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1. Селекція джерел інфразвуку в інтересах національного контролю за
глобальними подіями, які супроводжуються його генерацією.

2. Оцінка впливу інфразвуку на самопочуття та здоров’я людини.
3. Вивчення фізичних процесів у атмосфері (наприклад, висотні варіації

температури атмосфери, швидкість і напрям атмосферного вітру, поглинання та
розсіяння інфразвукових хвиль і пов’язані з цим турбулентні процеси).

Експериментальні дослідження параметрів інфразвукових сигналів,
які згенеровано метеороїдами, виверженням потужного вулкану, вибухами на
військовому арсеналі боєприпасів. Для обробки результатів вимірювань
використовуються часові залежності варіацій атмосферного тиску, що
отримані з російської, української, казахстанської та німецької станцій.



Джерела інфразвуку

 геокосмічні бурі (полярні сяйва); 
 морські шторми; 

 землетруси;
 виверження вулканів; 

 зходження лавин; 
 мікробароми; 

 потужні грозові розряди; 
 прольоти та вибухи 

метеороїдів
в атмосфері Землі та ін.

 потужні вибухи; 
 старти та польоти космічних 

апаратів; 
 падіння космічного сміття 

та ступенів ракет; 
 ударні хвилі надзвукових 

літаків вибухи як наслідок 
хімічних та ядерних випробувань 

як на поверхні Землі, 
так і в її оболонках та ін.  



Природні джерела інфразвуку
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На рисунках зображено:  1   падіння великого метеороїда, 2  блискавка, 3  торнадо (смерч), 
4 цунамі, 5   виверження вулкану



Штучні джерела інфразвуку

На рисунках зображено:  1   ядерний вибух, 
2  політ літака з надзвуковою швидкістю, 
3  горіння військових складів боєприпасів, 
4  старт ракети з космодрому
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РОЗДІЛ 1. ПРИКЛАДИ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МЕТЕОРОЇДІВ В АТМОСФЕРІ ЗЕМЛІ

Дослідження падінь астероїдів на Землю є актуальною задачею, яка представляє
значний науковий і практичний інтерес.

Науковий інтерес: у зв ̓ язку зі зростанням астероїдно-кометної загрози нашій планеті
необхідне вивчення великої кількості фізичних ефектів і процесів, супроводжуючих
вторгнення космічних тіл до атмосфери Землі. При цьому збурюються всі підсистеми, що
входять до системи Земля – атмосфера – іоносфера – магнітосфера, а отже, з’являється
можливість виявити недостатньо вивчені прямі та зворотні, позитивні та негативні
зв’язки між підсистемами. Виникаючі збурення суттєво впливають на канали радіозв̓ язку,
радіонавігації, радіолокації, дистанційного радіозондування в широкому діапазоні частот.

Практичний інтерес: оцінка частоти падінь космічних тіл і
можливих наслідків таких подій. Найважливішим є своєчасне
передбачення зіткнень метеороїдів з нашою планетою, адже в
даний час ця проблема знаходиться в стані, далекому від її
рішення.



РОЗДІЛ 1. ПРИКЛАДИ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МЕТЕОРОЇДІВ В АТМОСФЕРІ ЗЕМЛІ

1 розподіл місць падінь космічних тіл 
земною кулею*, 2  розподіл логарифма числа випадків 
падінь космічних тіл від логарифму їх енергії свічення, 

3  розподіл числа подій за модулем швидкості 
космічного тіла (за 145 випадками)
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*Дані для обробки та статистичного аналізу 
представлено NASA, web-ресурс:
https://cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/

https://cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/


РОЗДІЛ 1. ПРИКЛАДИ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МЕТЕОРОЇДІВ В АТМОСФЕРІ ЗЕМЛІ

За результатами аналізу розподілу 693 падінь метеороїдів за їх енергіями свічення,
початковою швидкістю, висотою області максимального свічення та географічним
місцем розташування встановлено наступне.
1. Закон розподілу числа падінь космічних тіл метрового розміру за довготою близький до

рівномірного, а за широтою  убуває при збільшенні широти, що обумовлено геометричними, а
не астрономічними причинами.

2. Число космічних тіл, які вторгаються до атмосфери Землі в діапазоні енергій свічення 20 –
150 ГДж, залишається практично незмінним. Доля таких тіл є близькою до 72%. При збільшенні

енергії від 125 до 3000 ГДж краще використовувати степеневий закон розподілу.
3. Більшість (70.13%) космічних тіл мала швидкість приблизно від 12.5 до 20 км/с.
4. Залежність числа космічних тіл від висоти області їх максимального свічення добре

апроксимується нормальним законом в діапазоні висот 20 – 48 км. Помітне відхилення
від цього закону на 20 км < z < 48 км пояснюється сильною різницею між міцністю тіл від
типової міцності, властивої кам’яним космічним тілам.

5. Кореляційне поле «висота області максимального свічення – логарифм енергії свічення
свідчить про деяке збільшення зв ̓ язку між цими параметрами в діапазоні висот 26 – 42 км та
інтервалі значення lgEr ≈ – (1.70.6).



Індонезійський метеороїд
З використанням опублікованих первинних результатів спостережень інфразвукового

сигналу, який було зареєстровано 17 станціями, проведено статистичний аналіз основних
параметрів сигналу (часу затримки, швидкості приходу, тривалості, періоду коливань і
амплітуди) в залежності від горизонтальної відстані між областю свічення Індонезійського
суперболіду та місцезнаходженням інфразвукової станції. Наведено апроксимуючі
залежності параметрів сигналу від відстані. Побудовано кореляційні поля. Оцінено основні
параметри метеороїду, скориговане значення швидкості приходу інфразвукового сигналу та
середньої швидкості тропосферно-стратосферного вітру.



