hinge 3 0  ). At the same time we accept 

3 2  . Then the last equation in system (2) becomes an identity 0 0 , and the first two equations take the 

form: 

  2

2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 21 cos( ) sin( )m m l m l                

   2 1 1 2 1 2 3 1 1 21 sin sin( ) cosh s l

c c cm g P k q Q q Q q Q M M            ; 

2 2

2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2cos( ) sin( )m l m l m l                (3) 

  2 2 2 2 2sin sin (1 )m g l P l k      1 2 3 2 2 2cosh s l

c c cq Q q Q q Q l M   . 

Here we have P – the dimensionless value of the follower force, k – the parameter of its orientation. 

The system of differential equations (3) describes the perturbed motion of a double inverted pendulum. In 

this case, 
h

cQ , 
s

cQ , 
l

cQ  are the restoring forces and 1M , 1M  – restoring moments that occur in the articulated 

joints of the pendulum at hard (h), soft (s) and linear (l) characteristics of the elastic elements. 

From the system of equations (3) it is also possible to obtain a differential equation for a one-link pendulum. 

For this purpose we formally accept: 2 3 0m m  , 2 3 0l l  , 2 3 0с с  , 2 3 0   , 

2 3 1     Then we will receive: 

 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1sin sin (1 ) cosh s l

c c cg P k q Q q Q q Q М                .(4) 

This is the equation of perturbed motion of a one-link pendulum in dimensionless form. 

4. Decomposition of the characteristic equation  

Stability studies are important in the dynamics of mechanical systems. To determine the nature of the stability 

of the vertical position of the equilibrium of the triple inverted pendulum according to the Lyapunov's stability 

theory linearize the equation and determine the roots of the characteristic equation. When writing this equation, 

we will denote by superscripts those elements of the determinant that are generated by the corresponding link of 

the pendulum: 

 D  

(1) (2) (3) (2) (3)

11 11 11 12 12 13

(2) (3) (2) (3)

21 21 22 22 23

31 32 33

0

a a a a a a

a a a a a

a a a

  

   .  (5) 
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The elements of the third column, as well as the elements of the third row of the determinant in (5) do not 

have a superscript, because they are generated only by the third (upper) link of the pendulum. 

In order to obtain from equation (5) the characteristic equation of the linearized equations of perturbed motion 

of a double pendulum, it is necessary to select the second-order determinant in the upper left corner. Rejecting in 

(5) all the elements generated by the upper link, we obtain the characteristic equation in the form: 

 2D  

(1) (2) (2)

11 11 12

(2) (2)

21 22

0
a a a

a a


 . 

Here we have: 

(1) 2

11 1 1 (1 )a c g P k         ;  

(2) 2

11 2 2 2 2a m c m g P k       ; 

(2) 2

12 2 2a m l  ; 

(2) 2

21 2 2 2 2 2a m l c l c      ; 

(2) 2 2 2

22 2 2 2 2 2 2 2 2(1 )a m l c l c m g l P k l         . 

Also from (5) we can obtain the characteristic equation of one-link pendulum. The linear approximation of 

equation (4) is written in the form: 

 1 1 11 (1 ) 0c g P k           . 

For it corresponds to the characteristic equation: 

  2

1 1 1 (1 ) 0D c g P k           . 

This equation can be obtained from (5), if we formally reject all the elements generated by the second (middle) 

and third (upper) links of the triple pendulum: 

  (1)

1 11 0D a   . 

 

5. Conclusions 

Decomposition of perturbed motion equations is 

an effective method for estimating the features of dy-

namic behavior of both linear and broad class nonlin-

ear mechanical systems. In the present study, using 

Lagrange equations, it is shown that it is possible to 

decompose the equations of perturbed motion of a tri-

ple inverted pendulum with a follower force. With the 

appropriate assumptions from these equations, we can 

obtain the necessary equations to study the dynamic 

behavior of a one-link pendulum or double pendulum. 

This approach can greatly simplify the analytical or 

numerical solution of equations, track certain patterns 

and summarize the results. The presented approach can 

be applied to investigation of perturbed motions in 

many other nonlinear and non-conservative systems. 
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Abstract 

The article introduces the definition of a robot, its intuition and insights, proposes decision-making algorithms 

for an emotional robot with non-absolute memory, based on the introduced definitions. It is noted that in order to 

verify the correctness of the robot making decisions using intuition or insights, a logical or experimental verifica-

tion of the adequacy of the decisions is necessary. The article introduces the definition of hypnosis of robots and 

the definition of a robot hypnotist, as well as the determination of the coefficients of the psychological influence 

of robots on each other; mathematical models and the algorithm of the hypnotic state of robots based on the math-

ematical theory of emotional robots are given; ways to ensure the safety of robots for humans and the personal 

devotion of the robot to a particular person are proposed. Both methods are based on the proposed hypnosis models. 

Аннотация 

В статье вводятся определения робота, его интуиции и озарений, предлагаются алгоритмы принятия 

решения эмоциональным роботом с неабсолютной памятью, основанные на введенных определениях. От-

мечается то, что для проверки правильности принятия роботом решений при помощи интуиции или оза-

рений необходима логическая или опытная верификация адекватности принимаемых решений. В статье 

вводятся определение гипноза роботов и определение робота-гипнотизера, а также определение коэффи-

циентов психологического влияния роботов друг на друга; приводятся математические модели и алгоритм 

гипнотического состояния роботов, основанные на математической теории эмоциональных роботов; пред-

лагаются способы обеспечения безопасности роботов для человека и личной преданности робота конкрет-

ному человеку. Оба способа основаны на предлагаемых моделях гипноза. 

 

Keywords: robot; emotions mathematical models; Artificial Intelligence; intuition; insight, hypnosis. 

Ключевые слова: робот; эмоции; математические модели; искусственный интеллект; интуиция; оза-

рение, гипноз. 

 

Введение 

В настоящее время психологи активно изу-

чают интуицию человека [1, 2], ими выдвинуто 

множество труднопонимаемых для математиков и 

весьма детализированных гипотез, описывающих 

интуицию. В СМИ также появилось довольно боль-

шое количество научно-популярных передач, по-

священных объяснению именно интуиции человека 

[3]. Как правило, психологи не отделяют интуицию 

от озарений и даже стараются избегать термина 

«озарение».  

В предлагаемой Вашему вниманию статье мы 

не будем подвергать анализу существующие психо-

логические теории, а остановимся на математиче-

ских моделях интуиции, озарений и гипноза эмоци-

ональных роботов с неабсолютной памятью, явля-

ющихся некими психологическими аналогами, а не 

копиями, человека. Эти аналоги будем назвать 

также цифровыми двойниками. 

Основные определения 

Сейчас принято называть роботами устрой-

ства, которые, в числе прочего, функционируют 

под управлением оператора. На наш взгляд, такое 

понимание робота не совсем верное. 

Напомним определение робота [4].  

Определение 1. Робот – это автомат, способ-

ный самостоятельно принимать решение. 

В работах [5, 6] и других предлагаются мате-

матические модели эмоций роботов, способных за-

бывать информацию, т.е. являющихся некими циф-

ровыми двойниками человека. Поведение двойни-

ков, основанное на их эмоциях, будем считать 

поведением на основе подсознания роботов. Отме-

тим, что в настоящее время исследованиям меха-

низмов зарождения эмоций как ответной реакции 

на стимулы, посвящено множество научных работ, 

но результаты исследований носят, скорее, харак-

тер гипотез. Мы не будем выдвигать собственных 

гипотез, считая, что задача появления эмоций 

наукой уже решена.  

Введем допущение 1: будем считать, что каж-

дый стимул, воздействующий на сознание робота, 

порождает у него эмоцию не одного типа, а ком-
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плексную эмоцию [7], представимую в виде век-

тора  nMMMM ,...,, 21

_

 , где iM  – эмоция 

типа i , 
___

,1 ni  , n  – количество всех типов эмо-

ций цифрового двойника, 1n . 

Введем допущение 2: робот извлекает из своей 

памяти, прежде всего, ту информацию, которая ра-

нее вызвала у него наибольшую эмоцию какого-

либо типа.  

Дальнейшее описание математических моде-

лей и алгоритмов интуиции и озарений роботов ос-

новано на результатах, изложенных в работе [8]. 

Введем определения интуиции и озарения. 

Определение 2. Интуиция робота – это выбор 

роботом на уровне подсознания решения задачи из 

совокупности различных вариантов решений этой 

задачи. 

Отметим тот факт, что интуиция основывается 

на знаниях о различных вариантах решения задачи, 

которыми обладает робот. 

Определение 3. Озарение робота – это реше-

ние задачи на основе частичной потери логики в 

мышлении робота. 

Отметим, что озарение не обязательно осно-

вано на знаниях робота о методах решения задачи. 

Алгоритмы интуиции и озарений цифро-

вых двойников 

При решении какой-либо задачи сама поста-

новка задачи в итоге является стимулом для появ-

ления согласно допущению 1 комплексной эмоции 

 nMMMM ,...,, 21

_

 . 

