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Започатковані виявленням парадоксу енергій порушеної рівноваги дослідження, що спираються на теорему 

віріалу та приклад теплового насоса, який забезпечує ефективність транспортування енергії понад 100 % і 

втілює ідеалізовану теоретичну конструкцію, відому, як демон Максвелла, показали можливість підвищення 

ефективності перетворення енергії електричного струму на тепло Джоуля. Теоретично встановлено досяжний 

граничний рівень ефективності перетворення в активному опорі енергії, яка накопичена індуктивністю та 

ємністю. Вперше запропоновано застосування аперіодичного режиму під час перехідного процесу у коливному 

колі, що автоматично перемикається з паралельного з’єднання у послідовне, для перетворення енергії струму на 

тепло Джоуля. Результат перевірений шляхом порівняння відносної ефективності перетворення енергії струму 

у тепло в коливному, критичному й аперіодичному режимі перехідного процесу у послідовному коливному 

колі. Математичне моделювання у широкому діапазоні параметрів виявило переваги застосування 

аперіодичного режиму перехідного процесу послідовного коливного кола з метою перетворення енергії струму 

на тепло, у порівнянні з джерелом живлення систем електричного опалення, збудованого на засадах усталеної 

методики. Експериментальне випробування дослідного взірця цілком підтверджує результат математичного 

моделювання. Як практичний результат, розроблено спосіб перетворювання енергії струму в енергію імпульсів, 

що реалізує одночасне накопичення енергії індуктивністю і ємністю, та її подальше одночасне перетворення у 

послідовному коливному колі, на котрий отримано патент. Вивчаються можливості застосування розробленого 

способу, як заміни методу ударного збудження коливань. З цією метою провідність металів, які нагріваються 

струмами Фуко, слід розглядати, як еквівалентний активний опір, введений у коливне коло. Впровадження 

способу не вимагатиме змін у технологічному обладнанні, крім схеми живлення, і має усунути принциповий 

недолік методу ударного збудження коливань, який полягає у низькому коефіцієнті корисної дії. 

Ключові слова: ефективність, індуктивність, ємність, аперіодична ланка, нелінійна функція, демон 

Максвелла. 
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 Начатые выявлением парадокса энергий нарушенного равновесия исследования, опирающиеся на теорему 

вириала и пример теплового насоса, который обеспечивает эффективность транспортировки энергии более 

100 %, и на практике воплощает идеализированную теоретическую конструкцию, известную, как демон 

Максвелла, показали возможность повышения эффективности преобразования энергии электрического тока на 

тепло Джоуля. Установлен достижимый предел эффективности преобразования в активном сопротивлении 

энергии, накапливаемой индуктивностью и емкостью, согласно теореме вириала. Впервые предлагается 

применение апериодического режима во время переходного процесса в колебательной цепи с автоматическим 

переключением параллельного соединения в последовательное с целью преобразования энергии тока в тепло 

Джоуля. Результаты проверены сравнением относительной эффективности преобразования энергии тока в 

тепло в колебательном, критическом и апериодическом режимах переходного процесса в последовательной 

колебательной цепи. Математическое моделирование в широком диапазоне параметров выявило преимущества 

применения апериодического режима переходного процесса последовательной колебательной цепи с целью 

преобразования энергии тока в тепло, по сравнению с источником питания системы электрического отопления, 

основанного на устоявшихся методах. Экспериментальное испытание опытного образца подтверждает 

качественные результаты математического моделирования. Как практический результат, разработан способ 

преобразования энергии тока в энергию импульсов, реализующий одновременное накопление энергии 

индуктивностью и емкостью, и ее одновременное преобразование в последовательной колебательной цепи, на 

который получен патент. Изучается возможность применения разработанного способа с целью замены метода 

ударного возбуждения колебаний. С этой целью проводимость металлов, нагревающихся токами Фуко, следует 

рассматривать в качестве эквивалентного активного сопротивления, введенного в колебательную цепь. 

Внедрение способа не требует изменений технологического оборудования, кроме схем питания, и должно 

устранить принципиальный недостаток метода ударного возбуждения колебаний, заключающийся в низком 

коэффициенте полезного действия. 

 Ключевые слова: эффективность, индуктивность, емкость, апериодическое звено, нелинейная функция, 

демон Максвелла.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Створення новітніх і 

вдосконалення діючих технологій енергозбереження 

має за мету підвищення конкурентної спроможності 

енергоємного виробництва. Й лише одиниці із таких 

технологій надалі знаходять застосування в побуті. 

