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Харківська національна академія міського господарства

ВИНАЙДЕННЯ АКУСТИЧНИХ ЛАЗЕРІВ – ЯК СТВОРЕННЯ НОВОГО
НАПРЯМКУ В НАУЦІ I ТЕХНІЦІ

В 1997 р. автором розроблений та запропонований акустичний лазер, що

представляє собою високосфокусований акустичний випромінювач когерентних

монохроматичних звукових хвиль (ультразвукової частоти) [1, 2].

Рис. 1. Офіційна публікація патентного документу [ 1] за веб-адресою [4].

Винахід "Акустичний лазер Абракітова" (далі – сазер) являє собою вузкосп-

рямований акустичний випромінювач когерентних звукових хвиль дискретної ч а-

стоти методом модуляції газового струменя. Основна частина звукової енергії в и-

промінюється у вузькому нерозбіжному пучку променів паралельно осі симетрії.

По одержуваному технічному результату він подібний світловому лазеру й може

бути використаний у традиційних областях застосування як світлових лазерів, -



Абракiтов В.Е. Винайдення акустичних лазерiв - як створення нового напрямку в
науцi i техницi// Материалы II Международной научно-практической конферен-
ции "Ключевые аспекты научной деятельности - `2007". Том 7. - Естественные на-
уки. - Днепропетровск: Наука и образование, 2007. - С. 19 - 23.

так й ультразвукових пристроїв. Уперше у світі вдалося створити таку констру к-

цію джерела звуку, основні технічні ознаки яко ї збігаються з технічними ознак а-

ми, що характеризують відомі світлові лазери і їхні різновиди (мазери, іразери) -

однак, на відміну від них, з випромінюванням у вигляді пружних (звукових)

хвиль. Таким чином, сазер має небачені раніше функціональні можливості [1- 4].

…За час, що пройшов з 1994 р., дуже багато чого перемінилося. Так, ідея

створення сазерів пройшла весь багатостраждальний шлях - від категоричного не-

прийняття до найширшої зацікавленості в ній наукової громадськості.

Неприйняття: наводимо цитату з (сучасної, (навіть досі представленої у

2007 р.(!!!))) публікації в Інтернет, що начисто заперечує їхнє існування: «…Ниже

приводятся основные научные результаты, полученные сотрудниками ЛВП…

: …Очевидно, что нелинейные акустические явления возникают только то-

гда, когда интенсивность звука достаточно велика. Но если в оптике большую

интенсивность света можно получить с помощью лазеров, то в акустике это

невозможно, поскольку «акустических лазеров» не существует… » [5]. З патент-

ним пошуком у Воронезькому державному університеті - справа явно погана?

Зацiкавленiсть: підсумком подальших метаморфоз є, наприклад, публікація

в Інтернет, представлена за веб -адресою [6]: «Дата: 10.07.2006. Группа исследо-

вателей из Великобритании и Украины создали новый тип усили теля-генератора

акустической волны сверхвысокой частоты - аналог светового лазера…»

При чому ж тут вчені Великобританії? Для поглибленого розуміння цього

питання необхідно викласти наступний історичний факт: колись, ще в доревол ю-

ційній Російській Імперії , пан А. Попов на правах привітного хазяїна приймав г о-

стя із сонячної Італії – пана Марконі, пригощав його стравами, горілкою, і навіть

на прощання в знак кращих почуттів і дружнього розташування подарував пану

Марконі як сувенір на пам'ять звісний тульськ ий самовар. У підсумку в СРСР зг о-
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дом 5 травня святкувався День Радіо (на честь знаменних досягнень А. Попова);

однак же Захід категорично все це заперечував, визнаючи як винахідника радіоз-

в'язку саме пана Марконі...

Але, так чи інакше, а будь-яка ідея із припливом у неї нових творчих сил і

невичерпних фінансових потоків, виділюваних на перспективні й багатообіцяючі

наукові дослідження, має властивість розцвітати й починати прискорено розвив а-

тися? Те ж трапилося, наприклад, і з сазером. По закінченні терміну дії патенту

(цим порозумівається багаторічний тимчасовий розрив) першовідкривача деяким

чином "відтіснили" від його улюбленого дітища; за справу замість нього узялися

солідні НДІ (закордонних країн) з лабораторіями, оснащеними самим зробленим

устаткуванням; у справу вступили багатомільйонні інвестиції, і т.п. До речі, бри-

танці придумали для цього пристрою нов у назву "сазер" (sazer): "акустичний лазер

Абракітова" по зрозумілих причинах їх не влаштовує, звичайно ж!

