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АНАЛIЗ ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛIДЖЕНЬ ЕФЕКТУ Ж. ГУБЕРА

Розглянуто iсторiю теоретико-експериментальнi дослiдження фiзичного явища, яке
виникає в рухомих колiсних чи пiдшипникових парах за наявностi електричного струму
в контактах колiс чи кульок з направляючими (ефект Ж. Губера).
К л ю ч о в i с л о в а: ефект Губера, двигун Косирєва–Мiльроя, закони електродинамiки.

1. Вступ
Як витiкає з фундаментальних законiв матерiального свiту (загальної взаємодiї елементiв та нерозривностi матерiї i руху) логiчно стверджувати, що не iснують в реальних об’єктах iдеальна лiнiйна залежнiсть мiж окремими фiзичними
явищами, автономнi (iзольованi) об’єкти, стацiонарнi процеси, суто фiзичнi константи i т.iн. Тому успiх побудови математичних моделей (ММ)
причинно-наслiдкових зв’язкiв у дослiджуємому
об’єктi (виявлення фiзико-математичних закономiрностей) залежить вiд розумного компромiсу
мiж точнiстю i складнiстю ММ. Як вiдомо [1], “Побудова ММ об’єктiв за даними спостережень за
їх поведiнкою складає предмет теорiї iдентифiкацiї”. Отже i фiзика, як говориться в [2], “з часiв
Ньютона i до сьогодення не в змозi описати механiзм, схований за законом тяготiння... Так що до
цього часу немає iншої моделi для теорiї гравiтацiї, окрiм математичної”. Це ж стосується i багатьох iнших фiзичних явищ. Таким чином, у бiльшостi випадкiв фiзика iдентична теорiї iдентифiкацiї: вона створює поведiнковi ММ. Тому будемо
говорити лише про поведiнковi аспекти, якi наближено вiдображаються ММ у виглядi законiв фiзики. Так, ефект Ж. Губера з позицiй зовнiшнього
спостерiгача [3] полягає в такому. Якщо колеса коc А.М. СIЛЬВЕСТРОВ, Д.К. ЗIМЕНКОВ, 2017
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лiсної пари Ж. Губера [3] котяться по направляючих або вал i внутрiшня шайба пiдшипникiв двигуна Косирєва–Мiльроя [4] обертається, то, за наявностi електричного струму в контактi колiс (чи
кульок) з направляючими, i як нинi з’ясувалося,
моменту iнерцiї, виникає додатковий обертальний
момент 𝑀 . Швидкiсть Ω обертання колiс чи кульок збiльшується при збiльшеннi струму 𝐼, не залежить вiд його напрямку, постiйностi чи синусоїдальностi; дорiвнює 0, якщо матерiал не феромагнiтний; за незмiнностi напруги реального джерела живлення залежнiсть 𝑀 вiд Ω екстремальна.
Для Ω = 0, 𝑀 = 0, далi 𝑀 зростає до максимального (𝑀max ), якщо механiчний момент протидiї менше 𝑀max , далi швидкiсть Ω продовжує
зростати, але зменшується 𝑀 . Далi, якщо момент
протидiї змiнив знак, за деякої синхронної швидкостi Ω𝑐 , 𝑀 = 0, i далi, зi зростанням Ω > Ω𝑐 , 𝑀 < 0.
Така закономiрнiсть нагадує моментну характеристику однофазного асинхронного електродвигуна.
Але, як показали дослiдження [4], тут мають мiсце
iншi процеси.
2. Iсторiя дослiджень
Австрiйський iнженер Ж. Губер в 1951 р. вперше виявив ефект утворення обертального моменту в колiснiй парi, за умови її початкового руху i
наявностi електричного струму в контактах колiс
з рельсами. Ж. Губер вважав, що це явище має
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електромагнiтну природу, однак пояснити сутнiсть
його не змiг. Тим не менш вiн, як iнженер, застосував цей ефект на залiзничнiй сортирувальнiй станцiї. Зкочуючись з гiрки вагони рухалися далi не
