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За результатами досліджень, започаткованих виявленням парадоксу енергій порушеної рівноваги важеля, й 

на підставі теореми віріалу встановлено формалізований фізичний механізм накопичення енергії віріалу сил, які 

діють в системі матеріальних точок. Вперше стан рівноваги системи розглядається в якості початкової умови 

усереднення енергії, яка доповнює статистичний метод математичного апарату теореми віріалу узгодженим 

формалізованим фізичним механізмом накопичення енергії внаслідок порушення рівноваги системи. Натомість, 

методика статистичного усереднення енергії в часі залишається незмінною та з інструменту кількісної оцінки 

накопиченої енергії перетворюється на універсальний засіб моделювання перебігу процесів накопичування 

енергії. Результати перевірені шляхом зіставлення на відповідність теоремі віріалу формалізованих фізичних 

механізмів накопичування та перетворювання енергії. На підставі формалізованого фізичного механізму 

накопичування енергії запропоновані методичні засади розроблення математичних моделей динаміки процесів 

накопичування енергії, які передбачають поєднання з широким колом напрацьованих методів математичного 

моделювання, зокрема, з аналізом стохастичних дискретно-неперервних систем та процесів, з метою створення 

на їх основі нових методів та засобів моделювання накопичування енергії й аналізу поведінки фізичних систем 

різної природи. Теоретичні результати моделювання й аналізу процесів накопичування енергії магнітного та 

електростатичного полів дозволили усунути протиріччя у розумінні фізичного змісту множника ½ в формулах 

енергії конденсатора та котушки індуктивності і пояснити його у відповідності до теореми віріалу. Практичне 

значення має розроблений за результатами досліджень спосіб перетворення енергії струму в енергію імпульсів, 

що поєднує властивості порушеної рівноваги енергії та дуальну природу котушки індуктивності і конденсатора, 

й полягає у керуванні одночасним накопичуванням та перетворюванням енергії за критерієм максимальної 

середньої енергії, що виділяється в навантаженні за період повторення імпульсів. 

Ключові слова: стан рівноваги, порушення рівноваги, накопичування енергії, електростатичне поле, 

магнітне поле. 
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 По результатам исследований, начатых с выявления парадокса энергий нарушенного равновесия рычага, и 

на основании теоремы вириала установлен формализованный физический механизм накопления энергии 

вириала сил, действующих в системе материальных точек. Впервые состояние равновесия системы 

рассматривается в качестве начального условия усреднения энергии, которое дополняет статистический метод 

математического аппарата теоремы вириала согласованным формализованным физическим механизмом 

накопления энергии в результате нарушения равновесия системы. При этом методика статистического 

усреднения энергии во времени остается неизменной и из инструмента количественной оценки накопленной 

энергии превращается в универсальное средство моделирования течения процессов накопления энергии. 

Результаты проверены путем сопоставления соответствия теореме вириала формализованных физических 

механизмов накопления и преобразования энергии. На основании формализованного физического механизма 

накопления энергии предложены методические основания разработки математических моделей динамики 

процессов накопления энергии, которые предусматривают сочетание с широким кругом наработанных методов 

математического моделирования, в частности, с анализом стохастических дискретно-непрерывных систем и 

процессов, с целью создания на их основе новых методов и средств моделирования накопления энергии и 

анализа поведения физических систем различной природы. Теоретические результаты моделирования и анализа 

процессов накопления энергии магнитного и электростатического полей позволили устранить противоречия в 

понимании физического смысла множителя ½ в формулах энергии конденсатора и катушки индуктивности и 

объяснить его в соответствии с теоремой вириала. Практическое значение имеет разработанный на основании 

результатов исследований способ преобразования энергии тока в энергию импульсов, сочетающий свойства 

нарушенного равновесия энергии и дуальной природы конденсатора и катушки индуктивности, и заключается в 

управлении одновременным накоплением и преобразованием энергии по критерию максимальной средней 

энергии, выделяемой в нагрузке за период повторения импульсов. 

 Ключевые слова: состояние равновесия, нарушение равновесия, накопление энергии, электростатическое 

поле, магнитное поле.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Невідкладні потреби 

посилення енергетичної безпеки України та захисту 

навколишнього середовища вимагають зниження  

енергоємності продукції, яка у 3–5 разів вища, ніж в 

економічно розвинених країнах. За цих умов зростає 

значення енергозбереження у зниженні залежності 

економіки від використання енергоносіїв, а поряд з 

цим постає й низка нових завдань. Наприклад, вибір 

накопичувачів енергії для систем альтернативної 

енергетики [1, с. 14–16]. Або з’ясування механізму 

високої ефективності накопичування і витрачання 

енергії конденсатором [2], що досягнута у схемному 

рішенні без аналізу фізичних підстав його природи.  

Швидке розв’язання низки аналогічних завдань 

вимагає застосування результативних, але простих і 

гнучких засобів моделювання процесів накопичення 

енергії у фізичних системах різної природи. 

Новий аспект у розв’язанні цих завдань вносить 

дослідження парадоксу енергій порушеної рівноваги 

важеля: у системі відліку важеля енергія, отримана 

за рахунок роботи, яка вивела важіль із рівноваги, 

удвічі перевищує енергію, витрачену на виконання 

цієї роботи, але це не порушує закону збереження 

енергії. Встановлено, що парадокс – це не окреме 

явище, а прояв властивості, спільної для фізичних 

систем різної природи [3]. Показано, що порушення 

рівноваги енергії фізичних систем різної природи 

супроводжується процесом накопичення енергії й 

безпосередньо пов’язане із теоремою віріалу [4].  

В основу математичного апарату теореми віріалу 

покладений універсальний за своїми можливостями 

кількісної оцінки енергії фізичних систем будь-якої 

природи статистичний метод усереднення в часі  

[5, с. 83–86]. Розвиток теореми віріалу триває, але не 

виходить за рамки усталеної концепції щодо опису 

системи частинок, які випадково рухаються, будучи 

пов’язані гравітаційним і електромагнітним полями, 

полем прискорення та полем тиску [6]. Поза цим, 

принциповий недолік, властивий усім статистичним 

методам, а саме – неможливість безпосереднього 

відображення перебігу процесів перетворювання та 

накопичування енергії у фізичних системах різної 

природи, залишається не усунутим. 

Введення в математичний апарат теореми віріалу 

формалізованого фізичного механізму накопичення 

енергії віріалу сил перетворює його з інструменту 

кількісної оцінки енергетичного стану системи на 

універсальний засіб моделювання перебігу процесів 

накопичування енергії та поведінки фізичних систем 

різної природи. 