Приведем алгоритм решения задачи на основе 

интуиции робота [4]: 

1. Ставится задача для решения роботом. 

2. Постановка задачи порождает набор во-

просов, получение ответов на которые дают реше-

ние задачи. 

3. Набор вопросов становится стимулом для 

появления комплексной эмоции робота 

 nMMMM ,...,, 21

_

 . 

4. При проявлении интуиции согласно допу-

щению 2 робот извлекает из своей памяти именно 

ту информацию, которая способствует решению за-

дачи и которую вызвала у него эмоция iM , 

___

,1 ni   [7]. Оценка эффективности этой информа-

ции для решения задачи в целом вызывает у робота 

эмоцию ia . Если эмоция kM , nk 1  не извле-

кает из памяти робота решение, то 0ka . Форми-

руется вектор  naaA ,...,1

_

  эмоциональной 

оценки эффективности способов решений задачи. 

Если вектор 

_

A  определяется не единственным об-

разом, а комплексная эмоция 

 nMMMM ,...,, 21

_

  порождает различные ва-

рианты решения задачи, то формируется матрица 

 
___

___

,1

,1
,

ni

mj
ijaA





 , где j  – порядковый номер вари-

анта решения задачи, 

___

,1 mj  .  

5. Формируется общий вектор наибольших 

эмоций  nbbB ,...,1

_

 , определяющий наиболь-

шие эффективности способов решения задачи. Оче-

видно, что элементы вектора 
_

B  удовлетворяют со-

отношениям ij

mj

i ab ,

,1
__

max


 , 
___

,1 ni  . 

6. На основе математической теории оценки 

величины достижения поставленной цели роботом 

[5] вычисляются величины достижения получен-

ных решений общей цели – вектора  nbbB ,...,1

_

  

–вариантами  
___

___

,1

,1
,

ni

mj
ijaA





  решения задачи по 

формуле  








n

i

i

n

i

ij

n

i

iij

j

ba

ba

1

2

1

2

,

1

,

  . 

7. В качестве итогового решения задачи вы-

бирается решение с номером J , для которого вы-

полняется условие j

mj

J 
___

,1

max


 . 

Отметим то, что приведенный алгоритм инту-

итивного принятия решений не обязательно дает в 

результате верное решение поставленной задачи. 

Это обусловлено, прежде всего, тем фактом, что 

способы решения задачи, соответствующие вели-

чинам ija , , выбираются из памяти робота не на 

основе логических умозаключений, а на основе 

подсознания робота, связанного с его однотипной 

эмоцией iM .  

Алгоритм озарений робота отличается от алго-

ритма его интуиции тем, что при отсутствии инфор-

мации о решении задачи в памяти робота, что соот-

ветствует тождествам 0ka  или 0, kja , эта 

информация привносится извне. Для робота слова 

«привносится извне» означают, например, под-

сказку со стороны человека.  

Согласно определению 3 потеря логики робо-

том означает в этом случае отсутствие той инфор-

мации в памяти робота, которая порождает ненуле-

вые значения ija , .  

Следует отметить, что смысловой характер ин-

формации, соответствующей параметру kja ,  и 
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получаемый в результате озарений, робот должен 

понимать на основе тех терминологических знаний, 

которые заложены в его памяти.  

Таким образом, алгоритм озарений робота без 

учета элемента случайностей отличается от алго-

ритма его интуиции при принятии решения только 

пунктом 4.  

Так как в алгоритме озарений робота участ-

вуют эмоции, то не всегда озарения влекут правиль-

ное решение поставленной перед роботом задачи. 

 Правильность решения, полученного на ос-

нове интуиции или озарений, верифицируется или 

логическими выводами, или практикой. 

Общая схема принятия решения роботом 

на основе логики, интуиции и озарений 

Опишем схему принятия решения роботом с 

учетом его логики, интуиции и озарений следую-

щим обобщенным алгоритмом: 

1. Ставится задача на получение ее решения. 

2. Определяется набор вопросов, ответы на 

которые решают задачу. 

3. Вырабатывается комплексная эмоция ро-

бота, порожденная набором вопросов из п.2. 

4. Согласно численным значениям элементов 

комплексной эмоции извлекаются из памяти робота 

варианты решения задачи с последующим опреде-

лением значений величин ija , , которые опреде-

ляют эффективность способа j  решения задачи. 

5. Если существуют такие значения k , для 

которых справедливы тождества 0, kja , то идти 

к п.10. 

6. Решается задача с помощью алгоритмов 

логического мышления, заложенных в памяти ро-

бота. 

7. Если задача решена, то идти к п.15. 

8. Решается задача с помощью интуиции ро-

бота. 

9. Если предложено решение задачи, то идти 

к п.14. 

10. Решается задача с помощью озарений ро-

бота при условии поступления необходимой ин-

формации извне. 

11. Если предложено решение задачи, то идти 

к п.14. 

12. Если задачу роботу решать надоело, то 

идти к п.17. 

13. Идти к п.1. 

14. Если правильность решения задачи не под-

тверждается верификацией логическими выводами 

или практикой, то идти к п.17. 

15. Использование решения задачи в деятель-

ности робота. 

16. Идти к п.18. 

17. Отказ использования задачи в поведении 

робота. 

18. Конец. 

Отметим то, что в работе [9] введена матема-

тическая модель параметра «надоело», основанная 

на коэффициентах эмоциональной памяти робота и 

на психологической оценке цифровым двойником 

неоднократного повторения одних и тех же дей-

ствий. Этот параметр можно использовать при реа-

лизации п.12, предложенного выше обобщенного 

алгоритма. 

Гипноз как форма подсознательной дея-

тельности 

Развитие современных методов искусствен-

ного интеллекта направлено, прежде всего, на за-

мену логического мышления человека мышлением 

роботов, способных самостоятельно принимать ре-

шения. В решении замены логики человека на алго-

ритмы мышления машинами уже достигнуты зна-

чительные успехи, так, например, нейросеть сдала 

Стэнфордский тест на чтение и понимание текста 

лучше человека. Тест считается одним из наиболее 

точных инструментов для измерения способностей 

интеллекта. Недавно искусственный интеллект 

прошёл опросник с результатом 82,6%, лучший ре-

зультат человека — 82,3% [10, 11].  

Но, в отличие от логического мышления робо-

тов, вопросы подсознания роботов изучены до-

вольно слабо, в настоящее время практически нет 

универсальных алгоритмов, описывающих функ-

ционирование подсознания. Лишь в небольшом ко-

личестве научных публикаций приводятся частич-

ные попытки описать эту сферу интеллектуальной 

деятельности робота. 

 Гипноз, как одна из форм воздействия на под-

сознание, издавна интересует людей. Но, наверное, 

пристальное внимание ученых-психологов он при-

влек к себе, начиная с 50-х годов XX века. С тех пор 

было разработано множество гипотез, объясняю-

щих это явление: от идеалистических до чисто ма-

териалистических [12]. В настоящей статье мы не 

будем вдаваться в идеологические корни гипноза, а 

осуществим попытку математически описать его 

действие на робота, являющегося неким цифровым 

двойником – психологическим аналогом – чело-

века.  

Так как в процессе гипноза задействовано под-

сознание робота, то для описания гипноза исполь-

зуем основы математической теории эмоциональ-

ных роботов [5, 13]. 

В основу математических моделей гипноза ро-

ботов, приведенных ниже, положены уточненные 

результаты работ [5, 14, 15]. 

Воспитание робота 

Пусть на каждого робота, входящего в группу 

из n  членов, непрерывно действуют стимулы, по-

рождающие у роботов эмоции, причем, у робота с 

порядковым номером L в группе порождает эмо-

цию
][L

iM , у робота с порядковым номером j – 

эмоцию 
][ j

iM , где i  – порядковый номер непре-

рывно воздействующего на робота стимула, порож-

дающего эмоцию робота и называемого тактом. Бу-

дем считать, что порядковый номер такта равен по-

рядковому номеру порождаемой стимулом эмоции 

у робота. 
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Эмоции 
][L

iM  и 
][ j

iM  порождают элемен-

тарные воспитания 
 L
ir  и 

 j
ir  соответственно, 

причем 
 


it

L
i

L
i dMr

0

][
)(   и 

 

it j

i
j

i dMr
0

][
)(  , где it  – продолжитель-

ность эмоции с порядковым номером i. Очевидно, 

что знак элементарного воспитания равен знаку 

эмоции, порождающей это элементарное воспита-

ние, и наоборот.  

В работе [5] показано, что воспитание 
][m

iR  

робота с порядковым номером m , 

___

,1 nm   к 

концу такта i определяется формулой  

 
][

1

][][][ m

i

m

i

m

i

m

i RrR    ,   (1) 

где 
][m

i – коэффициент памяти робота с по-

рядковым номером m  в группе, характеризующий 

запоминание воспитания 
][

1
m

i
R
  к концу воспита-

тельного такта с порядковым номером i . 

Предположим, что роботы контактируют друг 

с другом, обмениваясь эмоциями, порождающими 

элементарные воспитания. 