тiльки за рахунок iнерцiї, а i завдяки виникненню
обертального момента вiд струму в контактах колiс вагона з рельсами. Ефект Губера зацiкавив багатьох вчених, якi впродовж з часу вiдкриття його
i до сьогодення запропонували декiлька пояснень.
Однак, пояснення ефекту, поданi рiзними вченими [5–12], на жаль, не пiдтверджувались подальшими експериментальними дослiдженнями. Так,
вважалось [6, 7], що момент виникає вiд взаємодiї
за законом Ампера струмiв направляючої i колеса чи кульки, якi розташовано пiд гострим кутом.
Це створювало б момент, якби на другому колесi
колiсної пари Ж. Губера чи другiй сторонi кульки пiдшипника такий же момент не мав протилежного знака. Вважалось [5], що момент виникає
вiд iскри i збiльшення тиску повiтря на збiгаючiй
сторонi контакту. Щоб це пiдтвердити [5], пiдшипники помiстили у вакуумний ковпак i поступово вiдкачали повiтря. Рух припинився. Можливо,
мав мiсце перегрiв i заклинювання пiдшипникiв
внаслiдок суттєвого зменшення у вакуумi тепловiдбору вiд розiгрiтих струмом кульок до 250 ∘ С,
i це привело до їх зупинки, а можливо, i вiдсутнiсть у вакуумi iскри? Автор роботи [8] за 1982
р. стверджує, що iскри не є причиною, а в роботi
[5] за 1973 р. вiн вважав причиною саме їх. Про
негативний вплив iскрiння на рух говориться в [9].
Термодинамiчне пояснення [6] виникнення моменту вiд теплової деформацiї направляючих, яка, начебто, створює гiрку, з якої скочується кулька чи
колесо, не враховує їх значної теплової iнерцiйностi i могло б мати мiсце лише для надмалих швидкостей Ω. Але за таких Ω момент не виникає. В
[12] пропонуються положення, якi не вiдповiдають
класичним законам фiзики, наприклад, наявнiсть
магнiтної iндукцiї, створеної струмом, i спiвпадаючої з ним же за напрямком. Додатковi неясностi
внесли роботи [10, 11], де ефект Губера об’єднано
з нез’ясованим ефектом Дж. Серла. Абстрактний
математичний варiацiйний пiдхiд в роботi [12] теж
не розкриває фiзику явища. Як показали експериментальнi дослiдження [5–11] для виникнення моменту 𝑀 , окрiм руху, необхiдно, щоб колеса (кульки) i направляючi були феромагнiтними, що вказує на те, що не iскра є причиною руху. Повинно
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iснувати джерело намагнiчування колiс (кульок) i
направляючих. Намагнiчування тiл повинно бути
в сторону руху бiльшим; матерiал феромагнетику
повинен бути магнiтом’яким; змазка пiдшипникiв,
якщо вона не густа, також дещо покращує показники. Однак, струм 𝐼 в колi “джерело–споживач”
безпосередньо не може створювати магнiтне поле,
яке б несиметрично намагнiчував феромагнетики
i, шляхом їх притягання з набiгаючої сторони з
подальшим розмагнiчуванням, створювало б обертальний момент 𝑀 .
Таким чином, пояснення ефекту залишалось до
2017 року не вирiшеним.
3. Модель, яка вiдповiдає
експериментальним дослiдженням
Як вiдомо, електродинамiка [13–15] вивчає просторово неоднорiднi системи з нерiвномiрним розподiлом зарядiв 𝑞 i додатковими степенями вiльностi
руху. Силовi показники залежать як вiд струму 𝐼,
так i руху складових систем. Розглянемо [4] систему “направляючi–зона контакту–колесо чи кулька” в умовах, за яких колеса чи кульки радiуса
𝑟, обертаючись з кутовою швидкiстю Ω проти часової стрiлки, котяться по направляючих влiво вiд
точки дотику з швидкiстю 𝑉0 :
𝑉0 = Ω 𝑟.