Відомі окремі факти практичного використання 

властивості порушеної рівноваги енергії фізичних 

систем різної природи, які відрізняються високою 

ефективністю [4]: 1) холодильна машина і тепловий 

насос, які передають теплову енергію від менше 

нагрітого тіла до більше нагрітого тіла; 2) генератор 

Ван де Граафа, який передає електричний заряд від 

тіла з меншою густиною заряду до тіла з більшою 

густиною заряду. Вказані відомі факти спираються 

виключно на емпіричні знання, а їх мала чисельність 

– наслідок відсутності систематизованих досліджень 

властивості порушеної рівноваги енергії.  

Водночас, теоретичний зміст, який несе теорема 

віріалу, полягає в обґрунтуванні існування множини 

аналогічних по суті проявів властивості порушеної 

рівноваги енергії фізичних систем різної природи, 

які ще не досліджені. 

Введений в математичний апарат теореми віріалу 

стан рівноваги в якості початкової умови методики 

усереднення енергії в часі уможливлює аналітичний 

формалізований опис процесів накопичення енергії 

у фізичних системах різної природи, що сприятиме 

подальшому вдосконаленню методів моделювання у 

розв’язанні завдань енергозбереження. 

Мета роботи полягає у дослідженні відповідності 

теоремі віріалу процесів накопичування енергії в 

електромеханічних системах, зокрема, на прикладі 

формалізованого механічного важеля, конденсатора 

та котушки індуктивності, стосовно їх відмінності 

від процесів перетворення енергії, й напрацюванні 

теоретичних засад для встановлення рівня досяжної 

ефективності витрачання накопиченої енергії. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Постановка завдання 

В основі математичного апарату теореми віріалу 

знаходиться рівняння, яке об’єднує показники 

енергетичного стану системи, що складається з n  

однакових матеріальних точок [5, с. 83–86; 6]: 

   
1 1 1

n n n

k k k k k k

k k k

p r F r v
d

dt
p

  

    ,  (1) 

де 
kp  та 

kr  – відповідно, вектори імпульсу та 

координат k -ї матеріальної точки, а їх похідні – це 

сила k kF p , що діє на матеріальну точку, та її 

швидкість k kv r . 

Вектор імпульсу k -ї матеріальної точки можна 

також записати як k k kp m v . Тоді другий доданок у 

правій частині рівняння (1) можна переписати, як 

подвоєну кінетичну енергію системи Т: 

 2

1 1

2
n n

k k k k

k k

p v m v T
 

   .  (2) 

Підставивши вираз (2) в рівняння (1) отримуємо 

формулу кінетичної енергії, перший доданок якої 

називають віріалом сил, що діють у системі: 

  
1 1

1 1

2 2

n n

k k k k

k k

d
T F r p r

dt 

    .      (3) 

За умов, достатніх для того, щоб другий доданок 

формули (3) обертався в нуль, справедлива теорема 

віріалу: подвоєна середня кінетична енергія системи 

дорівнює віріалу сил, які в ній діють. За цих умов, й 

на підставі формули (3), теорема віріалу записується 

наступним чином: 

1 1

1
2

2

n n

k k k k

k k

T F r T F r
 

      .    (4) 

В узагальненому формулюванні теореми віріалу 

розглядається випадок, коли потенційна енергія k -ї 
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матеріальної точки  kU r , яка відповідає силі kF , 

що діє на цю точку, обернено пропорційна степеню  

n відстані kr  між матеріальними точками. На цей 

випадок теорема віріалу стверджує, що подвоєна 

середня кінетична енергія системи T пропорційна 

середній потенційній енергії U  з коефіцієнтом n: 

 
1

2
2

T n U T n U     .         (5) 

Повернемось до рівняння (1). Структура цього 

рівняння відповідає правилу знаходження похідної 

добутку двох функцій, а саме:  uv u v uv    .  

Отже, з огляду на правила дослідження функцій 

за їх похідними й встановлені умови справедливості 

очевидно, що теорема віріалу може надавати оцінку 

відношення потенційної і кінетичної енергій лише 

на момент, коли система знаходиться в критичній 

точці функції енергетичного стану. А саме, коли 

швидкість зміни функції енергетичного стану, що 

визначається як похідна 
1

n

k k

k

d
p r

dt 

  в рівняннях (1) й 

(3), дорівнює нулю.  

Швидкість зміни енергетичного стану системи 

дорівнює нулю, коли накопичення або перетворення 

енергії не почалось, закінчилось, а також, під час 

переходу накопичення у перетворення, чи навпаки.  

Наприклад, дуальні компоненти – конденсатор й 

котушка індуктивності [9, с. 80–82], накопичують в 

електростатичному та магнітному полі енергію CW  

й LW , відповідно, яка визначається на момент, коли 

протікання електричного струму уже припиняється. 

Структура формул енергій CW  та LW  відповідає 

теоремі віріалу, а саме – містить множник ½  

[10, с. 108–110, 435–437]: 

 2 21
2

2
C CW U C W U C

 
   
 

;  (6) 

 2 21
2

2
L LW i L W i L

 
   
 

.  (7) 

Існує пояснення фізичного змісту множника ½ у 

формулі (6), наприклад, в [10, с. 143–146; 14, с. 109], 

за яким для заряджання конденсатора витрачається 

лише половина усієї енергії джерела живлення, а 

інша половина енергії витрачається на утворення 

теплоти Джоуля в елементах кола заряджання.  

Для спростування такого пояснення розглянемо 

заряджання конденсатора в електричному колі, що 

знаходиться в надпровідному стані – без утворення 

теплоти в елементах кола. Тоді, множник ½ мав би 

зрости до одиниці, а конденсатор накопичити удвічі 

більшу енергію. Але, й за цих умов, конденсатор тієї 

ж ємності накопичить такий же заряд з такою ж 

різницею потенціалів від того ж джерела енергії.  

Натомість, конденсатор зарядиться без затримки 

у часі, яку вносить електричний опір кола, в якому 

утворюється теплота Джоуля. Отже, фізичний зміст 

множника ½ у формулі (6) не стосується утворення 

теплоти Джоуля, а пояснення в [10, с. 143–146;  

14, с. 109] суперечить теоремі віріалу. 

Водночас, відомі джерела, наприклад,  

[10, с. 435–437; 13, с. 368–369], взагалі не пояснюють 

фізичний зміст множника ½ у формулі (7) та 

жодним чином не пов’язують його і утворення 

теплоти Джоуля під час протікання струму 

котушкою індуктивності. Тоді, як, враховуючи 

дуальну природу конденсатора та котушки 

індуктивності [9, с. 80–82], фізичний зміст 

множника ½ у формулах (6) та (7) має бути за своєю 

суттю  аналогічним. 

Отже, існують протиріччя в розумінні фізичного 

змісту множника ½ як між формулами (6) та (7), які 

описують енергію дуальних компонентів, мають 

одну структуру й отримуються заміною параметрів 

[9, с. 82], так і щодо відповідності теоремі віріалу. 