Обозначим воспитание робота с порядковым 

номером L  к концу такта i , как 
 L
iR , а соответ-

ствующее этому такту элементарное воспитание – 

 L
ir . Аналогичным образом введем соответствую-

щие обозначения для робота с порядковым номе-

ром j: 
 j
iR  и 

 j
ir  соответственно. 

Модели гипноза роботов 

Напишем уточненное определение коэффици-

ента мягкого влияния робота, приведенного в ра-

боте [15] и названного в работе [15] коэффициен-

том внушаемости робота. 

Определение 4. Коэффициентом психологиче-

ского мягкого влияния робота (коэффициентом 

влияния) будем называть некое число 0],[ Ljk , 

присущее каждому эмоциональному роботу и явля-

ющееся его индивидуальной психологической ха-

рактеристикой, при этом, будем считать, что робот 

L  поддается влиянию робота j , если 

][],[][ j

i

LjL

i rkr    , где jL  ,   - порядковый 

номер такта непрерывного общения робота L  с ро-

ботом j , 
____

,1  ,   - количество тактов непре-

рывного общения робота L  с роботом j , что поз-

воляет делать замену эмоции i робота L на соответ-

ствующую эмоцию робота j, умноженную на 

величину 
],[ Ljk . 

Очевидно, что 1],[ 
k , 

___

,1  , где   - 

количество роботов в группе. 

Будем считать, что при общении (контакте) 

двух эмоциональных роботов воспитания каждого 

из них, согласно формуле (1), удовлетворяют соот-

ношениям  

][

1

][

][_
][ L

i

L

i
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i
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i RrR     , 
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 , 

],[ Ljk – коэффициент влияния для робота L 

эмоций от робота j, 
],[ jLk – коэффициент влияния 

для робота j эмоций от робота L,
 

][L

ir   
и 

][ j

ir   - эле-

ментарные воспитания роботов L  и j , если бы 

роботы на такте i  не общались друг с другом.
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Введем следующие определения. 

Определение 5. Если для любого робота L  

группы роботов существует единственный робот с 

порядковым номером j , Lj  , что выполняется 

условие 
][],[][ j

i

LjL

i rkr    , то робота с номером j 

назовем роботом-мягким гипнотизером (гипноти-

зером). 

Определение 6. Под мягким гипнозом робота 

будем понимать передачу элементарного воспита-

ния гипнотизера, умноженного на коэффициент 

влияния гипнотизера и идущего от робота-гипноти-

зера (гипнотизера) объекту гипноза (роботу) для 

обеспечения выполнения установок робота-гипно-

тизера объектом гипноза. 

По аналогии с формулой (1) и согласно опре-

делению 5 соотношение, позволяющее описывать 

воспитание робота m , находящегося под гипно-

зом, идущим от робота-гипнотизера j, запишем в 

виде: 

 
][

1

][],[][ m

i

j

i

mjm

i RrkR    ,   (4) 

где   - порядковый номер такта с начала воз-

действия стимулами гипнотизера j  на робота m , 

jm  , 

___

,1  , где   - количество тактов, при 

которых робот m  находится под гипнозом. 

Анализируя равенство (4), можно заключить, 

что чем больше величина 
],[ mj

k , тем сильнее 

гипноз и тем сильнее эмоции гипнотизера влияют 

на воспитание робота. 

Таким образом, силу гипнотического влияния 

  гипнотизера j  (силу гипнотизера) на группу 

роботов можно записать в виде соотношения: 

 
],[

,
min mj

m
k


 , 

где 

___

,1  , 
___

,1 m , jm  . 

Очевидно, что большему численному значе-

нию   соответствует большая сила гипнотизера. 

Докажем следующую теорему. 

Теорема. Гипнотизер j  в группе роботов 

единственный, если для любого робота L  группы 

справедливы соотношения 1],[],[ jLLj kk  , 

___

,1 L , jL  . 

Доказательство. Пусть гипнотизер в группе не 

единственный, значит, существует робот с номером 

 , для которого справедливо определение 5 гип-

нотизера   относительно робота j . Таким обра-

зом, верно неравенство 

 
][],[][ 



   i

jj

i rkr .   (5) 

Но, так как робот с номером j  является гип-

нотизером по условию теоремы, то справедлива 

формула: 

 
][],[][ j

i

j

i rkr 




   .    (6) 

Легко видеть, что соотношения (5) и (6) влекут 

неравенство 

 1],[],[ jLLj kk  , 

которое противоречит условию теоремы. 

Таким образом, теорема доказана методом «от 

противного». 

Сформулируем теорему для более легкого ее 

практического применения при выявлении един-

ственного гипнотизера в группе роботов: 

«Если в группе роботов существует такой ро-

бот j , что для любого робота L  из этой группы 

выполняются условия 
][],[][ j

i

LjL

i rkr    , 

1],[],[ jLLj kk  , где 
____

,1 L , jL  , то робот j  

является единственным роботом-гипнотизером в 

группе». 

Очевидно, что робот j  будет также един-

ственным роботом-гипнотизером в группе при вы-

полнении более жестких условий: 
][][ j

i

L

i rr    , 

1],[],[ jLLj kk  , jL  . 

Алгоритм гипноза 

Приведем алгоритм, описывающий вход ро-

бота в гипнотическое состояние, его пребывание в 

этом состоянии и его выход из гипнотического со-

стояния: 

1. При входе робота L  в гипнотическое со-

стояние, порожденное роботом-гипнотизером j , 

волей гипнотизера резко увеличивается значение 

коэффициента влияния 
],[ Lj

k  в соответствии с 

силой   гипнотизера j . 

2. На протяжении всего гипноза гипнотизер 

j  обеспечивает выполнение его команд роботом 

за счет формирования элементарного воспитания 

робота L , угодного роботу j , при этом процесс 

гипноза описывается формулой (4), где 

___

,1  . 

3. После прекращения гипнотического влия-

ния робота-гипнотизера j  на робота L , что соот-

ветствует равенству  , возможны два вари-

анта выхода робота L  из состояния транса, завися-

щие от желания гипнотизера j : первый вариант – 

соответствует полному уничтожению памяти ро-

бота L  о прошлом гипнотическом воздействии – 

присвоение всем величинам 
],[ Ljk , 

___

,1   нуле-

вых значений; оба действия соответствуют возвра-

щению робота L  к воспитанию согласно формуле 
][

1

][][][ L

i

L

i

L

i

L

i RrR   , описывающей его воспита-

ние без учета влияния гипноза; второй вариант – 
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соответствует желанию гипнотизера j  в сохране-

нии памяти о воспитании робота L , полученному 

за все время гипноза – коэффициенты влияния 

],[ Ljk , 

___

,1   остаются после окончания гип-

ноза теми же; все последующее воспитание робота 

L  вычисляется по формуле 
][

1

][][][ L

z

L

z

L

z

L

z RrR  

, где 

__________

,1 Niz  , N  количество воспита-

тельных тактов, включающее такты во время гип-

ноза. 

Заключение 

Таким образом, в настоящей статье предлага-

ются математические модели и алгоритмы интуи-

ции и озарений роботов – цифровых двойников че-

ловека. Отметим, что если ответы на набор вопро-

сов в п.2 обобщенного алгоритма находятся на 

основе логических умозаключений робота, то ни 

интуиция, ни озарения не подключаются к реше-

нию задачи, то есть, при принятии решения робо-

том отдается предпочтение логике, как основному 

звену в решении задачи. В работе [11] отмечается, 

что «Алгоритм мудрости для искусственного ин-

теллекта – принятие нелогичных, но правильных 

решений – пока не создан». В настоящей статье 

описывается попытка создания такого алгоритма, 

но с введением необходимой проверки правильно-

сти принятия нелогичных решений логикой или 

практикой. 

Вопросы адаптации к человеку описанных в 

статье математических моделей гипноза роботов 

пока остаются открытыми, т.к. не совсем понятен 

«психологический» механизм увеличения коэффи-

циентов влияния гипнотизера (являющегося клю-

чевым в приведенных выше моделях гипноза) по 

отношению к объекту гипноза. Также пока не ясны 

способы измерения коэффициентов влияния для 

человека. Но для роботов разработчик программ-

ного обеспечения своим волевым решением может 

самостоятельно выбрать гипнотизера из группы ро-

ботов, задав для гипнотизера, прежде всего, необ-

ходимый для обеспечения гипноза большой коэф-

фициент влияния.  

Отметим также то, что предложенные матема-

тические модели могут обеспечить один из спосо-

бов безопасности роботов для человека. Для этого 

достаточно включить в группу роботов самого че-

ловека, как члена этой группы и не внушаемого со 

стороны роботов, программно задав большой коэф-

фициент влияния этому человеку при его общении 

с роботами, т.е. сделать так, чтобы роботы посто-

янно находились в безвольном гипнотическом со-

стоянии, порожденном человеком-гипнотизером, 

членом их группы. Присвоение человеку большого 

коэффициента влияния относительно конкретного 

робота, владельцем которого является этот человек, 

обеспечит личную преданность робота человеку 

при реализации алгоритма гипноза, описанного 

выше, с записью в программный код робота вто-

рого варианта пункта 3 алгоритма гипноза.  