(1)

Направляючi, колеса (кульки), вiсь мають значний поперечний перерiз по вiдношенню до площi контакту. В них опiр набагато менший вiд опору контакту. Тому майже всю напругу прикладено до двох послiдовно увiмкнених контактiв колiс,
або чотирьох послiдовно i 𝑛 паралельно увiмкнених контактiв двох пiдшипникiв, де 𝑛 – кiлькiсть
кульок у пiдшипнику. Отже, слiд проаналiзувати
процеси саме в зонi контактiв.
3.1. Зона нерухомого контакту
Ця зона (див. рис. 1) має область “𝑎” електромеханiчного контакту, яку оточує область “𝑏” суто
електричного контакту через повiтряний, чи масляний зазор 𝛿.
В межах ±𝑥1 в зонi “𝑎” має мiсце механiчний
контакт з резистивним опором 𝑅𝑎 i повiтряний –
з ємнiстю 𝐶𝑎 . Опiр 𝑅𝑎 залежить вiд площi безпосереднього контакту поверхонь, питомого опору 𝜌к
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3.2. Зона рухомого контакту
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Електричний струм 𝐼, як потiк електрики 𝑞, розподiлено в зонах “𝑎” i “𝑏” (рис. 1) симетрично. Зона “𝑏” обмежена координатами ±𝑥2 , за яких явиq
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Рис. 2. Асиметричний розподiл густини 𝑗𝑘 струму 𝐼
зi швидкiстю Ω.
Подамо потiк 𝐼 сумою електричних трубок гуɰɿɣɧɚ ɬɨɜɳɢɧɿ G D ɦɿɤɪɨɡɚɡɨɪɭ
i t G t
стини j𝑘 через перерiзи Δ𝑆 сумарної площi 𝑆к конɤ
i §¨ 18 ,V c ·¸
ɊɢɫȺɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥɝɭɫɬɢɧɢ
j ɫɬɪɭɦɭȱтакту:
ɤ©
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§
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¹

∫︁
𝐼=

j(𝑆) 𝑑S ∼
=

𝑁
∑︁

𝑗 Δ𝑆.

𝑘
G1 G1c
G 2c
ɸ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɚɫɢɦɟɬɪɿʀ
ɩɨɞɚɦɨɩɨɬɿɤȱ
ɫɭɦɨɸɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯɬɪɭɛɨɤɝɭɫɬɢ
G2
𝑘=1

0

t1 tɡ tɡc

t2

t3c

t2c

t3

ɪɿɡɢ 'S ɫɭɦɚɪɧɨʀɩɥɨɳɿ S ɤɨɧɬɚɤɬɭ

t

(5)