Натомість, структура формули теплоти Джоуля 

[10, с. 143–146; 13, с. 207–208], яка виділяється під 

час протікання електричного струму, не відповідає 

теоремі віріалу. А саме, у ній відсутній множник ½: 

 
2

2 U
Q I Rt t UIt

R
   .   (8) 

Дослідження [4] дали підстави стверджувати, що 

причина, по якій структура розглянутих формул 

відрізняється, полягає у тому, що вони стосуються 

принципово різних фізичних явищ, а саме: формули 

(6) і (7) описують процеси накопичування енергії, а 

формула (8) – процес перетворювання енергії. 

Поглиблення досліджень властивості порушеної 

рівноваги енергії фізичних систем різної природи  

[3, 4], передовсім, стосовно потреб моделювання 

при розв’язанні актуальних завдань 

енергозбереження, вимагає вирішення наступного 

завдання:  

1) ввести в математичний апарат теореми віріалу 

опис властивості порушеної рівноваги енергії як 

елемент, який відображає формалізований фізичний 

механізм накопичування енергії фізичних систем 

різної природи і об’єктивно узгоджений з методом 

статистичного усереднення енергії в часі;  

2) в рамках доповненого математичного апарату 

теореми віріалу дослідити можливості моделювання 

динаміки накопичування енергії фізичних систем 

різної природи. 

 2. Початкові умови 

На підставі рівняння (1) розглянемо систему 

однакових матеріальних точок 1k  і 2k  з однаковою 

масою m, які знаходяться у гравітаційному полі, що 

однаково діє на них з силою 0F gm , де g – 

прискорення вільного падіння.  

 До однієї з цих матеріальних точок прикладена 

деяка сила F, яка утворює елементарний (одичний) 

віріал сили, що діє у системі точок 1k  і 2k . 

 3. Аналіз формалізованого фізичного механізму 

накопичення енергії елементарного віріалу сили 

 Доповнимо початкові умови, прийнявши те, що 

матеріальні точки 1k  і 2k  знаходяться на однаковій 
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віддалі від центра їх мас c й перебувають у стані 

рівноваги.  

 Дія сили F на матеріальну точку 1k  одночасно 

переміщує її на висоту h нижче від рівня центра мас 

c, а матеріальну точку 2k   на таку ж висоту h вище 

рівня центра мас, як показано на рис. 1.  

 

 

Рисунок 1 – Переміщення матеріальної точки 2k  під 

дією елементарного віріалу сили А з порушенням 

рівноваги матеріальних точок 1k  і 2k  

  

 Оскільки матеріальні точки віддалені від центра 

мас системи с однаково, переміщення матеріальної 

точки 1k  відбувається за рахунок виконання деякої 

роботи A без виграшу в силі.  

Потенційна енергія 1U  матеріальної точки 1k , 

яку переміщено нижче рівня центра мас c на висоту 

h, зменшується. Водночас, потенційна енергія 2U   

матеріальної точки 2k , яку переміщено вище рівня 

центра мас c на висоту h, збільшується (тобто, 

згідно теореми віріалу, накопичується) на величину 

1 2U U U  , яка еквівалентна роботі A: 

  A Fh gmh U   .  (9) 

Порушення рівноваги фізичного положення у 

просторі матеріальних точок 1k  і 2k   супроводжує 

порушення рівноваги формалізованого показника у 

виді їх енергій. У свою чергу, порушення рівноваги 

формалізованого показника у виді енергій 

матеріальних точок 1k  і 2k   у формалізованому виді 

відображає механізм процесу накопичення (тобто, 

збільшення) енергії матеріальної точки 2k  відносно 

енергії матеріальної точки 1k  внаслідок фізичного 

порушення рівноваги їх положення у просторі під 

дією елементарного віріалу сили F. 

Визначимо накопичену системою матеріальних 

точок 1k  і 2k   потенційну енергію, розглянувши її 

зворотне перетворення у кінетичну енергію.  

Під дією сили 0F  матеріальна точка 2k  з висоти 

h вище рівня центра мас c починає рух униз. Рух 

матеріальної точки 2k  почався на висоті 2h 

відносно рівня знаходження матеріальної точки 1k . 

Отже, на момент досягнення матеріальною точкою 

2k  рівня знаходження матеріальної точки 1k , вона 

набуде кінетичну енергію: 

 
2

2
2

mv
hgm ,   (10) 

де v   – швидкість матеріальної точки 2k . 

Отримуємо результат, який містить парадокс, але 

повністю відповідає положенням теореми віріалу й 

закону збереження енергії [3, 4], а саме: права 

частина рівняння (10), тобто енергія, накопичена 

матеріальною точкою 2k , удвоє перевищує енергію, 

витрачену згідно рівняння (9) на виконання роботи 

A для підіймання матеріальної точки 2k  на висоту h 

вище рівня центра мас системи c.  

З метою перевірки відповідності теоремі віріалу 

порівняємо описаний механізм накопичення енергії 

з механізмом перетворення енергії елементарного 

віріалу сили F, який за своїм результатом має бути 

ідентичний процесу, що відповідає формулі (8). 

4. Аналіз формалізованого фізичного механізму 

перетворення енергії елементарного віріалу сили 

Замінимо встановлене у попередньому описі 

доповнення початкових умов, на те, що матеріальні 

точки 1k  і 2k   не перебувають у стані рівноваги. 

Дія сили F на матеріальну точку 2k  переміщує її 

на висоту h вище рівня матеріальної точки 1k , як 

показано на рис. 2. Переміщення матеріальної точки  

2k  відбувається за рахунок виконання роботи A. 

 

 

Рисунок 2 – Переміщення матеріальної точки 2k  під 

дією елементарного віріалу сили F без порушення 

рівноваги матеріальних точок 1k  і 2k  

 

У результаті дії сили F потенційна енергія 2U   

матеріальної точки 2k , переміщеної на висоту h 

вище рівня, на якому залишилась матеріальна точка 

1k , збільшиться на величину U, що еквівалентна 

виконаній роботі A: 

 A Fh gmh U   .  (11) 

Переміщення у просторі матеріальної точки 2k  

супроводжує фізичний процес перетворення енергії 

під дією елементарного віріалу сили F. 

Оцінимо отриману потенційну енергію системи, 

розглянувши її зворотне перетворення в кінетичну 

енергію.  

Під дією сили 0F  матеріальна точка  2k  з висоти 

h рухається униз. 

Рух матеріальної точки 2k   почався на висоті h 

відносно рівня знаходження матеріальної точки 1k . 

Отже, на момент досягнення матеріальною точкою 
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2k  рівня знаходження матеріальної точки 1k , вона 

набуде кінетичну енергію: 
2

2

mv
hgm ,   (12) 

де v   – швидкість матеріальної точки 2k . 

Отримуємо очікуваний результат, за яким права 

частина рівняння (12), тобто отримана потенційна 

енергія матеріальної точки 2k , дорівнює енергії у 

рівнянні (11), яку витрачено на виконання роботи A 

для підіймання матеріальної точки 2k  на висоту h 

вище рівня знаходження матеріальної точки 1k .  

