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Передмова наукового редактора 

Книга за університетським курсом «Нелінійна радіофізика» являє собою 
першу й удалу спробу підготовки навчального посібника такого типу. Вона 
написана на основі лекцій, що читаються з ініціативи Л. Ф. Чорногора  
з 1980-х рр. на радіофізичному факультеті Харківського державного 
університету (тепер ХНУ імені В. Н. Каразіна). Наскільки мені відомо, курс 
«Нелінійна радіофізика» і на сьогоднішній день читається тільки в згаданому 
університеті. Безсумнівно, настане час, коли цей курс стане звичним (таким 
же, як математична або теоретична фізика) для студентів-радіофізиків і інших 
університетів. За задумом автора підручника, курс повинен завершувати 
радіофізичну освіту студентів, традиційно присвячену в основному лінійним 
процесам і ефектам. 

Підручник охоплює основні розділи радіофізики – електродинаміку, 
теорії коливань і хвильових процесів, електроніку, квантову й статистичну 
радіофізику, поширення радіохвиль тощо. Перед автором стояла важка задача 
оптимального вибору матеріалу, що викладається, з настільки широкого кола 
питань. Як мені видається, Л. Ф. Чорногор із цією задачею впорався. 
Звичайно, не всі питання розкриті однаково повно, але найцікавіші з них 
описані детально. 

Необхідно відзначити вдалу структуру підручника й кожного його 
розділу. Він, звичайно, починається з короткого екскурсу в історію, потім 
викладаються класичні нелінійні ефекти й сучасний стан питань. Розділи, як і 
вся книга, закінчуються основними результатами. Така структура виявляється 
дуже зручною для студентів. 

Головною заслугою книги, на мій погляд, є те, що в ній уперше 
стверджується, що в цілому світ – нелінійний, що фізика (радіофізика) – 
нелінійна, а традиційні лінійні дисципліни – лише граничний випадок. Такий 
погляд на фізику, безумовно, нетривіальний. Додамо, що відомий фізик і 
радіофізик сучасності академік В. Л. Гінзбург дотримувався думки, що 
нелінійна фізика – лише частина, і досить мала, всієї фізики. 

Коротко про автора. Л. Ф. Чорногор – заслужений професор 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор фізико-
математичних наук, професор, лауреат трьох престижних премій колишнього 
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СРСР, Державної премії УРСР у галузі науки та техніки. Він – відомий 
фахівець в області космічної фізики, нелінійної радіофізики, поширення 
радіохвиль дистанційного радіозондування геокосмосу та фізичної екології. 
Його публікації (а їх більше 1000 найменувань, із них 27 книг) присвячені 
дослідженню багатьох нелінійних явищ: взаємодії потужного радіо-
випромінювання з геокосмічною плазмою, впливу землетрусів, потужних 
вибухів, стартів і польотів космічних апаратів на навколоземне середовище й 
т. п. Однак головною заслугою Л. Ф. Чорногора є виявлення й пояснення в 
70–80 рр. XX ст. невідомого раніше явища – генерації стимульованих 
потужним радіовипромінюванням великомасштабних радіофізичних і 
геофізичних процесів в іоносферно-магнітосферній плазмі1. У колишньому 
СРСР виявлення таких явищ кваліфікувалося як відкриття. 

Навчальний посібник доповнений збірником задач2 , більшість із яких – 
оригінальні. 

Книга написана на високому науковому й методичному рівні, без 
сумніву, буде сприяти підготовці нових поколінь фахівців-науковців. 

 
 
 

 

 

                                           
1 Див. про це, наприклад, роботу: Гармаш К. П. Эффекты в околоземной космической 
плазме, стимулированные воздействием мощного радиоизлучения / К. П. Гармаш, 
Л. Ф. Черногор // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. – 
1998. – № 6. – С. 17–40. 
2 Див. : Лазоренко О. В.  Нелинейные явления в радиофизике: Сборник задач / 
О. В. Лазоренко, Л. Ф. Черногор. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 164 с. 
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ВИСНОВКИ 

З кожним роком усе більше зростає 
цікавість до дуже несподіваної і «мальовничої» 
картини явищ нелінійної фізики4. 