𝑆к

Кожна 𝑘-та трубка струму 𝐼𝑘 = 𝑗𝑘 Δ𝑆 утворюється в момент 𝑡1 виникнення розряду в зазорi 𝛿1
G
i зникає в момент 𝑡3 згасання розряду в зазорi 𝛿2
I
j S  dS #
j  dS
контактного середовища i середньої товщини 𝑙к зо- (рис. 3). Маючи кiнцеву довжину i розташуванc ɞɟ ! c
ɉɟɪɟɯɿɞɧɿɩɪɨɰɟɫɢ
   ɜɤɨɥɿ
у феромагнiтному
середовищi, трубка є 𝐿𝑘 𝑅𝑘 –
ни механiчного
контакту: ɬɨʀɬɪɭɛɤɢɞɥɹɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ня ɿ
колом,
де
𝑅
i
𝐿
–
електричний
опiр i iндуктив𝑘
𝑘G ɿɡɧɢɤɚɽ
ɤɚɫɬɪɭɦɭ I
j  'S ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɜɦɨɦɟɧɬ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɪɨɡɪɹɞɭɜɡɚɡɨɪɿ
𝜌
𝑙
к
к
нiсть.
Якщо
прийняти
𝑅
i
𝐿
сталими,
то миттєве
𝑘
𝑘
𝑅𝑎 ∼
.
(2)
=
𝑆
значення
𝑖
(𝑡)
струму
𝐼
визначається
як
рiшення
𝑘 '
𝑘
ɞɲɜɢɞɤɨɫɬɿɫɬɪɭɦ
ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɣɧɨɡɪɨɫɬɚɽɿɞɨɫɹɝɚɽɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧ
i кt ɡɚɱɚɫ
t  t  Ɇɚɸɱɢɤɿɧɰɟɜɭɞɨɜɠɢɧɭ
ɚɧɧɹɪɨɡɪɹɞɭɜɡɚɡɨɪɿ
ɩɥɨɳɭ
ɩɟɪɟɪɿɡɭɿ
G Ɋɢɫ
рiвняння:
Ємнiсть 𝐶𝑎 в зонi “𝑎” з’являється внаслiдок наявɤɨɥɨɦɞɟ𝑑𝑖 ɿ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ
ɮɟɪɨɦɚɝɧɿɬɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɤɨɠɧɚɬɪɭɛɤɚɽ
R L пропормiкрозазорiв мiж
Вона
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ V cностi
ɚɛɨɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧɢ
ɞɥɹ V Ⱦɚɥɿɩɿɫɥɹɪɨɡɦɢɤɚɧɧɹɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤ
i t поверхнями.
𝑘
+
𝑅
𝑖
=
𝑈𝑘 :
(6)
𝐿
𝑘
𝑘
𝑘
цiйна частинi 𝑆𝑎 площi 𝑆к , дiелектричнiй прони𝑑𝑡
ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɜɜɚɠɚɬɢ
ɿɫɬɶ əɤɳɨ ɞɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢ R ɿ L ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɚ ɨɩɿɪ
Рис. 3. Перехiднi процеси (7), (8) в колi 𝑘-ї трубки для
швидкостей 𝑉0 i 𝑉0′ , де 𝑉0 >JJG
𝑉0′ [3]
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î t t t c ɜɿɧɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɣɧɨɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ
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Аналiз теоретико-експериментальних дослiджень ефекту Ж. Губера

для 𝑡2 > 𝑡 > 𝑡1
𝑡−𝑡1 )︁
𝑈𝑘 (︁
−
1 − 𝑒 𝜏𝑘 · 1(𝑡 − 𝑡1 );
𝑅𝑘

𝑖𝑘 (𝑡) =

(7)

для 𝑡2 6 𝑡 < 𝑡3
𝑡−𝑡2
𝑡 −𝑡 )︁
𝑈𝑘 (︁
−
− 2 1
𝑖𝑘 (𝑡) =
1 − 𝑒 𝜏𝑘 𝑒 𝜏𝑘 · 1(𝑡 − 𝑡2 ),
𝑅𝑘

(8)