Очевидно, що отриманий результат не відповідає 

теоремі віріалу.  

5. Висновок за результатом аналізу й порівняння  

формалізованих фізичних механізмів накопичення і 

перетворення елементарного віріалу сили в енергію  

Порівняння розглянутих механізмів підтверджує, 

що теорема віріалу в класичному виді справедлива 

стосовно оцінки накопиченої енергії, як, наприклад, 

для формул (6) та (7), але не може бути поширена 

щодо процесів перетворювання енергії, зокрема, на 

формулу (8), а її застосування потребує додаткового 

обґрунтування.  

Очевидно, що фундаментальний характер явища 

рівноваги та процесів її порушення й відновлення 

слугує підставою справедливості їх застосування у 

формалізованому описі фізичних систем будь-якої 

природи. Введення в математичний апарат теореми 

віріалу стану рівноваги як початкової умови аналізу 

робить доступним формалізований математичний 

опис фізичного механізму накопичення енергії 

внаслідок порушення рівноваги.  

Формалізований механізм процесу накопичення 

енергії, введений у початкові умови статистичного 

усереднення енергії в часі, не вимагає змін методики 

доведення теореми віріалу згідно формул (1)–(3) та 

обчислень середньої кінетичної енергії на підставі 

формул (4) або (5). Натомість, стає доступним засіб 

моделювання процесів накопичення енергії як суми 

елементарних віріалів сили, що діють в системі, з 

можливістю окремого врахування впливу кожного з 

них щодо часових, просторових, нелінійних й інших 

обставин порушення рівноваги. 

Водночас, відновлення рівноваги енергії системи 

слід розглядати як формалізований опис фізичного 

механізму перетворення енергії під час витрачання 

накопиченої у системі енергії.  

В рамках математичного апарату теореми віріалу 

формалізовані фізичні механізми накопичування та 

перетворювання енергії відкривають нові напрямки 

у моделюванні динаміки процесів накопичування 

енергії та застосування уже напрацьованих методів 

на новій основі. 

6. Методичні засади розроблення математичних 

моделей динаміки процесів накопичування енергії  

Розглянемо систему матеріальних точок 1k  і 2k ,  

повна енергія якої перебуває в стані рівноваги, як 

показано на рис. 3 зліва.  

Стан рівноваги системи описує рівняння балансу 

кінетичної і потенційної енергій матеріальних точок 

1k  і 2k :  

1 1 2 2U T U T   ,  (13) 

де 1U  і 2U  – потенційні, а 1T  і 
2T  – кінетичні 

енергії матеріальних точок 1k  і 2k . Повна енергія 

системи дорівнює сумі енергій 1U , 2U , 1T , 2T , 

значення яких на підставі рівняння (13) нормуються 

наступним чином: 1 2 1 2U U T T   . 

 

 

Рисунок 3 – Математична модель процесу 

накопичення енергії у системі матеріальних точок 

 

Згідно з основами математики рівняння (13) слід 

розглядати як математичну модель фізичного стану 

рівноваги, що показано на рис. 3 зліва. Натомість, 

математичною моделлю стану порушеної рівноваги 

буде нерівність, як показано на рис. 3 справа. 

В основах математики лежать правила розв’язку 

і перетворення рівнянь та нерівностей. Наприклад, в 

[11, с. 5] перераховані й детально розглянуті дев’ять  

таких правил.  

Фундаментальною підставою усіх цих правил є 

переміна знаку членів рівняння, або нерівності, на 

протилежний, при перенесенні їх з лівої частини 

рівняння, або нерівності, в праву, чи навпаки. Проте, 

в [9] ця підстава жодним чином не розглянута. 

Водночас, основи математики не містять правило 

перетворювання рівняння на нерівність, яке вимагає 

перенесення членів рівняння з однієї частини в іншу 

без переміни знаку на протилежний. Натомість, саме 

так необхідно переносити члени рівняння для опису 

перебігу реальних фізичних процесів, наприклад, 

порушення рівноваги та накопичення енергії. Таким 

чином, існує необхідність запровадження вказаного 

правила в основах математики. 

Розглянуте перетворення рівняння на нерівність 

складає математичний еквівалент перебігу процесу 

накопичування енергії, що реалізує показаний на 

рис. 1 фізичний механізм порушення рівноваги 

матеріальних точок 1k  і 2k  елементарним віріалом 

сили F. А саме: повна енергія матеріальної точки 1k   

зменшується на потенційну енергію 1U , а повна 

енергія матеріальної точки 2k  – збільшується на цю 

ж енергію 1U , згідно рис. 3 справа.  

Переносимо без зміни знаку потенційну енергію  

1U  у праву частину рівняння (13) й отримуємо 

формалізовану математичну модель накопичування 

енергії системою матеріальних точок 1k  і 2k :  

1 1 2 2 1 2 2 1U T U T T U T U       .     (14) 
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Підставивши в (14) нормовані значення енергій 

матеріальних точок 1k  і 2k , розглянемо низку його 

еквівалентних перетворень у чисельних значеннях: 

   

   

1 1 1 1 1 1 1 1

1 3 3 1 2 .

       

    
         (15) 

Низка перетворень (15) відображає результат, що 

повністю узгоджується з теоремою віріалу: різниця 

повної енергії матеріальної точки 2k , яка отримала 

енергію 1U , і повної енергії матеріальної точки 1k , 

яка втратила енергію 1U , завжди дорівнює 12U .  

Водночас, виконується закон збереження енергії, 

оскільки повна енергія системи матеріальних точок 

1k  і 2k , яка дорівнює сумі їх потенційних енергій  

1U  та 2U  й кінетичних енергій 1T  та 2T , під час 

порушення рівноваги залишається незмінною.  

Розглянута формалізована математична модель 

динаміки процесу накопичення енергії ідентична 

фізичним процесам порушення рівноваги енергії, в 

яких виконуються закони збереження, й забезпечує 

аналіз систем різної природи, а також складності 

шляхом масштабування. 

7. Приклад застосування принципів аналітичного 

моделювання стохастичних дискретно-неперервних 

процесів [7, 8] з метою опису поведінки систем під 

час накопичування енергії 

Дві пари матеріальних точок 1k , 2k  та 3k , 4k   

утворюють систему в стані енергетичної рівноваги.  

У приведеному на рис. 4 зліва графі переходів 

енергетичного стану системи стан рівноваги пар 

матеріальних точок 1k , 2k  та 3k , 4k  позначений, 

відповідно, цифрами «1» та «3». Цифрами «2» та 

«4» на рис. 6 зліва, відповідно, позначені стани 

порушеної рівноваги матеріальних точок 1k , 2k  та 

3k , 4k .  