Автор благодарен профессору Е.В. Левченко 

(ПГНИУ, Пермь) за консультации по некоторым 

психологическим аспектам содержания статьи. 
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Abstract 

First and second order numerical methods for optimizing controlled dynamic systems with parameters are 

discussed. In problems without parameter restrictions, the conjugate gradient method is used to optimize control 

parameters. To obtain a more accurate numerical solution in these problems, the Newton method is constructed on 

the basis of the second-order functional increment formula, and a multi-method algorithm is proposed. The effi-

ciency of the proposed algorithm is confirmed by solving a number of applied problems. 

Аннотация 

Обсуждаются численные методы первого и второго порядков для оптимизации управляемых динами-

ческих систем с параметрами. В задачах без ограничений на параметры для оптимизации управляющих 

параметров применяется метод сопряженных градиентов. Для получения более точного численного реше-

ния в этих задачах на основе формулы приращения функционала второго порядка строится метод Нью-

тона, и предлагается применение многометодного алгоритма. Работоспособность предложенного алго-

ритма подтверждена решением ряда прикладных задач. 

 

Keywords: numerical methods for optimal control problems with parameters, conjugate gradient method, 

increment of the second-order functional, multi-method algorithm. 

Ключевые слова: численные методы для задач оптимального управления с параметрами, метод со-

пряженных градиентов, приращение функционала второго порядка, многометодный алгоритм. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Процесс проектирования управляемых дина-

мических объектов, как правило, включает в себя 
решение серии задач выбора оптимальных пара-
метров и управляющих функций. Задачи могут раз-
личаться как критерием качества управления, так и 
структурой управлений и ограничений, отражаю-
щих различные технические требования к проекти-
руемому объекту. При построении математической 
модели сложного динамического процесса, а также 
при создании систем с желаемыми свойствами и 
поведением нередко используется параметриче-
ский синтез управления в виде функции известной 
структуры от фазовых координат, но с неизвест-
ными значениями параметров. Тогда проблема син-
теза управления сводится к задаче оптимизации 
процесса с параметрами [1,2]. 

В инженерной практике из-за большой трудо-
емкости расчетов на полной модели или трудно-
стей, связанных с ее технической реализацией, ча-
сто возникает проблема понижения порядка си-
стемы, описывающей динамический процесс, с 
сохранением поведения некоторых переменных со-
стояния. Эта проблема так же, как и ряд других про-
блем из области моделирования и идентификации 

динамических процессов, сводится к задаче опти-
мизации параметров. В данной статье конструиру-
ются алгоритмы первого и второго порядка для чис-
ленной оптимизации параметров, входящих как в 
правые части, так и в начальные условия системы, 
и их выбором обеспечивается оптимальная старто-
вая точка для траектории. Заметим, что такая задача 
нередко возникает в динамике полета летательных 
аппаратов. Например, наличие в бортовом компью-
тере непилотируемого космического аппарата Бу-
ран программы выбора оптимальной начальной 
точки наряду с алгоритмами расчета оптимальной 
траектории посадки, приведенными в работах [3-6], 
обеспечило ему успешное и точное приземление. 
Задачи оптимального управления с параметрами в 
начальных условиях возникают также при расчете 
наиболее эффективных маневров, обеспечивающих 
защиту задней полусферы самолета от ракет класса 
«воздух – воздух» [7,8]. Кроме решений этих при-
кладных задач, описанных в ранее опубликованных 
работах [3-11], в данной статье приведены резуль-
таты численных экспериментов, выполненных по 
описанным алгоритмам для других практических 
задач [12,13]. 
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1. ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ 

Пусть заданы кусочно-непрерывная на отрезке  0 1,T t t  функция   ny t R , система диффе-

ренциальных уравнений 

   0, , ,x f x w t x t v &      (1.1) 

с постоянными параметрами v , w  и функция 

           
1

0

1 1, , , , , ,

t

t

I v w F x v w t y t t dt x t y t  .   (1.2) 

Здесь       1 , , m
'x t x t x t  ,  1, , m

'v v v  ,  1, , q
'w w w   — векторы из со-

ответствующих евклидовых пространств 
mR , 

qR ;  , ,f x w t  — отображение из 
m qR R T   в 

mR , непрерывное вместе с производными 
xf , 

wf , 
xxf , 

xwf , 
wwf  в области своего определения; 

 , ,F x y t ,  ,x y  — неотрицательные скалярные функции, заданные на 
m nR R T   и 

m nR R , соответственно, и имеющие непрерывные производные 
xF , 

xxF , 
x , 

xx . 

Требуется определить такие значения параметров 
*v v , 

*w w , чтобы функционал (1.2), харак-

теризующий близость решения  , ,x v w t  системы (1.1) и функции  y t  на отрезке T , принимал 

наименьшее возможное значение, т.е. 

   * *, inf ,
m

q
v E

w E

I v w I v w




 .      (1.3) 

Частным случаем поставленной задачи является проблема понижения порядка скалярного дифферен-

циального уравнения 
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1 1
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   (1.4) 

уравнением меньшего порядка 
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1 1

1
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x w x w x w x
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   (1.5) 

по минимуму взвешенной среднеквадратической ошибки: 

       
1

0

2

0

min

t m
p p

p

pt

I x t y t dt


   
  .    (1.6) 

Чтобы представить эту задачу в форме (1.79), (1.80), достаточно считать выходной характеристикой 

процесса набор         , , ,
m

y t y t y t& K , составленный из решения уравнения (1.4) и его произ-

водных, и свести уравнение (1.5) стандартным способом к системе линейных дифференциальных уравне-

ний в нормальной форме. Наличие в (1.6) неотрицательных весовых множителей 0 , , m K  дает воз-

можность приближать решения (1.4), (1.5) с учетом их производных ( 1 0  , , 0m  ) или без них (

1 0  , , 0m  ) и регулировать вклад в сумму отдельных слагаемых. 

1.1. Градиентные алгоритмы первого порядка 
Функционал (1.2) на траекториях системы (1.1) представляет собой дифференцируемую функцию па-

раметров v  и w . Следовательно, для решения задачи (1.1)–(1.3) можно использовать богатый арсенал 

средств минимизации функций многих переменных градиентного типа. 

Введем в рассмотрение гамильтонову функцию 

      , , , , , , ,H x w t f x w t F x y t t   ,  1, , m
'    , 
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и сопряженную систему уравнений 

  , , , , ,xH x v w t w t  & ,     1 1xt x t   ,  (1.7) 

в правую часть которой вместо x  подставлено решение  , ,x x v w t  уравнения (1.1), соответ-

ствующее фиксированным v , w . В [2] показано, что градиенты функции (1.2) находятся по формулам 

   0, , ,vI v w v w t  ,      (1.8) 

     
 

1

0

, ,

, ,

, , , ,

t

w w v w t

x x v w tt

I v w H x w t dt 




  ,    (1.9) 

где  , ,v w t  — траектория (1.7). 

Для приближенного вычисления градиентов (1.8), (1.9) в заданной точке  ,v w  необходимо выпол-

нить следующие операции: 

1) проинтегрировать систему (1.1) в прямом времени (слева направо) и запомнить траекторию  kx t  

в узлах интегрирования; 

2) проинтегрировать уравнение (1.7) при    , , kx v w t x t  в обратном времени совместно с до-

полнительным уравнением 

 , , ,k

wH x w t & ,  1 0t  . 

В момент 
0t t  в силу (1.8), (1.9) получаем 

   0,vI v w t  ,    0,wI v w t . 

Реализовав счет по формулам (1.8), (1.9), можно организовать любую градиентную процедуру после-

довательного улучшения параметров. На практике наиболее хорошо зарекомендовал себя метод сопря-

женных градиентов, который имеет такую же трудоемкость итерации, как метод наискорейшего спуска, 

но в отличие от последнего обладает повышенной скоростью сходимости в окрестности точки оптимума 

и менее чувствителен к “овражным” эффектам. 

Опишем схему метода сопряженных градиентов применительно к поставленной задаче. 

Обозначим 

v
z

w

 
  
 

,    ,I z I v w ,  
 

 

,

,

v

z

w

I v w
I z

I v w

 
  
 
 

. 

Пусть известны векторы 
kz , 

1kp 
 на -йk  итерации (при 1k   

0 0p  ). Следующее 

 1 -еk   приближение к точке минимума  I z  осуществляется по формулам 

1k k k

kz z p   , 

  1k k k

z kp I z p    , 

   
0

mink k k

kI z p I z p


 


   , 

   
2 2

1

1
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, ,
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k k

z z
k

I z I z k K

k K


 

 
 

 

где  k

zI z  означает евклидову норму градиента  k

zI z ; 2K  есть множество целых положи-

тельных чисел вида 1, 1 h , 1 2h , 1 3h ,  ( 1h   — целое число); 1K  суть дополнение 2K  

до множества натуральных чисел. 