де 1(𝑡 − 𝑡1 ), 1(𝑡 − 𝑡2 ) – функцiї Хевiсайда, 𝜏𝑘 =
= 𝐿𝑘 /𝑅𝑘 – стала часу.
Струм 𝑖𝑘 (𝑡) за час (𝑡2 − 𝑡1 ) експоненцiйно зро𝑈𝑘
для швидстає i досягає усталеного значення 𝑅
𝑘
′
костi 𝑉0 або його частини 𝑖𝑘 (𝑡2 ) для 𝑉0 . Пiсля розмикання механiчного контакту (𝑡 > 𝑡2 або 𝑡 > 𝑡′2 ),
струм експоненцiйно зменшується (8) до нуля. Напруженiсть 𝜀пр. , за якої виникає пробiй зазору 𝛿 з
набiгаючої сторони, дорiвнює вiдношенню 𝑈к до 𝛿1
(рис. 2). В момент 𝑡1 виникає струм (7). Заштрихована площа пiд кривою 𝑖𝑘 (𝑡) дорiвнює заряду 𝑞 ′ ,
що пройшов через зазор за час [𝑡1 , 𝑡3 ] для 𝑉0 або
[𝑡1 , 𝑡′3 ] для 𝑉0′ , де 𝑡3 – момент виникнення механiчного контакту. На iнтервалах [𝑡3 , 𝑡2 ] чи [𝑡′3 , 𝑡′2 ], має
мiсце електромеханiчний контакт. В момент часу
𝑡2 чи 𝑡′2 механiчний контакт розмикається i виникає струм (8). Вiн експоненцiйно зменшується
⃒ до⃒
моменту 𝑡3 чи 𝑡′3 , за якого вiдношення 𝑈𝑘 +𝐿𝑘 ⃒ 𝑑𝑖𝑑𝑡𝑘 ⃒
до зазору 𝛿2 чи 𝛿2′ зрiвняється з 𝜀пр. . Тобто 𝛿2 буде
бiльшим за 𝛿1 (рис. 2, 3). Заштрихована площа пiд
кривою (8) струму 𝑖𝑘 (𝑡) – це заряд 𝑞 ′′ , що пройшов
за час [𝑡2 , 𝑡3 ] чи [𝑡′2 , 𝑡′3 ]. Як бачимо (рис. 3), вiн значно бiльший вiд заряду 𝑞 ′ з набiгаючої сторони.
Визначимо вiдстанi 𝑏1 i 𝑏2 . Для 𝑏1 :
𝑈𝑘
𝑈𝑘
∼ 𝑈𝑘 =
=
=
𝛿1
𝑟 (1 − cos 𝛼1 )
𝑟𝛼12
𝑈𝑘
𝑈𝑘
= (︀
= 2 𝑟,
)︀ ∼
𝑏1 2
𝑏1
𝑟 arcsin 𝑟

𝜀пр. =

звiдси
√︃
𝑏1 =

(9)

𝑈𝑘 𝑟
;
𝜀пр.

(10)

⃒
⃒
⃒
⃒
𝑈𝑘 + 𝐿𝑘 ⃒ 𝑑𝑖𝑘𝑑𝑡(𝑡3 ) ⃒
𝛿2

=

⃒
⃒
⃒
⃒
𝑈𝑘 + 𝐿𝑘 ⃒ 𝑑𝑖𝑘𝑑𝑡(𝑡3 ) ⃒
𝑏22

(11)

Чим бiльша 𝑉0 , тим бiльше модуль 𝑑𝑖𝑑𝑡𝑘 i, вiдповiдно, бiльше вiдношення 𝑏2 до 𝑏1 , тобто, несиметрiя. Напруга 𝑈к на ємностi i, вiдповiдно, заряди 𝑞1 , 𝑞2 (4) не можуть змiнюватись миттєво. Тому
також вiдбувається змiщення зарядiв 𝑞1 , 𝑞2 праворуч. Струми 𝑖𝑘 трубок долають за скiнчений час
Δ𝑡𝑘 повiтряний зазор 𝛿𝑘 зi швидкiстю 𝑉𝑘 , пропорцiйною напруженостi 𝜀𝑘 :
V𝑘 = 𝛽𝜀𝑘 ,

(12)

де 𝛽 – коефiцiєнт рухомостi заряджених частинок
у зазорi 𝛿𝑘 . Вiдповiдно до розмiрностi (А · с = Кл),
є припущення, що не тiльки на поверхнях, а i в
зазорi 𝛿𝑘 𝑘-х трубок утворюється незбалансований
(внаслiдок динамiчностi процесу) заряд 𝑞𝑘 :
𝑞𝑘 = 𝑖𝑘 Δ𝑡𝑘 = 𝑖𝑘

𝛿𝑘 ∼ 𝛿𝑘2
= 𝑖𝑘 .
𝛽𝜀𝑘
𝑈𝑘

(13)

Заряд 𝑞Σ можна подати еквiвалентним точковим
зарядом 𝑞𝑒 , розташовано праворуч вiд точки дотику на вiдстанi 𝑥екв. (рис. 2), де
𝑁
∑︀

𝑥екв. =

𝑞𝑘 𝑥𝑘

𝑘=1

.