Порушення рівноваги у парах матеріальних 

точок 1k , 2k  та 3k , 4k  відбуваються, відповідно, з 

інтенсивністю 12  і 34 , а відновлення рівноваги – з 

інтенсивністю 21  і 43 . 

На рис. 4 справа показані три можливі графи 

переходів енергетичного стану системи від стану 

рівноваги пар матеріальних точок «1» і «3» до станів 

«2» і «4» внаслідок порушення їх рівноваги.  

 

 

Рисунок 4 – Граф системи у стані рівноваги енергії  

і три графи можливих станів порушеної рівноваги 

 

Інтенсивності 12  та 34  порушення рівноваги у 

парах матеріальних точок 1k , 2k  та 3k , 4k

описують поведінку системи в процесі 

накопичування енергії. Аналогічно, інтенсивності 

21  і 43  відновлювання рівноваги у парах 

матеріальних точок описують поведінку системи в 

перебігу процесу перетворення накопиченої енергії. 

Можливість задавати різні величину та закони 

розподілу інтенсивності порушення й відновлення 

рівноваги забезпечує гнучке моделювання перебігу 

процесів накопичення енергії і поведінки системи. 

8. Моделювання та аналіз накопичення енергії в 

електростатичному полі плоского конденсатора 

Відомі джерела, наприклад, [10, с. 108–110;  

12, с. 152–156; 13, с. 149–151; 14, с. 108–112] 

навзаєм суперечать у викладі теорії накопичування 

енергії електростатичним полем  конденсатора. 

Зокрема, згідно [10, с. 108] «… на провідник з 

нескінченності послідовно переносяться малі порції 

заряду dq. З накопиченням заряду на провіднику 

подальше перенесення ускладнюється внаслідок 

кулонівських сил відштовхування …».  

В [12, с. 152] розглянуті «… три точкові заряди 

1Q , 2Q  та 3Q  у спочатку порожньому просторі … 

Не потрібно виконувати роботу, щоб перенести 1Q  з 

нескінченності …, оскільки простір спочатку не 

містить заряду і електричного поля нема … Робота, 

виконана при перенесенні 2Q  з нескінченності … 

дорівнює добутку 2Q  і потенціалу 21V  … 1Q . Так 

само, робота, виконана при перенесенні 3Q … 

дорівнює добутку 3Q … та потенціалів 32V  і 31V

… 1Q  і 2Q , відповідно…» (пер. з англ. автора). Далі 

в [12, с. 152] вказано, що: «…Коли заряди були 

розміщені в зворотному порядку…, де 23V  – 

потенціал… 3Q , 12V  і  13V  – це, відповідно, 

потенціали … 2Q  і 3Q …» (пер. з англ. автора). На 

цій підставі в [12, с. 152] зроблено висновок, про те, 

що застосована методика обчислень двічі враховує 

вклад зарядів 1Q , 2Q  та 3Q  внаслідок симетрії їх 

взаємодії, а в кінцевий вираз формально 

дописується множник ½. Фізичний зміст множника 

½ щодо природи електростатичного поля не 

розкритий.  

В [10, с. 120] приведено визначення «… закону 

збереження заряду: заряди не зникають і не 

виникають. Зміна густини заряду в деякій області 

означає, що заряд заходить у цю область, або 

виходить з неї, створюючи електричний струм…».  

Вжитий в [10, с. 108; 12, с. 152] ідеалізований 

теоретичний прийом у виді перенесення заряду з 

нескінченності, порушує закон збереження заряду, 

згідно із яким заряди виходять з області, де їх 

густина більша нуля й меншає після перенесення. 

Натомість, у нескінченності неможливо визначити 

густину заряду, а для перенесення заряду необхідне 

виконання нескінченної роботи, наприклад, при 

перенесенні 2Q  та 3Q  в [12, с. 152]. Під видом 

перенесення із нескінченності заряди виникають 

нізвідки, що порушує закон збереження [10, с. 120]. 
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В [10, с. 108] враховано, що кулонівська сила 

відштовхування однойменних зарядів ускладнює їх 

перенесення з нескінченності. Натомість, знехтувана 

кулонівська сила притягання, оскільки її неможливо 

прикласти із нескінченності. Ця сила пропорційна 

різниці густин зарядів областей, в які вони заходять 

й звідки виходять, згідно закону збереження  

[10, с. 120]. Ця сила реально проявляється як  

«… сила притягання (знак мінус). Вона не залежить 

від полярності генератора (зміна місць клем 

генератора не змінює притягання на 

відштовхування!)… Чим менша відстань між 

пластинами, тим сильніша сила притягання… сила 

діє так, щоб зменшити відстань між пластинами. 

Або ж, сила діє так, щоб збільшити ємність 

конденсатора …» [14, с. 128] (пер. з англ. автора). 

Проте, вжитий в [10, с. 108–110; 12, с. 152–156] 

теоретичний прийом не дозволяє визначити дію цієї 

сили в нескінченності.  

На противагу [10, с. 108; 12, с. 152] опис в  

[13, с. 149–151] не спирається всупереч закону 

збереження на теоретичну ідеалізацію щодо 

перенесення зарядів із нескінченності, а з позицій 

практики розглядає «… конденсатор ємністю C з 

різницею потенціалів   між пластинами ... 

збільшимо заряд з Q до Q+dQ, перенісши 

позитивний заряд dQ від негативно до позитивно 

зарядженої пластини проти дії різниці потенціалів 

 , ... Робота, яку необхідно виконати … для 

заряджання конденсатора, … Це енергія U, яка 

зберігається в конденсаторі …» (пер. з англ. автора).  

Опис в [14, с. 109] близький до [13, с. 149–151], 

але розглядає заряджання конденсатора як перехід у 

стан рівноваги: «… генератор перерозподіляє заряди 

в системі, переносячи вільні електрони з електрода 

A на електрод B (або, що формально однаково, 

переносячи позитивні заряди з електрода B на 

електрод A) до досягнення стану електростатичної 

рівноваги. Заряджання вимагає витрат певної енергії 

генератора. Частина її пов’язана із незворотними 

втратами (ефект Джоуля), … Інша частина пов’язана 

з тим, що перенесенню позитивного заряду dq від B 

до A протидіє сила електричного поля…» (пер. з 

англ. автора). Але, стан електростатичної рівноваги 

тут розглядається в розумінні, протилежному тому, 

що встановлено в [4] для зарядженого конденсатора.  

Як ще один приклад формального теоретичного 

підходу, звернемось до виведення формули енергії 

конденсатора в [10, с. 108]: «…Нехай …потенціал 

поверхні провідника дорівнює  … для перенесення 

з нескінченності на провідник заряду величини dq 

має виконуватися робота dA dq  . Оскільки 

потенціал провідника 
q

C
  , то … робота 

q
dA dq

C
 . Повна робота у разі зміни заряду 

провідника від 0 до q: 

2

0
2

q
q q

A dq
C C

  . Робота 

витрачається на надання зарядженому провіднику 

енергії 
2 2 1

2 2 2
П

q C
W q

C


    . Ця формула також 

виражає… енергію… конденсатора. Тільки замість 

потенціалу поверхні провідника у вираз має входити 

…   – різниця потенціалів між обкладками … 

конденсатора …». 