Проте, внаслідок сталого росту споживання енергії 

населенням для потреб опалення, нагрівання води, 

кондиціювання повітря тощо, збереження енергії в 

побуті стало не менш вагоме, ніж у промисловості. 

У побутових пристроях енергію електричного 

струму перетворюють у тепло Джоуля в нагрівачах з 

активним опором, які не чутливі до напряму струму 

й форми напруги. Ця властивість дозволяє живити їх 

безпосередньо від електромереж, без перетворення і 

оптимізації параметрів живлячої енергії. Однак, таке 

спрощення способу живлення обмежує заходи щодо 

підвищення ефективності перетворення електричної 

енергії у тепло можливостями вдосконалення самих 

лише нагрівачів, які практично вичерпані. Водночас, 

засоби перетворення параметрів електричної енергії, 

що були створені саме з метою живлення нагрівачів 

з активним опором, наприклад, [1–3], не отримали 

помітного застосування. Ймовірно, причиною цього 

став емпіричний підхід щодо їх впровадження, без 

систематизованих досліджень та обґрунтування. 

Натомість, сучасні засоби живлення енергоємних 

виробничих процесів, таких, як високотемпературне 

індукційне нагрівання і зварювання металів, а також 

більшості видів радіоелектронної та обчислювальної 

техніки, будують на базі імпульсних перетворювачів 

енергії різних модифікацій. Їх поширенню сприяла 

висока ефективність під час живлення навантажень 

із різною та значною реактивною складовою опору – 

ємнісною, індуктивною, або комплексною.  

В основі імпульсних перетворювачів електричної 

енергії знаходиться усталений спосіб накопичування 

вхідної енергії струму, а також, її перетворювання в 

імпульси вихідної енергії, за яким передбачається 

використання накопичувачів енергії якогось одного 

виду – або індуктивних, або ємнісних [4–6].  

Цей же спосіб знаходиться в основі резонансних 

модифікацій перетворювачів, наприклад, [7], які за 

рівнем ефективності наближаються до 100 %. В них 

усталений спосіб накопичення енергії поєднується з 

одночасним збудженням коливань в індуктивному 

накопичувачі, але, процес перетворювання енергії у 

навантаженні при цьому не охоплюється. 

Недоліком імпульсних перетворювачів, в основі 

яких знаходиться усталений спосіб накопичення та 

перетворення енергії, є обмеження можливостей їх 

вдосконалення і підвищення ефективності заходами, 

що спираються на властивості лише якогось одного, 

застосованого виду накопичувачів енергії.  

На противагу до усталеного способу, результати 

досліджень парадоксу енергій порушеної рівноваги, 

отримані згідно з теоремою віріалу [8, 9], вказують, 

що в поєднанні дуально-протилежних властивостей 

індуктивних і ємнісних накопичувачів міститься ще 

невикористаний потенціал підвищення ефективності 

імпульсних перетворювачів електричної енергії.  

Також, відомі пристрої, зокрема, теплові насоси, 

які транспортують енергію, більшу від споживаної 

енергії, тобто їх ефективність перевищує 100 % [10]. 

Проте, це не суперечить закону збереження енергії і 

передбачається математичною моделлю в [8], яку, 

згідно до теореми віріалу, розроблено з метою опису 

формалізованого фізичного механізму накопичення 

енергії при порушенні рівноваги електромагнітного 

та електростатичного полів. Ця ж модель однаково 

описує принципи дії теплового насоса та генератора 

Ван де Граафа [11, с. 209], які на практиці втілюють 

ідеалізовану теоретичну конструкцію, що відома, як 

демон Максвелла [12]. Вірогідно, що у принципі дії, 

який представляє математична модель [8], міститься 

потенціал підвищення ефективності перетворення 

енергії, прикладом реалізації якого є теплові насоси. 

З метою поглиблення і практичного спрямування 

результатів [8, 9] подальшу роботу зосереджено на 

обґрунтуванні і дослідженні можливості підвищення 

ефективності перетворювання енергії електричного 

струму на тепло Джоуля за допомогою нагрівачів з 

активним опором. Методика роботи спирається на 

аналіз перетворення енергії електричного струму на 

тепло Джоуля в різних режимах перебігу перехідних 

процесів у коливних колах, та їх апробацію в якості 

засобу, що поєднує дуально-протилежні властивості 

індуктивних і ємнісних накопичувачів енергії. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