𝑞Σ

(14)

Взагалi, за розмiрнiстю (Кл = А · с) сумарний заряд 𝑞Σ можна також визначити через ширину контакту 𝑙𝑘 (𝑏1 − 𝑏2 , рис. 2) i час 𝑡𝑘 проходження її зi
швидкiстю 𝑉0 :
𝑞Σ = 𝐼 𝑡𝑘 = 𝐼

𝑙𝑘
.
𝑉0

(15)

Заряди, що утворилися в зонi контакту, рухаються вiдносно тiл колеса (кульки) i направляючої
зi швидкiстю 𝑉0 . Добуток сумарного заряду 𝑞Σ на
швидкiсть 𝑉0 можна подати як елемент 𝐼𝑦 𝑑𝑥 умовного струму 𝐼𝑦 :
𝑞Σ 𝑉0 ∼
= 𝐼𝑦 𝑑𝑥,

для 𝑏2 :

𝜀пр. =

звiдси
⎯
⃒
⃒
⎸
⎸ 𝑈𝑘 + 𝐿𝑘 ⃒⃒ 𝑑𝑖𝑘 (𝑡3 ) ⃒⃒
⎷
𝑑𝑡
𝑏2 =
𝑟.
𝜀пр.

(16)

де
𝑟,
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𝐼𝑦 =

𝑞Σ
,
𝑑𝑡

𝑉0 =

𝑑𝑥
.
𝑑𝑡
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Чим бiльше маса 𝑚 i швидкiсть 𝑉0 , тим бiльший
𝑀3 , але чим бiльша 𝑉0 , тим бiльше 𝑥екв. i, вiдпоG
вiдно, 𝑀2 . Для конкретного струму 𝐼 iснує максиr
мальна швидкiсть 𝑉max , за якої зрiвняються усереr0
I
E
ɭ  'x
днена
за час Δ𝑡 дiя моментiв 𝑀1 + 𝑀3 i протидiя
0
моментiв
𝑀2 + 𝑀4 . Для кiнцевого iнтервалу Δ𝑡 чаxɟɤɜ
x
E
су
𝑡,
за
якого
нерiвнiсть (19) виконується завдяки
r0
G
наявностi
руху
зi швидкiстю 𝑉0 , на шляху Δ𝑥, усеr
реднене
за
час
Δ𝑡
значення моменту 𝑀1 (внаслiдок
G
M
'B
зменшення 𝛿(𝛼(𝑡)) зросте, а 𝑀2 – навпаки (внаслiРис. 4. Закон Бiо–Савара–Лапласа [3]
док збiльшення 𝛿(𝛼(𝑡)) – зменшиться) i створює
ɊɢɫɁɚɤɨɧȻɿɨ-ɋɚɜɚɪɚ-Ʌɚɩɥɚɫɚ рух. Несиметрiя сил i моментiв призводить до приЗа законом Бiо–Савара–Лапласа елемент струму скорення руху. Однак, за майже незмiнної сталої
(16) в точцi 𝑀 повiтряного простору утворює ма- часу 𝜏𝑘 зростає несиметрiя. Центр 𝑥екв. (14) розгнiтне поле iндукцiї 𝑑𝐵 (рис. 4):
ташування заряду 𝑞екв. змiщується праворуч вiд
ɱɢɦɨ ɡɪɢɫɿɪɢɫɡɫɭɜɜɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɧɨɧɭɥɹɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ
ɡɚɨɞɧɚɤɨɜɢɯ
точки (0, 0) дотику.
Це призводить до збiльшен𝜇0 𝐼𝑦 𝑑𝑥 sin 𝛽
ня
несиметрiї
дiї
сил
i, вiдповiдно, зменшення су.
(17)
𝑑𝐵 =
4𝜋
𝑟2
марного
моменту.
Якщо
далi штучно збiльшувати
ɪɚɜɚ ɧɚɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭ ɧɭɥɶ ɫɬɜɨɪɸɽɞɟɳɨɤɪɚɳɿɭɦɨɜɢɞɥɹɧɚɦɚɝɧɿɱɭɜɚɧɧɹɿ
швидкiсть
Ω,
то
момент
буде
зменшуватись до нуДля розрахунку всього поля Φ(𝑟, 𝑟0 ) достатньо
ля,
а
далi
змiнить
знак,
подiбно
проiнтегрувати
(17) в межах {0, ±𝑟max }, {0, 𝑟0 max }.
ɿɝɚɸɱɿɣ ɩɪɚɜɿɣ