…Потихеньку питання створення сазер ів проникнули в плани перспектив-

них дослідницьких робіт солідних наукових організацій й в інших країнах коли ш-

нього СРСР. Так, наприклад, от що пишуть «В помощь аспиранту и соискателю » в

рекомендаціях ВАК Білорусії [7]: «3. Выбор темы диссертации

3.2. О перспективных направлениях научных исследований

В данном разделе авторы сделали попытку обобщить информацию о пе р-

спективных направлениях развития научных исследований, проводимых в учре ж-

дениях Национальной академии наук Беларуси … о связи тематики диссертаци-

онных исследований с научно-техническими программами…

...Цель публикации этих сведений – инициировать работу ведущих ученых и

специалистов по разработке отраслевых перечней актуальной тематики ди с-

сертационных исследований, с учетом приоритетных направлений разви тия эко-

номики республики на ближайшие годы…
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…3.2.1. Физико-математические науки

Из приоритетных направлений прикладных научных исследований выделим

следующие:…

 …проблемы создания акустического лазера; …»

Це стосується сусідньої з нами держави; цікавим коментарем до даної інфо-

рмації може служити незаперечне повідомлення, що в Україні докторська дисер-

тація безпосереднього першопрохідника, першовідкривача настільки фундамен-

тальної розробки, як сазер, дотепер "чомусь"(?!!) так і не захищена ... (Канди-

датська дисертація автора захищена в 1995 р., за 2 роки до видачі патенту на аку с-

тичний лазер, і присвячена принципово іншій темі наукових досліджень ).

(Де є справедливість? Хтось першовідкриває; хтось інший – пожинає лаври!)

Питання створення сазерів останнім часом стало настільки актуальним, що

по цьому приводу визнав за необхідне висловитися відомий російський політик

Борис Немцов: «…Я был бы счастлив, если бы этот акустический лазер называ л-

ся "лазером Немцова". На самом деле не всякий эффект называется именем сво-

его автора…» [8]; та ще: «…Конечно, я был бы счастлив, если бы акустический

лазер назывался “лазером Немцова”, но присвоить работе собственное имя я не

могу…» [9].

Що можна сказати по даному приводу? У цивілізованих державах законод а-

вчим образом установлена форма визнання пріоритету авторства у вигляді видачі

патенту на винахід, що повинний відповідати критерію світової новизни (тобто не

повторювати вже відомі до цього технічні рішення). Бог їм суддя; але в нас є зар е-

єстрований патент № 2077826 на "Акустический лазер Абракитова", виданий, до

речі, офіційним образом у належному на те порядку патентним відомством тієї ж

Росії?!! Відповідно до патентного законодавства, назв у винаходу може бути допо-

внено прізвищем автора (що зустрічається найвищою мірою часто, і стосується не
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тільки акустичного лазера, але й доброї третини інших сертифікованих патентами

винаходів у всіх галузях науки й техніки).

Сазери виробляються, і знайшли застосування у всіляких областях. Природ-

но, такою "дрібницею", як вказівка авторських прав, - тепер уже найчастіше зне-

важають: «Срочно продаю, для православных врачей, одно из своих изобретений –

портативный акустический лазер для местного обезболивания. А кустический ла-

зер. Для местного и общего обезболивания фликкер шу мом.» [10] – (із цього при-

воду нами на адресу судових інстанцій Росії відправлений запит: "який саме при-

стрій у даній публікації її укладач, (як він сам у ній підписався , «Автор и дирек-

тор лаборатории, канд. наук. Синкевич В.А.» ), - має на увазі в даному контексті

під поняттям «одно из своих изобретений» )? Зважаючи на все, "один зі своїх ви-

находів" пан Синкевич В.А. так ніколи й не удосужи вся запатентувати, і просто

"зірвав" готовеньку заздалегідь розробку в Інтернеті?!

І подібних тому прикладів - тепер уже маса!

...Взагалі особливий науковий інтерес викликають теоретичні питання, п о-

в'язані з математичним описом фізичних процесів, що відбуваються при випром і-

нюванні високофокусованих когерентних звукових хвиль. Спроби створити под і-

бний опис мали місце й раніше, але були чисто умовними: (як випромінювачі та-

ких хвиль приймався не {просто не існуючий тоді ще} "сазер", а якісь інші, раніше

існуючі пристрої: випромінювачі звичайного типу, у яких цей ефект виражений у

набагато меншому ступені). Можливість (і нага льна потреба) створити таку пов-

ноцінну теорію з'явилася лише у зв'язку зі створенням звукових лазерів.