Челябінський метеороїд
Описано статистичні характеристики інфразвукового сигналу (час запізнення,

швидкість приходу, його залежність від відстані між джерелом і місцем реєстрації та від
азимуту, тривалість, період та амплітуда), згенерованого при прольоті та вибуху
Челябінського космічного тіла 15 лютого 2013 р. Як видно з рисунків нижче, час запізнення
збільшується з відстанню між джерелом та пунктом реєстрації, тиск інфразвукової хвилі в
повітрі спадає за степеневим законом, а період, виміряний за різними методиками, які
застосовані при його вимірюванні,є близьким. Всі залежності можуть бути пояснені
відомими фізичними законами.



Тунгуський метеороїд
Предметом дослідження були особливості зміни амплітуди інфразвукової хвилі, що

поширюється в атмосфері Землі на глобальні відстані. В якості потужного джерела
інфразвукової хвилі обрано проліт і вибух в атмосфері на висоті 6  10 км Тунгуського
космічного тіла 30 червня 1908 р. в Центральному Сибіру.



За даними вимірювань амплітуди інфразвукових коливань на 15 трасах поширення
(довжиною 0.9 – 39 Мм) від епіцентру вибуху мегатонного класу вулкана St. Helens, що мав
місце 18 травня 1980 р., побудовано регресійні залежності амплітуди тиску у вибуховій
хвилі від відстані між епіцентром вибуху та інфразвуковою станцією. Регресії побудовано
для випадків сферичної, циліндричної розбіжності та циліндричної розбіжності фронту
хвилі з урахуванням її загасання та «висвічування» із хвилеводу. Показано, що останній
випадок є найбільш прийнятним. На рисунках наведено випадки поширення інфразвукової
хвилі у хвилеводі «землястратосфера» (ліворуч) та поширення з ослабленням.



Предмет дослідження  залежність хвильових форм і спектрального складу
інфразвукового сигналу*, згенерованого масовими вибухами на арсеналі боєприпасів, від
енерговиділення та відстані. Метою було вивчення особливостей хвильових форм
інфразвукових сигналів, їх амплітуд і спектрального складу при дальньому (∼150180 км)
поширенні хвиль, згенерованих протягом техногенної катастрофи на арсеналі боєприпасів
поблизу м. Вінниця 26–27 вересня 2017 р.

Для аналізу застосовувалися методи смугової фільтраціії в діапазоні періодів
0.210 с та системного спектрального аналізу, який складається з віконного,
адаптивного перетворень Фур ̓ є та вейвлет-перетворення з материнською функцією
Морлє**. Як відомо, перше має краще розрізнення за часом, друге  за періодом (або
частотою), третє є свого роду «математичним мікроскопом», який дозволяє вивчати
тонку структуру сигналу.

* Дані для обробки та аналізу представлено Організацією за контролем заборони
ядерних випробувань CTBTO, web-ресурс: www.ctbto.org
**CHERNOGOR, L. F., 2008. Advanced methods of spectral analysis of quasiperiodic wave-
like processes in the ionosphere: Specific features and experimental results. Geomagn. Aeron.
vol. 48, no. 5, pp. 652–673. https://doi.org/10.1134/S0016793208050101

http://www.ctbto.org/
https://doi.org/10.1134/S0016793208050101


Відфільтровані хвильові 
форми інфразвукових 

сигналів, зареєстрованих 
26 вересня 2017 року 

(енерговиділення 53 т ТНТ) 
на станціях Малин (1), 

КамянецьПодільський
(25) та Балта (6). 

Відстані від джерела до 
інфразвукових станцій 

складали відповідно 153, 
176 та 181 км.
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Результати смугової фільтрації та 
системного спектрального аналізу 

інфразвукових сигналів, 
зареєстрованих 

26 вересня 2017 року 
(енерговиділення 53 т ТНТ) на 

станції Кам ̓ янецьПодільський: 
1  хвильові форми після смугової 

фільтрації в діапазоні періодів 
0.2  10 с;

2  віконне перетворення Фур ̓ є;
3  адаптивне перетворення Фур ̓ є;

4  вейвлет-перетворення
з материнською функцією Морлє.

Праворуч (5) показані 
енергограми  розподіл енергії 

за періодами.
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1. Вперше за даними NASA для 693 випадків вивчено залежність частоти
падінь космічних тіл від їх розміру, географічних координат та енергії свічення.

2. На прикладі падінь унікальних космічних тіл (Тунгуського,
Індонезійського, Челябінського метеороїдів) оцінено загасання інфразвукової
хвилі та дано фізичну інтерпретацію отриманих залежностей варіацій тиску від
відстані.

3. Вивчено статистичні залежності основних параметрів інфразвукових
сигналів від відстані для різних джерел енерговиділення. Встановлено емпіричні
залежності амплітуди хвилі від відстані.

4. За вимірюваннями на світовій мережі мікробарографів встановлено
статистичну залежність тиску в інфразвуковій хвилі, згенерованій виверженням
вулкану St. Helens, від відстані при поширенні хвилі на глобальні відстані.

5. На прикладі серій вибухів на українських складах боєприпасів уперше за
допомогою методів смугової фільтрації та системного спектрального аналізу
вивчено особливості поширення інфразвукових хвиль на відстані до 200 км та
встановлено основні параметри акустичних хвиль.
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