 
1. Нелінійні явища в сучасній науці не виключення, а закономірність. 

Навколишній світ – нелінійний, він описується нелінійними рівняннями. 
Нелінійна фізика набагато «об’ємніша» за лінійну фізику явищами, оскільки 
остання являє собою граничний випадок нелінійної фізики. 

Нелінійність – заперечення категорії лінійності. Нелінійність відкидає 
фундаментальний принцип суперпозиції, нічого не пропонуючи замість. 
У цьому розумінні вона не має конструктивізму. 

Сьогодні ми ще дуже мало знаємо про багато дивних явищ нелінійного 
світу, ще менше вміємо їх використовувати. 

2. У класичній науці нелінійність являє собою особливу окрему 
характеристику об’єктів.  

У сучасній науці нелінійність – універсальна фундаментальна і головна 
властивість світу. 

Уявлення про нелінійність світу визрівали поступово. 
В античний і середньовічний періоди елементи нелінійності з’являлися 

в математиці й були відсутніми в природознавстві. 
Протягом натурфілософського періоду (XVII–XVIII ст.) натуралісти 

вперше зіштовхнулися з нелінійністю. Для них це була окрема складність 
у розв’язанні задач. 

У XIX ст. (класичний період) були усвідомлені окремі незвичайні 
властивості нелінійних явищ, були проведені перші спостереження, отримані 
перші точні розв’язки, розроблені наближені методи аналізу певних нелі-
нійних задач у фізиці. 

                                           
4 Кернер Б. С. Автосолитоны / Б. С. Кернер, В. В. Осипов. – М. : Наука, 1991. – С. 9. 
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У першій половині XX ст. (новий період) відбувається нагромадження 
даних про нелінійні явища в різних науках. Розробляються наближені методи 
їхнього опису. Формується «нелінійна мова». 

Нелінійність представляється окремою характеристикою об’єктів. 
У другій половині XX – на початку XXI ст. (сучасний період) інтенсивно 

досліджуються нелінійні явища в різних природничих науках, відбуваються 
революційні зміни в уяві про нелінійність світу. Формується нелінійне 
мислення і нелінійний світогляд. Обґрунтована нелінійна парадигма.  

Стає зрозумілим, що нелінійність – універсальна фундаментальна 
й головна властивість світу. Нелінійність керує еволюцією світу. 

3. Усе різноманіття причин виникнення нелінійності можна спробувати 
звести до двох випадків. У першому з них нелінійність є «вродженою», тобто 
є наслідком внутрішніх причин, які відображаються нелінійними рівняннями, 
що описують стан системи. 

У другому випадку нелінійність є «привнесеною». Сюди відносяться 
нерівновагі або відкриті системи, системи зі значним енерговмістом або 
енерговиділенням, коливання зі значною амплітудою, сильні хвилі й т. п. 

4. У радіофізиці найбільший інтерес представляє нелінійність електро-
динамічного типу, пов’язана з поширенням сильних електромагнітних хвиль 
у середовищах або ж з описом коливальних процесів з великою амплітудою. 

5. Солітон – фундаментальне поняття в нелінійній фізиці, він відіграє 
таку ж всеосяжну роль, як осцилятор у лінійній фізиці. 

6. Одним з найважливіших досягнень нелінійної фізики є вивчення 
можливості виникнення хаосу в простих нелінійних динамічних системах. 

Не менш дивним фактом є можливість самоорганізації, виникнення 
порядку з хаосу. 

Хаос і порядок – два граничних стани нелінійної динамічної системи. 
При зміні її параметрів вони можуть безупинно трансформуються один 
в одного. Не буває ні абсолютного хаосу, ні абсолютного порядку. Усяка 
реальна система перебуває в деякому проміжному стані. Деградація і само-
організація – два можливих шляхи еволюції відкритої системи.  

7. Низка нелінійних явищ широко використовується на практиці. 
В радіофізиці й електроніці їх застосовують для генерації й підсилення 
коливань і хвиль, для оброблення й зберігання інформації, а також при 
розробці нових каналів телекомунікацій. 
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