Виведення формули енергії конденсатора в  

[10, с. 108] не розкриває фізичного змісту множника 

½ з позицій природи електростатичного поля, а 

лише формально отримує цей множник при 

інтегруванні роботи dA. Це ж стосується й  

[12, с. 152; 13, с. 149; 14, с. 108]. Натомість, 

пояснення фізичного змісту множника ½ витратами 

енергії під час утворення теплоти Джоуля, як, 

наприклад, в [10, с. 143–146; 14, с. 109], було 

спростовано при аналізі структури формули (6). 

З метою усунення вказаних протиріч розглянемо 

модель накопичення енергії електростатичного поля 

конденсатора на основі формалізованого механізму 

порушення рівноваги енергії. 

На рис. 4 зліва показаний стан рівноваги вільних 

зарядів 1q , 3q , … nq  та 2q , 4q , … mq , рівномірно 

розподілених поверхнею лівої та правої пластин 

конденсатора у результаті симетричної взаємодії 

кулонівськими силами відштовхування. Енергія CW  

у стані рівноваги дорівнює нулю.  

Струм заряджання конденсатора переносить 

заряд 2q  з правої пластини конденсатора на ліву, як 

показано на рис. 4 у центрі. Електрична індукція 

вільних зарядів 1q  і 2q  породжує дзеркальні заряди 

протилежного знаку q  і q  на правій пластині 

[10, с. 91–95; 12, с. 260–261; 13, с. 136–141].  

Сили кулонівської взаємодії вільних зарядів 1q  і

2q  та дзеркальних зарядів q  і q  проявляються у 

притяганні пластин конденсатора. Зміна взаємодії 

кулонівських сил порушує стан рівноваги вільних 

зарядів, як показано на рис. 4 у центрі. Як наслідок, 

конденсатор накопичує в електростатичному полі 

енергію CW .  

 

 

Рисунок 5 – Перенесення заряду 2q  породжує 

дзеркальні заряди протилежного знаку q  і q  

 

Перенесення заряду 2q  вимагає подолання сил 

кулонівського відштовхування вільних зарядів 1q  і 

2q , як враховано в [12, с. 152]. Для цього необхідно 
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виконати роботу, що еквівалентна енергії, якої 

набудуть заряди 1q  і 2q : 

1 2
12 12

0 12

1

4

q q
A W

r
 


.  (16) 

Також, необхідно виконати не враховану в  

[12, с. 152] роботу для подолання сил взаємного 

відштовхування зарядів q  і q  та притягання 

зарядів 1q  і 2q  з зарядами q  і q , що еквівалентна 

енергії, якої набудуть ці заряди: 

1 1 2 2

11 2

0 1 0 1 0 2
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0 2 0
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1 1
.
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      (17) 

 Отже, з врахуванням усіх видів кулонівської 

взаємодії, повна енергія системи зарядів на обох 

пластинах конденсатора 1q , 2q , q , q  описується 

наступним виразом: 

12 1 1 2 2

111 2
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Перегрупуємо множники у доданках виразу (18): 

1 2 1 1

0 12 0 1 0 1

2 2

0 2 0 2 0

4 4 4

.
4 4 4
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q qq qq q
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   (19) 

З рис. 5 у центрі очевидно, що напрям взаємодії 

пар зарядів 1 2q q  та q q   в площині пластин 

конденсатора ортогональний відносно напряму 

взаємодії решти зарядів між пластинами 

конденсатора. Отже, внесок взаємодії цих пар 

зарядів в утворення різниці потенціалів між 

пластинами конденсатора рівний нулю, а з формули 

(19) слід вилучити відповідні доданки: 

1 1 2 2

0 1 0 1 0 2 0 2

.
4 4 4 4

C

q qq qq q q q
W

r r r r

  

   

   
   

  (20) 

Усі доданки у рівнянні (20) мають однакову 

структуру, яка утворена добутками зарядів 1q  та 2q  

і потенціалів дзеркальних зарядів q  та q . На цій 

підставі, врахувавши те, що 1 2 3 4q q q q   , 

переписуємо формулу (20) як добуток сум зарядів та 

потенціалів дзеркальних зарядів:  

04

n m
n m

C
iji j

q q
W

r

  
        
  ,      (21) 

де n – кількість вільних зарядів; m – кількість 

дзеркальних зарядів. В загальному випадку n=m.  

 Половину усіх зарядів, які утворюють різницю 

потенціалів пластин конденсатора, складають вільні 

переміщені заряди 1q  і 2q , а їх індукція породжує 

іншу половину зарядів, а саме – дзеркальні заряди 

q  і q . Отже, аналогічно тому, як це зроблено в 

[12, с. 152], у формулі (21) слід дописати множник 

½, і в результаті отримуємо формулу енергії 

конденсатора, тотожну виведеній в [10, с. 108–110] і 

[14, с. 152–156]: 
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Отже, фізичний зміст множника ½ у формулі (6) 

полягає в тому, що утворення різниці потенціалів 

між пластинами конденсатора вимагає переміщення 

вільних зарядів лише однієї пластини, що складають 

половину усіх зарядів, які взаємодіють.  

На відміну від пояснення, наданого в [12, с. 108; 

14, с. 152], отримане пояснення фізичного змісту 

множника ½ враховує природу електростатичного 

поля, відповідає теоремі віріалу й не суперечить 

факту утворення теплоти Джоуля у колі заряджання 

конденсатора, на відміну від спростованого вище 

пояснення в [12, с. 143–146] й [14, с. 109]. 

Згідно з отриманим поясненням, на виділення 

теплоти Джоуля витрачається не така ж енергія, що 

й для накопичення заряду, а та ж сама енергія, яка 

необхідна для переміщення вільних зарядів з однієї 

пластини конденсатора на іншу. Зрозуміло, що 

струм заряджання складають переміщені з однієї 

пластини вільні заряди, кількістю ½ від усіх зарядів, 

що створюють різницю потенціалів, але той же 

струм, тобто, ½ усієї кількості зарядів, що створює 

різницю потенціалів, утворює й теплоту Джоуля.  

Витрачання накопиченої конденсатором енергії 

CW  відбувається при переміщенні заряду 2q  з лівої 

пластини конденсатора на праву під час протікання 

струму у зворотному напрямі. Як наслідок цього, 

зникають дзеркальні заряди q  і q , що відновлює 

стан електростатичної рівноваги, який показано на 

рис. 5 справа. 