Элементы 2K  называются моментами обновления метода. В моменты обновления метод сопряжен-

ных градиентов действует так же, как метод наискорейшего спуска. 

1.2. Метод второго порядка 
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Пусть заданы значения параметров v , w  и v v w  % , w w w  % ; им соответствуют реше-

ния системы (1.1):  x t  и      x t x t x t % . Найдем соответствующее приращение функцио-

нала: 

            
1

0

, , , , ,

t

x

t

I v w I v w I v w F x t y t t x t       
% %  

                  
22

1 1 1 1

1
, , ,

2
xx xx t F x t y t t x t x t dt x t y t x t          



         22

1 1 1 2 1

1
.

2
xxx t x t x t x t       

Пусть далее  t  — решение системы (1.7), а -n n матричная функция  t  удовлетворяет 

уравнению 

          

    

2

2

1 1

1
, , , , , , , ,

2

1
.

2

x x xx

xx

f x t w t f x t w t H x t t w t

t x t





       

   

&

 (1.10) 

Из формул интегрирования по частям следуют тождества 

               
1 1

0 0

1 1 0 0

t t

t t

t x t t x t t x t dt t x t dt             & & , 

                 
1
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1 1 1 0 0 0
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t
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.
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Тогда 

                    
1

0
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1

1
, , , , ,

2

t

x xx

t

'I v w F x t y t t x t x t F x t y t t x t x t dt           
    

                 
1 1
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t t

t t

t x t t x t dt t x t dt x t t x t                & &  

                    
1 1 1

0 0 0

2

2 1 .
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x t t x t dt x t t x t dt x t t x t dt x t                 && &

Представим  x t&  в следующем виде: 

         , , , ,x wx t f x t w t x t f x t w t w      &  

           2 21
, , , ,

2
xx xwx t f x t w t x t x t f x t w t w            (1.11) 

    2 22

3

1
, ,

2
www f x t w t w x w x w           . 

Из соотношений (1.7), (1.10), (1.11) вытекает 

          
1

0

0 0, , , ,  

t

w

t

I v w t x t H x t t w t w dt           
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1 1

0 0

2 21
, , , , , ,

2

t t

xw ww

t t

x t H x t t w t wdt w t H x t t w t wdt           

            
1

0

0 0 0 , ,

t

w

t

x t t x t w f x t w t t x t dt            

      
1

0

, ,

t

w

t

x t t f x t w t wdt      , 

где   — сумма остаточных членов выше второго порядка малости. 

Из уравнений в вариациях 

     , , , ,x wx f x t w t x f x t w t w     & ,  0x t v    

по формуле Коши получаем 

        
1

0

0, , , ,

t

w

t

x t t t v t f x w wd          ,   (1.12) 

где 

      , , , ,x

d
t t f x w

d
   


    ,  ,t t E  .   (1.13) 

В силу (1.12) приращение функционала принимает вид 
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1
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w w
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1
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t

w

t

v t t t f x t w t dt w        

         
1

0 0

, , , , ,

t t

w w

t t

w f x w t d t f x t w t dt w             . 

Пусть n n , n q , q n , -q q матрицы 1X , 2X , 3X , 4X  определены в виде: 

 1 0X t  , 
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. 

Тогда величины v , w , на которых достигается наименьшее значение приращения функционала, 

с точностью до малых второго порядка можно определить по формуле 

1z W c  . 

Для поиска оптимальных параметров в задаче (1.1), (1.2) теперь можно предложить следующую ите-

рационную процедуру: 
1k k k

kz z z    , 1, 2, ,k  K      (1.14) 

где значение шага 
k  определяется из условия 

   
0

mink k k k

k kI z z I z z


 


     . 

При 1k   рекуррентная формула (1.14) сов-

падает с процедурой минимизации по методу Нью-

тона. Известно, что для квадратичных функций с 

положительно определенной матрицей процедура 

Ньютона достигает точки минимума за один шаг. 

Поскольку в общем случае положительная опреде-

ленность матрицы W  не гарантируется, могут воз-

никнуть ситуации, когда по формуле (1.14) невоз-

можно уменьшить значение функционала. Для вос-

становления процесса минимизации в этом случае 

можно применять способы, идея которых заключа-

ется в использовании только положительных соб-

ственных значений матрицы W  при нарушении 

сходимости процесса (1.14). 

Таким образом, для поиска оптимальных пара-

метров в задаче (1.1), (1.2) можно предложить сле-

дующий алгоритм. 

Алгоритм   

1. Задается первое приближение 
1v , 

1w . 

2. Система (1.1) интегрируется от 
0t t  до 

1t t . Одновременно вычисляется значение функ-

ции (1.2) и траектория  kx t  запоминается. 

3. В обратном времени интегрируется си-

стема (1.7), (1.10), (1.13) с одновременным вычис-

лением матрицы W  и вектора c . 

4. С помощью процедуры одномерной мини-

мизации определяется шаг k . 

5. Если 0k  , то вычисляются собствен-

ные значения матрицы W . 

6. Выполняется шаг в процессе (1.14). 

7. Если c  , то повторяются операции 

п. 2–6. Трудоемкость итерации этого алгоритма 

оценивается интегрированием  22 n n n   

скалярных уравнений   — число пересчетов при 

поиске k ). 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Изложенные в данной статье численные ме-

тоды оптимизации параметров применимы только 

к задачам без фазовых ограничений и без ограниче-

ний на параметры. Для численного решения этих 

задач можно применить эффективные алгоритмы 

линейного программирования [11], ориентирован-

ные на задачи большой размерности. Вместе с тем 

следует отметить, что современные информацион-

ные технологии и многопроцессорная вычисли-

тельная техника допускают достаточно эффектив-

ную реализацию сложных алгоритмов, например, 

путем применения параллельных вычислений [14]. 

Программное обеспечение, разработанное на ос-

нове данного подхода и реализующее многометод-

ную технологию расчета оптимального управления 

и оптимальных параметров [10], успешно применя-

ется для решения сложных прикладных задач опти-

мального управления из различных областей науки 

и техники [3-14]. 
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Absrtact 

The stability of the drug or cosmetic product and its quality are closely linked, so when developing new drugs 

and cosmetics, it is important to develop an algorithm for their study during storage.  

The aim of the work is to study current approaches to the study of the stability of drugs and cosmetics, 

factors affecting stability, and to develop an algorithm for the study of the stability of soft drugs and cosmetics 

with a new auxiliary component of the biocomplex PS. 

Materials and methods. We have used the methods of information search, analysis, and synthesis of litera-

ture data and normative documents.  

Results. Based on the generalization of features of pharmaceutical development of semi-solid drugs and cos-

metics in the form of creams and gels, selected the testing characteristics, conditions and frequency of testing and 

proposed the algorithm of study of the stability of semi-solid drugs and cosmetics in which as a new auxiliary 

component PS biocomplex is used. 

Conclusions. The application of the stability study algorithm allows to simplify and accelerate the stability 

study in the process of developing tools in the form of ointments, gels, and creams. 

 

Keywords: stability, biocomplex PS, semi-solid preparations, cosmetics, ointments, gels, creams. 

 

Actuality. An important indicator of the quality of 

a medicinal or cosmetic product is stability, which en-

sures the preservation of therapeutic or cosmetic prop-

erties throughout the shelf life. The study of stability 

and shelf life is one of the important problems to be ad-

dressed during the development phase of the medi-

cines[1, 3]. Stability is controlled by organoleptic and 

physico-chemical parameters, microbiological purity, 

specific pharmacological activity. 

The role of excipients in ensuring stability is cru-

cial. Particular attention should be paid to emulsifiers 

and preservatives, which influence on the stability of 

the product as a dispersed system and its microbiologi-

cal purity. 

Quality Guideline 42-3.3: 2004 “Medicines. Sta-

bility Testing” is a methodological basis for the study 

of drug stability and storage conditions of medi-

cines[2]. The stability of cosmetics is investigated in 

accordance with DSTU for a specific cosmetic form, 

for example, DSTU 4765: 2007 "Creams"[5]. 

Guideline 42-3.3: 2004 “Medicines. Stability test 

"provides general guidelines for the study of drug sta-

bility by type of active substance and applies to all dos-

age forms. When studying the stability of a medicinal 

product, depending on the type of dosage form, its fea-

tures are determined by the requirements of pharmaco-

peia and guidelines for pharmaceutical development to 

different dosage forms[6,7]. For cosmetics, DSTU also 

recommends investigating their stability depending on 

the form of release. Therefore, the study of the stability 

of a particular drug or cosmetic product requires the 

generalization of requirements and the development of 

a research algorithm. 

The aim. To study current approaches to the study 

of drug and cosmetic stability, the factors that affect 

stability, and to develop an algorithm for the study of 

the stability of semi-solid drugs and cosmetics using the 

PS biocomplex as a new axcipient. 

Materials and methods. We have used the meth-

ods of information search, analysis and synthesis of lit-

erature data and normative documents. 