ɫɬɨɪɨɧɿɜɿɞɬɨɱɤɢɞɨɬɢɤɭɿɹɤɛɢɫɢɫɬɟɦɚɳɨɪɭɯɚɽɬɶɫɹ
ɦɚɥɚдо моменту однофазного
асинхронного
двигуна.
Однак, якщо у цей простiр внесено феромагнiтнi
тiла колеса
(кульки) i направляючої,
то вони
ɜɥɿɜɨ ɦɢɬɬɽɜɨ
ɛ ɩɪɢɩɢɧɢɜɫɹ
Ⱥɫɢɦɟɬɪɿɹ
Ɋɢɫло ɜɢɪɿɜɧɹɥɚɫɶ ɛɢ ɞɨ ɫɢɦɟɬɪɿʀ
кально намагнiтяться, збiльшуючи в 𝜇𝑟 разiв ма- 4. Висновок
iндукцiю
𝐵 (в 1000–10000) i, маючи повi- Подане в [11]
пояснення ефекту Ж. Губера повнiɹɦɨɦɟɧɬɭгнiтну
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɨɬɢɪɶɨɯɦɨɦɟɧɬɿɜɦɨɦɟɧɬɆ
ɳɨɛɚɠɚɽɡɦɟɧ
t ɱɚɫɭ
тряний зазор 𝛿(𝛼), з метою мiнiмiзацiї втрат 𝑊𝑀
стю вiдповiдає експериментальним дослiдженням.
магнiтного поля [5], утворять механiчнi сили 𝐹𝑀 :
В ефектi Ж. Губера має мiсце утворення заряɿɜɚɜɿɞɬɨɱɤɢɞɨɬɢɤɭɦɨɦɟɧɬɆ ɳɨɛɚɠɚɽɡɦɟɧɲɢɬɢɡɚɡɨɪɡɚɬɨɱɤɨɸɞɨɬɢɤɭ
дiв у зонi контакту, якi рухаючись вiдносно фе𝑑𝑊𝑀
𝐹𝑀 =
,
(18) ромагнiтних тiл, нерiвновiсно локально намагнiчу𝑑𝛿
i направляючi.
ɪɭɯɭ(кульки)
ɪɭɯɨɦɨʀ
ɱɚɫɬɢɧɢ Останнi, приɜɿɞ ɦɚɫɢ ɿɲɜɢɞɤɨɫɬɿють колеса
ɨɦɟɧɬ Ɇ  ɹɤɢɣ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
пропорцiйнi квадрату струму 𝐼𝑦 , зворотно пропор- тягаючись з бiльшою енергiєю з набiгаючої стоцiйнi квадрату
𝛿(𝛼) i якi дiють на зменше- рони, утворюють додатковий до динамiчного моɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹəɤɳɨ
ɬɨ
V зазору
ння 𝛿.
менту 𝑀3 обертальний рух. Збiльшення струму 𝐼
Однак зсув вправо координати 𝑥екв. (рис. 4 i збiльшує заряди i момент. Збiльшення швидкостi
M t M зазорiв
 M 𝛿(𝛼) злiва i справа збiльшує зсув праворуч вiд точки дотику коордирис. 2)Mзаоднакових
(на момент часу“0”) створює дещо кращi умови нати 𝑥екв. заряду 𝑞екв. , що призводить до зменшенɦɛɿɥɶɲɢɣɆ
ɱɢɦɛɿɥɶɲɚ
Ⱦɥɹɤɨɧɤɪɟ
V ɬɢɦɛɿɥɶɲɟ
x ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɆ
дляɚɥɟ
намагнiчування
i притягування
тiл на збiганя моменту. Iншими
словами, система (на вiдмiну
ючiй (правiй) сторонi вiд точки дотику. Якби си- вiд двигуна Серла [8]) має властивiсть самобаланстема, що рухається,
мала нульову масу, то рух сування. Намагнiчування
може вiдбутися як вiд
ɞɿɹ ɦɨɦɟ
ɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
V ɡɚɹɤɨʀɡɪɿɜɧɹɸɬɶɫɹɭɫɟɪɟɞɧɟɧɚɡɚɱɚɫ'
влiво миттєво б припинився. Асиметрiя (рис. 2) ви- сталого, так i синусоїдного струму, оскiльки сила