9. Моделювання та аналіз накопичування енергії 

в магнітному полі котушки індуктивності 

При аналізі структури формули (7) були виявлені 

протиріччя в розумінні фізичного змісту множника 

½ як щодо положень теореми віріалу, так й стосовно 

зіставлення з формулою (6). 

З метою усунення вказаних протиріч розглянемо 

модель накопичення енергії LW  магнітного поля 

котушки індуктивності на підставі формалізованого 

механізму порушення рівноваги енергії. 

Постійний електричний струм  i t , що протікає 

у провіднику ABCD, утворює навколо нього 

магнітне поле [10, с. 159–162; 13, с. 286–287]. 

Кількість n симетричних силових ліній поля 

знаходиться у стані динамічної рівноваги в системі 

відліку з початком на поздовжній осі провідника 

ABCD й однакова в будь-якому перерізі навколо 
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провідника. Нехай кількість силових ліній поля 

складає, наприклад, n=5, як показано на рис. 6 зліва. 

Завернемо відтинок провідника ABCD у виток, 

не перериваючи протікання по ньому струму  i t . 

Утвориться замкнений контур A B C D    , тотожний з 

котушкою індуктивності, що складається з одного 

витка провідника [10, с. 162–163; 13, с. 299–300], як 

показано на рис. 6 справа. Утворення контуру 

A B C D     порушує рівновагу кількості n силових 

ліній магнітного поля, яка стає неоднаковою 

всередині й ззовні у будь-якому перетині контуру. 

 

 

Рисунок 6 – Порушення рівноваги кількості силових 

ліній магнітного поля n всередині і ззовні перетину 

контуру A B C D     

 

Як показано на рис. 6 справа, кількість n=10  

силових ліній всередині перетину контуру A B C D     

удвоє перевищує кількість n=5 силових ліній у тому 

ж перерізі ззовні контуру. Натомість, кількість n=5  

силових ліній у перетині ззовні контуру залишилась 

рівною кількості n=5 силових ліній у перерізі 

навколо провідника ABCD до утворення контуру 

A B C D    . Кількість силових ліній навколо відтинків 

провідника, що залишились не загорнуті у контур, 

також залишилась рівна кількості n=5. 

Струм, який тече у контурі ,A B C D     у 

відтинках провідника, що залишились не завернуті у 

контур, й у прямому провіднику ABCD – це той же 

струм  i t . Натомість кількість силових ліній, а 

отже й енергія магнітного поля в кожному перерізі 

на усій довжині контуру A B C D     всередині удвоє 

більша ніж ззовні контуру, а також, навколо 

відтинків провідника, що залишились не 

завернутими в контур, та прямого провідника  

ABCD, як показано на рис. 6. 

 Отже, фізичний зміст множника ½ у формулі (7) 

полягає в тім, що для накопичення контуром енергії 

магнітного поля, яка рівна енергії магнітного поля 

прямого провідника такої ж довжини, достатньо 

магнітного поля лише половини струму  i t , або ж, 

магнітного поля половини довжини провідника при 

тій же величині струму. Натомість магнітне поле 

струму в контурі накопичує удвічі більшу енергію, 

ніж магнітне поле прямого провідника такої ж 

довжини за однакової величини струму. 

Накопичена енергії LW  витрачається під час 

відновлення рівноваги кількості силових ліній 

магнітного поля у контурі та ззовні. Практично це 

можна здійснити перериванням струму  i t . 

Отриманий стосовно формули (7) для енергії  

магнітного поля котушки індуктивності LW

результат відповідає змісту формули, яка визначає 

магнітну індукцію поля струму в центрі колового 

провідника, й виведена на підставі закону Біо-

Савара-Лапласа [10, с. 162–163]. У структурі цієї 

формули присутній множник ½, як і в структурі 

формул (6) та (7), що вказує на її зв’язок з теоремою 

віріалу: 

0 02
2

I I
B B

R R

 
   ,    (23) 

де: B – магнітна індукція в центрі колового 

провідника, R – радіус колового провідника,  

I – струм, що протікає у провіднику.  

 Із формули (23) видно, що магнітна індукція та 

струм, котрий її породжує, пов’язані таким же 

співвідношенням, як струм та енергія магнітного 

поля. Зрозуміло, що природа цього зв’язку полягає у 

неоднаковій індукції магнітного поля усередині та 

ззовні колового провідника, тобто у порушенні її 

рівноваги.  

ВИСНОВКИ. Введення стану рівноваги в якості 

початкової умови методики усереднення енергії в 

часі доповнює математичний апарат теореми віріалу 

узгодженим формалізованим фізичним механізмом 

накопичення енергії внаслідок порушення рівноваги 

енергії фізичних систем різної природи. Водночас, 

методика статистичного усереднення енергії в часі 

залишається незмінною та з інструменту кількісної 

оцінки накопиченої енергії перетворюється на засіб 

моделювання процесів накопичення енергії. 

Формалізовані фізичні механізми накопичення та 

перетворення енергії зв’язують математичний 

апарат теореми віріалу з широким колом 

напрацьованих методів математичного 

моделювання й створюють підстави для 

розроблення на їх основі нових методів та засобів 

моделювання. 

Теоретичні результати моделювання та аналізу 

процесів накопичення енергії в електростатичному і 

магнітному полях дозволили усунути протиріччя у 

розумінні фізичного змісту множника ½ у формулах 

енергії конденсатора та котушки індуктивності, й 

пояснити його у відповідності з теоремою віріалу. 

Наступне поглиблення досліджень має спиратись 

на зіставлення динаміки накопичення та витрачання 

енергії котушкою індуктивності й конденсатором з 

метою встановлення перспектив поєднання дуальної 

природи їх властивостей на підставі теореми віріалу. 

Дослідження мають сприяти розв’язанню завдань 

енергозбереження, а саме, підвищення ефективності 

перетворення енергії електричного струму в колах з 

індуктивно-ємнісними компонентами. 

Практичний результат досліджень реалізований 

у патенті на корисну модель «Спосіб перетворення 

енергії струму в енергію імпульсів». Спосіб полягає 

у поєднанні властивості порушеної рівноваги енергії 

конденсатора та котушки індуктивності на підставі 

керування процесами одночасного накопичування і 

перетворювання енергії за критерієм максимальної 
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середньої енергії у навантаженні, що виділяється за 

період повторення імпульсів. 
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MODELING OF ENERGY STORAGE PROCESSES IN ELECTROMECHANICAL SYSTEMS  

ON THE BASIS OF THE PROVISIONS OF THE VIRAL THEOREM  

P. Bratyuk 

National University “Lviv Polytechnic” 

vul. St. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine. Email: pawel.bratiuk@gmail.com 

Purpose. According to the results of research initiated by revealing the paradox of energies of disturbed lever 

equilibrium, and on the basis of the virial theorem, a formalized physical mechanism of accumulation of viral energy of 

forces acting in the system of material points is established. The equilibrium state is introduced into the mathematical 

apparatus of the viral theorem as an initial condition for averaging energy over time, which complements the statistical 

method with an agreed formalized physical mechanism of energy accumulation due to the imbalance of the system. 