Results and discussion. In addition to biologi-

cally active substance - the main carrier of therapeutic 

or cosmetic effect, the composition of medicines and 

cosmetics includes a large number of excipients, which 

in combination with the biologically active, create an 

effective and safe drug or cosmetic agent. 

Promising in this case is the use of the biocomplex 

PS - a biogenic surfactant, synthesized by bacteria of 

the genus Pseudomonas, which can be used as an emul-

sifier and preservative at the same time. 

Biocomplex PS is a paste that contains rhamno-

lipid, alginate and water. The substance is developed at 

the Department of Physical Chemistry of Combustible 

Fossils of L.M. Litvinenko Institute of Physical and Or-

ganic Chemistry and Coal Chemistry NAS of 

Ukraine[8]. Bacteria of the genus Pseudomonas are ac-

tive producers of surfactants. The possibility of using 

biocomplex PS is due to the following properties: low 

surface and interfacial tension, emulsifying, foaming 

and washing capacity[9]. 

At the Department of Drug Technology and Bio-

pharmaceutics of Danylo Halytsky Lviv National Med-

ical University, the Biocomplex PS is being investi-

gated as a new auxiliary component in the formulation 

of medicines and cosmetics, including the determina-



Danish Scientific Journal No36, 2020 63 

tion of the biocomplex PS concentration as a preserva-

tive and emulsifier. Such data will be established as a 

result of experimental studies of the stability of emul-

sion systems with the biocomplex Ps. 

A stability study involves obtaining data on 

changes in the quality of a medicinal product over time 

under the influence of various environmental factors 

such as temperature, humidity and light, as well as set-

ting the recommended conditions and shelf life[2]. 

The approach to the problem of determining the 

shelf life and methods of determining stability in the 

historical aspect has changed significantly. Previously, 

these studies were a secret for pharmaceutical manufac-

turers because they were considered a "secret of pro-

duction." The situation changed in the 1970s, when it 

became mandatory to indicate the shelf life of the pack-

aging of the drugs, this requirement was introduced in 

the rules of Good Manufacturing Practice. 

The stability of the finished drug depends on both 

the properties of the substance and the storage condi-

tions of the finished drug. To harmonize the require-

ments for the study of the stability of medicines in dif-

ferent countries Guideline 42-3.3: 2004 “Medicines. 

Stability testing" recommends that you study stability 

based on the climate zone, depending on the average 

kinetic temperature and relative humidity. This temper-

ature must correspond to the temperature used for long-

term testing[2]. 

In Ukraine, the Law of Ukraine “Medicines” de-

fines the “shelf life” of drugs. According to the require-

ments of Article 9, Section II of this Law “Creation of 

Medicines”, the application for state registration of a 

medicinal product, in addition to the name and address 

of the manufacturer, the name of the medicinal product 

and active substances and other data, shall specify the 

terms and conditions of storage of the medicinal prod-

uct, as well as information on the packaging of the prep-

aration[4]. Information on the conditions and term of 

storage of drugs is entered in the State Register of 

Drugs of Ukraine. 

Article 12 of Section III of the Law of Ukraine 

“Medicines” regulates the procedure for carrying out 

the labeling of medicinal products, in accordance with 

which, on the label of medicinal products, among other 

information, the shelf life and conditions of storage of 

medicinal products are indicated[4]. 

According to Guideline 42-3.3: 2004 “Guidelines 

for quality. Medicines. Stability testing” for conducting 

stability studies are used three basic methods: stress 

tests, accelerated stability tests and real-time studies (or 

long-term tests)[2]. 

 
 

Stress tests are carried out for new substances in 

order to select the most stable form of drugs, to deter-

mine the products of their decay, to select the reactions 

of their identification and to quantify. In the future, 

these studies can be used to optimize the production 

process of the drug, as well as the choice of packaging 

of drugs. These studies use temperatures of 50, 60, less 

than 70oС and high humidity (75% or higher). Stress 

tests are performed on one series of substance[2]. 

Accelerated stability tests are used in the analysis 

of new dosage forms. The method allows to choose the 

optimal prescription of the drug, technological methods 

of their production and to choose the type of packaging. 

For these tests, a temperature of 15 oС is higher than the 

temperature that will be used later for storage of the fin-

ished product and increased humidity compared to nor-

mal storage conditions[2]. 

If significant changes are observed in accelerated 

storage during 6 months of storage, then it is recom-

mended to carry out additional studies under interme-

diate storage conditions and evaluate the results against 

the “significant change” criteria. 

The main method of establishing and validating 

expiration dates is long-term testing. They are produced 

on three series of products, taking into account abso-

lutely all the nuances of production at temperature and 

humidity, which meet the storage conditions of the drug 

when used in practice. The duration of these studies 

corresponds to at least the full shelf life of drugs[2]. 

The frequency of testing should be sufficient to es-

tablish the stability parameters of the medicinal prod-

uct. If the proposed shelf life of the medicinal product 

is 12 months or more, long-term testing should nor-

mally be performed every 3 months for the first year, 

every 6 months for the second year and then annually 

for the proposed shelf life. 

Since Guideline 42-3.3: 2004 "Medicines. Stabil-

ity testing" applies to all dosage forms, it is difficult to 

use this regulatory document when investigating the 

Methods of stability study 

Long-term tests Stress test Accelerated tests 
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stability of a particular medicinal product. We summa-

rize information on semi-solid medicines and propose 

a methodological approach to determining the stability 

of medicines in the form of ointments, creams and gels 

in the form of a research algorithm that will be useful 

in the process of exploring the biocomplex PS as a new 

auxiliary component. 

The study algorithm was developed in two stages. 

The first stage of the study was to study the features of 

pharmaceutical formulation of soft dosage forms and 

the development of cosmetics, and the second - the 

choice of the investigated characteristics, conditions 

and frequency of testing of these drugs and cosmetics. 

The developed algorithm of study in the form of 

the scheme is shown in fig. 2. 

 
Fig. 2. An algorithm for conducting stability studies of emulsion products with the biocomplex PS 

 

The application of the stability study algorithm 

will greatly simplify and accelerate experimental stud-

ies in the development of agents in the form of oint-

ments, gels and creams with the biocomplex PS. 

Conclusions. The general information on the fea-

tures of the development of semi-solid medicines and 

cosmetics is summarized, the list of necessary investi-

gated characteristics, conditions and frequency of the 

test is determined. 

 The developed algorithm will be appropriate to 

apply in the process of studying the biocomplex PS as 

a new auxiliary component. 
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Abstract 
This article discusses neutrino, its particular qualities and the history of development.  
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We still do not know a lot of about neutrino. How-

ever, what is a neutrino and why is it so difficult to ex-

plore it? 

These particles are constantly synthesized as a re-

sult of various nuclear reactions. It is an elementary 

particle that is very similar to an electron but does not 

have an electric charge.  

Laws of conservation of mass and energy are not 

conserved during beta decay. Wolfgang Pauli was the 

first to notice that if a non-interacting neutral particle is 

emitted, then the law of conservation of energy is ob-

served. 

The neutrino is a truly unique particle. Despite the 

tremendous efforts that physicists have made over 80 

years, many questions about its properties are still open. 

For example, we do not know the mass of neutrinos 

when this is the main characteristic of any elementary 

particle! 

The neutrino interacts with other particles ex-

tremely weakly and rarely. So, they can freely spread 

over vast distances. For example, those that are gener-

ated in the bowels of the Sun can travel in ordinary mat-

ter the distance that light overcomes in a vacuum for 

300 years! 

The most amazing property of neutrinos to pene-

trate everywhere makes it difficult to detect and study 

their properties in experiments. So, the facilities that 

physicists use to study these particles must be of enor-

mous size so that their sensitivity allows them to detect 

these elusive particles with confidence. For example, to 

detect neutrinos of very high energies, which are ex-

pected to reach the Earth from distant space objects, 

huge installations such as the neutrino telescope are 

used. The dimensions of such installations are ap-

proaching a cubic kilometer! 

Scientist Ray Davis investigated solar neutrinos 

and his installation recorded 3 times less number of par-

ticles than expected according to theory. In scientists 

opinion, the problem is in the model of the sun and the 

calculations are not correct. However, when the solar 

models improved significantly, the number of particles, 

that theoretically should have been, much larger than 

the amount obtained during the experiment. So, physi-

cists have concluded that the problem is in the neutrino 

model. In theory, it does not have mass. But according 

to some scientists, this mass was infinitesimal and this 

was the reason for their deficit. 

In nature, there are three different types of them: 

muon neutrinos, tau neutrinos, and electron neutrinos. 

According to the laws of physics, if a particle has mass, 

then moving it can change its type. A neutrino that be-

gan as a tau neutrino can turn into a neutrino muon or 

an electron neutrino. Thus, a particle formed in the core 

of the Sun, on the way to Earth, can periodically turn 

into a muon neutrino. Since the Davis detector could 

only detect electron neutrinos, it seemed possible that 

the missing neutrinos had turned into other types. If so, 

then it turns out that the neutrino still has mass!!! 