Автором на правах першопрохідника, першовідкривача цього знаменного

досягнення сучасної науки й техніки створен а така теорія. Конструювання самих

по собі акустичних лазерів зараз, через 10 (а точніше, 13 – (з моменту подання за-
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явки)) років після їхнього винаходу, автора вже мало цікавить (це - пройдений да-

вно етап; нам про них уже все відомо); однак же нас цікавить доскональний опис

фізичних процесів випромінювання звуку, що відбуваються при їхній дії!

Короткий виклад вищевказаної наукової теорії див. у монографії В. Е. Абра-

кітова "На шляху до наукових відкриттів", що у цей час знаходиться у друці (Хар-

ків, видавництво «Оберіг») , вихід у світ якої планується на початку 2007 р.

У любому разі, ми раді, що наша первинна ідея, висунута ще в далекому

1994, і запатентована в 1997, послужила основою створення настільки значного й

багатообіцяючого напрямку науки й техніки! Це схоже на паросток - маленький,

слабенький, марний – що пробивається собі серед безжалісного пекла й безводних

пустель дорогу до світла. Але проходить час - і з маленького, уразливого паростка,

що гнеться під напором нещадного вітру - потім виростає величезне, багатолисто-

ве, розкидисте височенне дерево...

Література:

1. Патент № 2077826 (Россия). Акустический лазер Абракитова / Абракитов В.Э. -

МПК6 G10K 5/00; Опубл. 20.04.97, Бюл. № 11.

2. Рішення про видачу патенту по заявці № 93007040 (Україна) від 28.12.96. Аку с-

тичний лазер / Абракітов В.Е. - МПК5 G10K 5/00.

3. http://discovery.h11.ru/Abrakitov/acoustic lazer.htm Акустический лазер - изобре-

тение В.Э. Абракитова. (Публ. в Интернет).

4.http://sibpatent.ru/patent.asp?nPubl=2077826&amp;mpkcls=G10K005&amp;sort=2 .

Офіційна публікація в Інтернет патентного документа [ 1].

5. http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/labs/03/ ВГУ - Наука. Лаборатория волно-

вых процессов института общей физики РАН

6. http://nkj.ru/news/5584/ Акустический лазер | Новости и события | Журнал "На у-

ка и Жизнь"

http://discovery.h11.ru/Abrakitov/acoustic
http://sibpatent.ru/patent.asp
http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/labs/03/
http://nkj.ru/news/5584/


Абракiтов В.Е. Винайдення акустичних лазерiв - як створення нового напрямку в
науцi i техницi// Материалы II Международной научно-практической конферен-
ции "Ключевые аспекты научной деятельности - `2007". Том 7. - Естественные на-
уки. - Днепропетровск: Наука и образование, 2007. - С. 19 - 23.

7. http://www.aspirinby.org/index.php?go=Poleznyak&page=15#_Toc20105458 В по-

мощь аспирантам и соискателям | Элекронная книга.

8. http://lib.com.ua/books/6/386n3.html LIB.com.ua [электронная библиотека]: Не м-

цов Б.Е.: Провинциал.

9. http://www.zim.ru/index.phtml?go=stat199946 "Газета 'Работа в Москве'". Наши

интервью. Борис Ефимович Немцов -представитель новой генерации российских

политиков.

10. http://www.kuraev.ru/forum/view.php?subj=48975 . 48975 - портативный звуковой

лазер для обезболивания.

11. http://abrakitov.narod.ru/Monograph/sazer.htm В.Э. Абракитов - Создание аку-

стических лазеров - новое направление в науке и технике .

12. Абракiтов В.Е. Створення акустичних лазерiв - новий напрямок в науцi i

технiцi // Тези доповiдей науково -методичної конференцiї "Безпека жи т-

тєдiяльностi". Харкiв, 2006. - С. 6 - 7.

http://www.aspirinby.org/index.php
http://lib.com.ua/books/6/386n3.html
http://www.zim.ru/index.phtml
http://www.kuraev.ru/forum/view.php
http://abrakitov.narod.ru/Monograph/sazer.htm