Instead, the method of statistical averaging of energy over time remains unchanged, and from a tool for quantitative 

assessment of stored energy is transformed into a universal tool for modeling energy storage processes. The results are 

verified by comparing the correspondence of the viral theorem of the formalized physical mechanism of energy 

accumulation and the formalized physical mechanism of energy conversion. Methodology. Within the mathematical 

apparatus of the viral theorem, formalized physical mechanisms of energy accumulation and conversion create 

opportunities to combine a wide range of existing methods of mathematical modeling and energy averaging over time, 

for example, with probabilistic analysis of stochastic discrete-continuous systems and processes to develop new 

methods and means of modeling energy and analysis of the behavior of physical systems of different nature. Results. 

Theoretical results of modeling and analysis of energy storage processes of electrostatic and magnetic fields allow to 

eliminate contradictions in the understanding of the physical content of the factor ½ in the energy formulas of the 

capacitor and inductor and explain it in accordance with the viral theorem. Originality. For the first time, the state of 

equilibrium of a system is considered as an initial condition for averaging energy over time, which complements the 

statistical method of the mathematical apparatus of the viral theorem with an agreed formalized physical mechanism of 
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energy accumulation due to system imbalance. Instead, the method of statistical averaging of energy over time remains 

unchanged and from a tool for quantitative assessment of stored energy is becoming a universal tool for modeling the 

course of energy storage processes. On the basis of the formalized physical mechanism of energy accumulation the 

methodical bases of development of mathematical models of dynamics of processes of energy accumulation which 

provide a combination with a wide range of the developed methods of mathematical modeling, in particular, means of 

modeling energy storage and analysis of the behavior of physical systems of different nature. Practical value. Of 

practical importance is a method developed on the basis of simulation results of converting current energy into pulse 

energy, which combines the properties of disturbed energy balance and duality of capacitor and inductor, and consists in 

controlling the simultaneous accumulation and conversion of energy pulse repetition. Figures 6, references 14.  

Key words: equilibrium state, imbalance, energy accumulation, electrostatic field, magnetic field. 

 

REFERENCES 

1. Vasilev, I. L., & Pavlichenko, M. E. (2016). 

Choosing an energy storage device for alternative 

energy systems. Elektrotekhnika i elektromekhanika. 

Spetsialnyi vypusk do ХХІІ Mizhnarodnoi naukovo-

tekhnichnoi konferentsii «Sylova elektronika ta 

enerhoefektyvnist». Tom I, 14–16. URL: 

http://library.kpi.kharkov.ua/files/JUR/eie_2016_no.41_

vol.1.pdf. [in Russian] 

2. John, Betten (2008). Pump and dump – 

delivering more power than you thought possible! 

Electrical Design News – October 15, 2008. 

URL: http://www.edn.com/pump-and-dump-delivering-

more-power-than-you-thought-possible/ 

3. Bratiuk, P. (2019). Spilna vlastyvist fizychnykh 

system. Materialy ХХІ Mizhnarodnoi naukovo-

praktychnoi internet-konferentsii «Problemy ta 

perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky v krainakh 

Yevropy ta Azii». Pereiaslav, 2019. 231–233. 

URL: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/confere

nce/file/71/conference_30-30.11.2019.pdf.  

[in Ukrainian] 

4. Bratiuk, P. (2020). Formalizatsiia predstavlennia 

protsesiv nakopychennia enerhii na pidstavi teoremy 

virialu. Materialy ХХІХ Mizhnarodnoi naukovo-

praktychnoi internet-konferentsii «Problemy ta 

perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky v krainakh 

Yevropy ta Azii». Pereiaslav, 2020. 77–80. 

URL: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/confere

nce/file/79/conference_31-31.8.2020.pdf [in Ukrainian] 

5. Goldstein, Herbert, Poole, C. P., & Safko, J. L. 

(2001). Classical Mechanics. – Third edition. Addison-

Wesley.  

6. Fedosin, S.G. (2016). The virial theorem and the 

kinetic energy of particles of a macroscopic system in 

the general field concept. Continuum Mechanics and 

Thermodynamics, 29, 2, 361–371. 

DOI: 10.1007/s00161-016-0536-8. 

7. Volochii, B. Yu. (2004). Tekhnolohiia 

modeliuvannia alhorytmiv povedinky informatsiinykh 

system: monohrafiia [Technology of modeling 

algorithms of behavior of information systems: 

monograph]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho 

universytetu "Lvivska politekhnika". [in Ukrainian] 

 

8. Bobalo, Yu. Ya., Volochii, B. Yu., 

Lozynskyi, O. Yu., Mandzii, B. A., et al. (2013). 

Matematychni modeli ta metody analizu nadiinosti 

radioelektronnykh, elektrotekhnichnykh ta prohramnykh 

system: monohrafiia [Mathematical models and 

methods of reliability analysis of electronic, electrical 

and software systems: monograph]. Lviv: Vydavnytstvo 

Lvivskoi politekhniky. [in Ukrainian] 

9. Bobalo, Yu.Ya., Zheliak, R. I., Kiselychnyk, M. D., 

Kolodii, Z. O., et al. (2013). Matematychni modeli ta 

metody analizu elektronnykh kil: navch. posibnyk 

[Mathematical models and methods of analysis of 

electronic circuits: textbook. manual]. Lviv: Vyd-vo 

Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika".  

[in Ukrainian] 

10. Ponedilok, H. V., & Danylov, A. B. (2010). Kurs 

zahalnoi fizyky. Elektryka i mahnetyzm: Navch. posib. 

[General physics course. Electricity and magnetism: 

Textbook. way]. Lviv: Vyd. Natsionalnoho universytetu 

"Lvivska politekhnika". [in Ukrainian] 

11. Kushnir, V. A., Kushnir, H. A., & Rizhniak, R. Ya. 

(2009). Rivnosylnist rivnian ta nerivnostei: Metodychnyi 

posibnyk dlia vykonannia kontrolnykh robit uchniamy 

10-11 klasiv [Equivalence of equations and inequalities: 

Methodical manual for performance of control works by 

pupils of 10-11 classes]. Kirovohrad, RVV KDPU 

im. V. Vynnychenka. [in Ukrainian] 

12. Sadiku Matthew, N. O. (2014). Elements of 

electromagnetics. Sixth edition.  

13. Purcell Edward, M., & David Morin, J. (2012). 

Electricity and magnetism. Harvard University, 

Massachusetts. 

14. Brandão Faria, J. A. (2008). Electromagnetic 

Foundations of Electrical Engineering, John Wiley & 

Sons, Inc.  

 

 

Стаття надійшла 16.09.2020. 

 

 

 

 

 

 