Therefore, it is necessary to create a device that 

simultaneously captures all types of neutrinos. The 

group of Canadian scientists under Arthur MacDon-

ald’s leadership accomplished this task. The govern-

ment of Canada has lent to scientists with several tons 

of heavy water, in which hydrogen containing a proton 

and neutron, for this installation. Nuclear reactors use 

such water, which is why governments keep it. The de-

tector was able to capture three times as many particles 

as Davis. Consequently, scientists were able to deter-

mine the amount of neutrinos that the best models of 

the Sun calculated. This means that neutrinos can 

change their type. 

This is all interesting and surprising, however, 

why do neutrinos attract so much attention? It is easy. 

In the standard model of particle physics neutrinos must 

not have mass. The presence of mass in these particles 

means that we do not know so many things in this 

sphere. The standard model is not complete. Missing 

elements will be discovered with the help of the Large 

Hadron Collider or another machine which has not cre-

ated yet. 
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Abstract 

The article analyzes and systematizes the main theoretical approaches to the study of the nonlinear dielectric 

effect (NDE) of ferroelectric liquid crystals (FLC). Theoretical frequency spectra as well as temperature depend-

ences of the real and imaginary part of the nonlinear inductivity of the third order are given. 

Анотація 
У статті проаналізовано та систематизовано основні теоретичні підходи по вивченню нелінійного ді-

електричного ефекту (НДЕ) сегнетоелектричних рідких кристалів (СЕРК). Наводяться теоретичні частотні 

спектри а також температурні залежності дійсної та уявної частини нелінійної діелектричної проникності 

третього порядку. 

 

Keywords: nonlinear dielectric effect, ferroelectric liquid crystal, nonlinear dielectric constant, Cole-Cole 

diagram 

Ключові слова: нелінійний діелектричний ефект, сегнетоелектричний рідкий кристал, нелінійна діе-
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Вступ. Як відомо, рідкі кристали є речови-

нами, що легко змінюють свої властивості під дією 

різних полів та проявляють нелінійні властивості. 

Найбільш інтенсивно нелінійність рідких кристалів 

почали досліджувати лише в останні 20 років і пе-

реважно як нелінійно-оптичні матеріали. Окрім оп-

тичної нелінійності, не менш важливою як з науко-

вої точки зору, так і в плані можливого практичного 

використання, є нелінійність діелектричних власти-

востей РК, яка найбільше проявляється у сегнетое-

лектричних рідких кристалах (СЕРК). Це повязано 

з тим, що у СЕРК смектична С* фаза створюється 

дзеркально-асиметричними молекулами, диполь-

ний момент яких направлений під кутом до їхньої 

довгої осі. 

Відзначимо, що загальний термін “нелінійний 

діелектричний ефект” має місце при будь-якому 

відхиленні від лінійної кореляції між поляризацією 

Р та зовнішнім електричним полем Е.  

Теоретичні підходи щодо вивчення нелінійних 

властивостей, зокрема діелектричних, є досить 

складними, оскільки використання інструментарію 

лінійного випадку вже є не прийнятним. А тому, на-

сьогодні, не існує єдиної загальноприйнятої теорії 

нелінійних діелектричних реакцій реальних рідин, 

в тому числі СЕРК. 

Отже, метою даної роботи є аналіз та порів-

няння існуючих теоретичних підходів по вивченню 

нелінійних діелектричних властивостей СЕРК що 

пропонуються окремими авторськими колективами 

Виклад основного матеріалу. В загальному 

випадку нелінійні діелектричні властивості речо-

вин переважно описують на основі залежності інду-

кції електричного поля D від напруженості поля Е: 

...3

3

2

210  EEEPD   

де Р0 – дипольний момент при відсутності дії 

зовнішнього електричного поля; 1  – лінійна діе-

лектрична проникність речовини;  2nn  – не-

лінійні діелектричні коефіцієнти квадратичної, ку-

бічної і т.д. по електричному полю поляризації.  

Але, враховуючи те, що в наведеному вище рі-

внянні всі парні гармоніки для полярних матеріалів, 

в тому числі і СЕРК, дорівнюють нулеві, основним 

параметром що характеризує нелінійні діелектри-

чні властивості є e
3

 (нелінійна діелектрична про-

никність третього порядку). 

Загальна теорія нелінійних реакцій вперше 

була розглянута Накадою в роботі [1]. Виражаючи 

збудження  t  та результуючу реакцію системи 

)(te  через ряд повних нормалізованих ортогональ-

них функцій    ...,2,1ntn  визначених в 

  t  як 
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де коефіцієнти 
ia  та 

ib  визначаються 

 ,)()(




 dttta ii   (3) 

 ,)()(




 dttteb ii   (4) 

(  ti  – комплексне спряжене  ti ), та накладаючи обмеження причинності, конвергенції та стаціо-

нарності результуюча реакція системи може бути записана наступним чином: 
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де  nnJ  ,...,, 21  – після-ефектні функції (вагові функції) реакції системи з умовою 

  0,...,, 21 nnJ   при всіх 0i . Відмітимо, що нелінійна реакція системи характеризується саме 

після-ефектними функціями ...,, 32 JJ  вищого порядку, лінійна ж реакція характеризується після-ефек-

тною функцією 1J  першого порядку. Рівняння (5) є розширенням принципу суперпозиції Больцмана для 

нелінійного випадку. 

Якщо припустити, що після-ефектні функції мають експоненційний характер (найпростіше і найзру-

чніше наближення), тобто подаються як 
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то при дії синусоїдального збудження   tt  cos0 , з рівняння (5) отримуємо результуючу реа-

кцію системи у вигляді: 
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Узагальнюючи отримані результати, для нелінійної діелектричної проникності n -порядку можна за-

писати наступне співвідношення 



Danish Scientific Journal No36, 2020 69 

  
 nn

n
n

i









1
, (8) 

де 
n  – сила релаксатора n -порядку; 

n  – час релаксації n -порядку. Видно, що рівняння (8) є 

розширеною формою Дебаєвського релаксаційного спектру для нелінійного випадку. 

Але, той факт, що рівняння (8) було отримане з попереднього припущення, що після-ефектні функції 

вищого порядку мають експоненційний характер, і параметри які з’являються в ньому не мають ясного 

фізичного змісту, спонукало науковців шукати інші підходи до теоретичного обґрунтування нелінійних 

реакцій. 

Так, в роботі [10] Кімурою та Хаякавою запропоновано нелінійні діелектричні спектри аналізувати на 

основі моделі вільного обертання дипольного моменту. Ця модель досить проста, але широко застосову-

ється як модель орієнтаційної поляризації не лише для обертального руху молекули, але й для мікро-Бро-

унінського руху полімерів в аморфному стані. 

Розглядаючи рівняння дифузії Смолаховського 
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, (9) 

де  t,  – орієнтаційна функція розподілу диполя;   – кут між дипольним моментом   та 

прикладеним електричним полем E ; D  – обертальний коефіцієнт дифузії; TkB  – теплова енергія. Ав-

торами був отриманий вираз для нелінійної орієнтаційної поляризації третього порядку: 

       titi ePePtP   3

33313 Re   , (10) 

де комплексні амплітуди  

31P  та  

33P  знаходяться як 
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  – діелектричний приріст нелінійної реакції третього порядку ( N  – кіль-

кість диполів в одиниці об’єму); 
D2

1
1   – час релаксації. 

Вирази, для комплексних амплітуд  

31P  та  

33P , знайдених з феноменологічної теорії Накади 

мають дещо інший вигляд: 
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Графічне порівняння отриманих залежностей нелінійної поляризації (12) та (14) показало, що фор-

мула Накади є дещо неточною, але все ж таки дає гарне наближення для запропонованої Кімурою та Хая-

кавою моделі вільного обертання дипольного моменту і може бути корисною при аналізі нелінійного спе-

ктру. 

Для сегнетоелектричних рідких кристалів Ішибашою та Оріхарою була розроблена феноменологічна 

теорія нелінійної діелектричної реакції на основі рівнянь руху [2]. 

Згідно з цією теорією, фазове переміщення від SmA до SmC* фази може описуватись вільною енер-

гією даною Пікіним та Інденбомом: 



70 Danish Scientific Journal No36, 2020 

   

      ,
2

1

242

22

22
22222

yyxxyyxxyx

yxx
y

y

xyxyx

PEPEPPPP

zz

k

zz

ba
f










































































 (15) 

де параметр    zxzyyx nnnn  , ,  zyx nnn ,,  – директор,  yx PP ,  – поляризація,  yx EE ,  – 

зовнішнє електричне поле. Стан рівноваги для  yx PP , , 0
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де C . Підставляючи (16) в (15) отримуємо 
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 (17) 

де 
2 aa ,    0,, EEE yx  . В SmA фазі 0 yx   і індукована вимушена поляризація 

просторово однорідна. Тому, модуляційні члени (17) можна не брати до уваги при визначенні нелінійної 

реакції і динаміка може бути досліджена на основі рівняння Ландау-Халатнікова: 

 EPc
P

f

dt

Pd

m

m
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1

1 , (18) 

де P  – індукована поляризація, mc  – функція самовільної поляризації в сегенетоелектричній фазі. 