би до симетрiї (рис. 1). Але маємо для 𝐹𝑀 (18) залежить вiд його квадрата. Необхiдною
ɹɦɨɦɟɧɬɿɜрiвнялась
ɡɚɹɤɨɝɨɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ  
M  M Ⱦɥɹɤɿɧɰɟɜɨɝɨɿɧɬɟɪɜɚɥɭ 't ɱɚɫɭ
моменту 𝑡0 часу 𝑡 взаємодiю чотирьох моментiв: умовою несиметрiї є рух, який забезпечує умову
момент 𝑀1 , що зменшує зазор 𝛿(𝛼(𝑡)) злiва вiд то- (19). На збiгаючiй сторонi контакту за зоною “𝑏”
ɧɚ ɲɥɹɯɭ
 ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɟ
ɡɚ ɱɚɫ ' розмагнiчування
ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ
ɡɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ
'xзазор
V бажає
чки дотику;
момент 𝑀2 , що
зменшити
(рис. 1) вiдбувається
феромагнесправа; динамiчний момент 𝑀3 , який утворюється тикiв i поступове зникнення надлишкових поверхвiд G
руху
𝑚 i швидкiстю 𝑉0ɧɚɜɩɚɤɢ
рухомої частини
невих зарядiв. Ефект
якщо повiтряɤɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
D маси
t ɡɪɨɫɬɟɚɆ
G збiльшується,
D
системи; 𝑀4 – момент навантаження. Якщо швид- ний зазор з 𝜀0 замiнити масляним з 𝜀 ≫ 𝜀0 .
кiсть 𝑉0 > 0, то справедлива нерiвнiсть:
Автори щиро
вченим-дослiдникам ефекɦɟɧɲɟɧɿɠ
ɪɞɠɟɧɧɹɜɿɪɧɟɹɤɳɨɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚɱɚɫ 't ɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɡɨɪɭɡɥɿɜɚ
G вдячнi
𝑀1 + 𝑀3 > 𝑀2 + 𝑀4 .
(19) ту Ж. Губера. Саме завдяки результатам їх екс-
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t 't t 0

D1 D1 D1 D1 t 0

t 't

t 0

Аналiз теоретико-експериментальних дослiджень ефекту Ж. Губера

периментiв вдалося отримати фiзико-математичну модель даного ефекту. Становлять iнтерес подальшi експериментальнi дослiдження ефекту на великих швидкостях Ω з метою перевiрки
можливостi iснування рекуперативного режиму, оптимiзацiя конструкцiї двигунiв Ж. Губера
i Косирєва–Мiльроя.
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A.M. Silvestrov, D.K. Zimenkov
ANALYSIS OF THEORETICAL
AND EXPERIMENTAL STUDIES
OF THE HUBER EFFECT
Summary
The history of theoretical and experimental researches of a
physical phenomenon that emerges in moving wheel or bearing pairs, when an electric current flows through the contacts
between the wheels or balls and their guides (the Huber effect)
has been reviewed.
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