При дії сіносуідального електричного поля з частотою   та амплітудою 0E , індукована поляризація 

може бути виражена в членах нелінійної діелектричної сприйнятливості rp,  так 
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  , (19) 

де p  та r  – цілі числа з умовами 0r  та 12  rp . 

Виконавши певні перетворення з наведеними вище рівняннями та перейшовши від нелінійної сприй-

нятливості rp,  до нелінійної діелектричної проникності rp,  отримуємо наступний вираз для неліній-

ної діелектричної проникності третього порядку 
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 , (20) 

де a  – час релаксації лінійної реакції. 

Відмітимо, що отримане рівняння відрізняється від рівняння (8) запропонованого Накадою множни-

ком   1
31


 i . На рис. 1 представлені дані частотні залежності 3  в SmA фазі, з яких видною, що 

функціональні форми обох кривих подібні. 

Розглядаючи SmC* фазу слід відмітити, що тут з’являється спіральна структура і члени модуляції в 

(17) необхідні. Виключаючи член Ліфшица за допомогою нових параметрів 
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де 
k

k


0  – хвильове число спіралі; та представивши 
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де 1  та 2  відповідно відповідають м’якій та Гоулдстонівській моді; з рівняння (17) отримуємо 
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де 0,
4

,
2

,,
4

,, ,4,02,202,10,400,3

2

00,2  mlc
b

c
b

cbc
b

cbcbc   (для інших l  та 

m ). 

Оскільки (23) містить члени модуляції то динаміка може бути досліджена за допомогою рівняння Гі-

нзбурга-Ландау 
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 (24) 

де  dzfF . 

Розглядаючи дію синусоїдального електричного поля, виконавши певні перетворення з наведеними 

рівняннями та знехтувавши вкладом м’якої моди, яка впливає на величину діелектричних констант тільки 

біля точки переходу, отримаємо наступний вираз для нелінійної діелектричної проникності третього по-

рядку: 
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де 
2

0kk
G


   – час лінійної релаксації. 

На рис. 2 подається частотна залежність 
G

3  для рівнянь (8) та (25). Видно, що так само як і у SmA 

фазі функціональні форми кривих подібні. 

  

Рис. 1. Частотна залежність 3  в SmA фазі для 

рівняння (20), де 1 aCb  (суцільна лі-

нія) та для рівняння (8), де 13   та 

 98,13  (переривчаста лінія) 

Рис. 2. Частотна залежність 
G

3  в SmС* фазі 

для рівняння (25), де 100  GCkk  

(суцільна лінія) та для рівняння (8), де 13   

та  48,13  (переривчаста лінія) 
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Відповідність теоретичних розрахунків експериментальним данним наведено на рис. 3, 4. На цих 

рисунках подаються частотні залежності дійсної та уявної частини нелінійної діелектричної проникності 

третього порядку (зауважимо, що 0,30,30,3   i ) а також діаграма Коул-Кола. Наведені резуль-

тати показують, що теоретичне рівняння (25) (суцільна лінія на графіках) знаходиться в гарній згоді з 

експериментальними даними. 

 
 

Рис. 3. Дисперсія нелінійної діелектричної прони-

кності третього порядку в SmC* фазі при 

0,53t  С 

Рис. 4. Діаграма Коул-Кола нелінійної діелектрич-

ної проникності третього порядку в SmC* фазі 

при 0,53t  С 

Для антисегенетоелектричного рідкого кристалу в 


ASmC  фазі нелінійна діелектрична проникність 

третього порядку була також отримана з рівняння густини вільної енергії в якому додатково враховувався 

вклад антисегнетоелектричних мод [8]. 

Опускаючи всі проміжні перетворення далі ми наводимо отриманий вираз для 0,3 , де вклад антисе-

гнетоелектричної м’якої моди нехтується у порівнянні з антисегентоелектричною Гоулдстонівською мо-

дою, оскільки саме цей вираз використовувався в подальшому [4], для експериментального підтвердження 

теоретичних результатів: 

             ,2,23
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   (26) 

де q  – хвильове число спіралі;   fs  – чутливість м’якої сегентоелектричної моди при однорід-

ному полі;   2,2qaG  – чутливість антисегнетоелектричної Гоулдстонівської моди з хвильовим чис-

лом q2  для частоти 2 ; 0  – кут нахилу; a  – діелектрична анізотропія; 2  – визначає деформацію 

спіралі під дією електричного поля разом з a ; інші символи – параметри, що з’являються у феноменоло-

гічному рівнянні густини вільної енергії. 

Як видно з рис. 5 та рис. 6 теоретичні криві (суцільні лінії), що отримані з рівняння (26) досить добре 

відповідають експериментальним значенням нелінійної діелектричної проникності 0,3  отриманими в 



ASmC  фазі. 
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Рис. 5. Дисперсія нелінійної діелектричної проник-

ності третього порядку в 


ASmC  фазі при 

105t  С 

Рис. 6. Діаграма Коул-Кола нелінійної діелектрич-

ної проникності третього порядку в 


ASmC  фазі 

при 105t  С 

 

Відмітимо також, що діелектрична проникність третього порядку пропорційна чутливості антисе-

гнетоелектричної Гоулдстонівської моди   2,2qaG , яка визначається з співвідношення 
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 , (27) 

де  21

2 2/ qk aaq    – час релаксації для хвильового числа q2 ; ak  та a  – константи еластич-

ності та в’язкості відповідно. 

Очевидно, що рівняння (27) це звичайна релаксація Дебая, але з подвоєною частотою. 

Розширення феноменологічної теорії нелінійних реакцій Оріхари та Ішибаши для твердих сегнетое-

лектриків приводиться в роботі [5]. Авторами було визначено, що нелінійні після-ефектні функції сегне-

тоелектриків та сегнетоелектричнх рідких кристалів мають різну функціональну форму, особливо в коро-

ткочасному та високочастотному режимах. 

Отже, результати отримані для нелінійної сприйнятливості Кімурою та Хаякавою на основі вільного 

обертання дипольного моменту та результати отримані Ішибашою та Оріхарою для сегнетоелектриків та 

сегнетоелектричних рідких кристалів на основі рівнянь руху відрізняються один від одного та від феноме-

нологічної теорії Накади, хоч лінійна реакція цих систем однакова – типу Дебая. Це означає, що нелінійна 

характеристика є більш чутливою до діелектричних властивостей за лінійну, завдяки чому нелінійна спе-

ктроскопія може бути гарним методом дослідження діелектричних властивостей. 

Теоретичне дослідження температурної поведінки нелінійної діелектричної проникності хіральних 

рідких кристалів в SmA  фазі біля сегнетоелектричних 
SmC  та 



ASmC  фаз було проведено в роботі 

[14]. 

Мінімізуючи рівняння густини вільної енергії, що записане через кут нахилу   і поляризацію P  та 

розширюючи їх у степеневому рядові 
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1

0

n

n

nEbP  при дії слабкого електричного 

поля 0EE  , була отримана температурна залежність нелінійної діелектричної проникності третього 

порядку в SmA  фазі біля сегнетоелектричної 
SmC  фази: 

 
 43

cTT

A


 , (28) 

де cT  – температура фазового переходу; A  – коефіцієнт, який має додатний знак при фазовому пе-

реході першого порядку і від’ємний знак при фазовому переході другого порядку. Отже, і знак діелек-

тричної проникності третього порядку буде залежати від характеристики фазового переходу СЕРК. 
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Температурна залежність нелінійної діелектричної проникності 
3  в SmA  фазі біля 



ASmC  фази 

була також отримана з рівняння густини вільної енергії, в якому враховувався вклад антисегентоелек-

тричних мод: 
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 , (29) 

де A , B , C  – коефіцієнти;   – критичний показник степені теплоємності. Відмітимо, що в 

рівнянні (29) вклад сегнетоелектричної моди враховується першим членом, а вклад антисегнетоелектрич-

ної м’якої моди – другим членом. 

 

Відзначимо, що експериментальне до-

слідження нелінійної діелектричної константи 

третього порядку e
3

, в основному, проводиться за 

допомогою електричних схем, які дозволяють 

виділити з прикладеної до зразка напруги, гар-

моніку з потроєною частотою. Але, така задача є 

можливою лише при дослідженні речовин, струм 

провідності яких є набагато меншим за струм 

зміщення (добре очищених від сторонніх домішок). 

Детальніше, про схеми вимірювання нелінійного 

діелектричного ефекту СЕРК та їхні специфічні 

особливості йдеться в роботі [16]. 

Висновок. Проведенні дослідження показу-

ють, що нелінійна характеристика є чутливішою до 

діелектричних властивостей за лінійну. Отже, тео-

ретичне вивчення нелінійного діелектричного ефе-

кту е досить перспективним науковим напрямком, 

а отримані результати можуть стати новим інстру-

ментом структурного аналізу та сприятимуть роз-

ширенню кола можливих практичних застосувань 

сегнетоелектричних рідких кристалів. 
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