1. Постановка проблеми 

Одним із результатів досліджень [8] є з’ясування 

фізичного змісту множника «½» у формулах енергій 

WL та WC, які накопичуються індуктивністю L та 

ємністю C. Еквівалентне перетворення класичного 

запису цих формул виявляє зв’язок фізичного змісту 

множника «½» й теореми віріалу, за якою подвоєна 

та усереднена кінетична енергія замкненої системи 

дорівнює віріалу сил, що діють в ній:  

2 21
2

2
C CW U C W U C   ;       (1) 

 
2 21

2
2

L LW i L W i L   .  (2) 

На відміну від формул (1) і (2), формула, за якою 

обчислюється теплота Джоуля WJ, на яку енергія 

електричного струму перетворюється в активному 

опорі R, не відповідає теоремі віріалу, оскільки в її 

структурі множник «½» відсутній: 
2

2
J

U
W i Rt t Uit

R
   .  (3) 

Причина неоднакової структури формул (1), (2) і 

(3) полягає в тому, що вони описують принципово 

різні процеси, які одночасно відбуваються внаслідок 

протікання струму. А саме, формули (1) і (2) дають 

оцінку енергії, яку індуктивність L та ємність C 

накопичують під час протікання струму, і яку вони 

повертають, за винятком втрат. На відміну цьому, за 

формулою (3) обчислюється енергія струму, що 

безповоротно перетворюється в активному опорі R у 

тепло Джоуля й розсіюється у середовищі.  

В якості фізичних моделей процесів накопичення 
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енергії індуктивністю L і ємністю C, й перетворення 

накопиченої ними енергії в активному опорі R на 

тепло Джоуля, розглядаємо, відповідно, перехідні 

процеси під час вмикання аперіодичних RL та RC 

ланок на джерело напруги сталого струму, а також, 

під час їх короткого замикання після відключення 

від джерела напруги.  

Формальне зіставлення графоаналітичного опису 

перехідних процесів в аперіодичних RC і RL ланках 

виявляє принципову різницю їх динаміки [9].  

Внаслідок дуальних властивостей індуктивності 

та ємності формули напруг і струмів під час 

перебігу перехідних процесів в аперіодичних RC і 

RL ланках описуються однією й тією ж нелінійною 

функцією. Ці формули отримуються одна з одної 

відповідною заміною параметрів: uL на iC, iL на uC, L 

на C. А саме, під час накопичування енергії: 

  1

t

RC
Cu t U e

 
  
 
 

;  (4) 

  1

tR

L
L

U
i t e

R

 
  
 
 

.  (5) 

Й, аналогічно, під час перетворювання енергії: 
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За належного співвідношення величин L, C, R, U 

перехідні процеси в аперіодичних RL та RC ланках 

відображаються однаковими нелінійними графіками 

струму iL(t) та напруги uC(t), які можна повністю 

сумістити, як показано на рис. 1 та 2.  

Також, на рис. 1 та 2 проведені прямі пунктирні 

лінії, що з’єднують точки на графіках наростання та 

спадання струму iL(t) і напруги uC(t), у яких процеси 

накопичення енергії індуктивністю L і ємністю C, а 

також, перетворювання накопиченої ними енергії в 

опорі R, можна вважати завершеними. Вказані лінії 

зображають уявні лінійні залежності струму iL(t) та 

напруги uC(t), які б існували за умови, що перехідні 

процеси в RL і RC ланках описує лінійна функція.  

Зіставлення суміщених графіків струму і напруги 

під час перехідних процесів, і відповідних їм уявних 

лінійних залежностей, виявляє принципову різницю 

динаміки перебігу накопичування і перетворювання 

енергії в аперіодичних RL і RC ланках.  

Тонована площа на рис. 1 і 2 виділяє відхилення 

нелінійних графіків перехідних процесів від уявних 

лінійних залежностей. Напрям й величина відхилень 

вказує характер перевищень швидкостей наростання 

і спадання нелінійних графіків відносно швидкостей 

наростання і спадання відповідних уявних лінійних 

залежностей.  

Неоднакова динаміка швидкостей наростання та 

спадання струму iL(t) й напруги uC(t), яку спричиняє 

нелінійна природа перехідних процесів в RL та RC 

ланках, відображає вищу ефективність накопичення 

енергії ємністю C та індуктивністю L, у порівнянні з 

ефективністю перетворення саме цієї, накопиченої 

ними енергії, на тепло Джоуля в активному опорі R.  

Із формул (4)–(7) та рис. 1 і 2 зрозуміло, що із 

збільшенням величини активного опору R нелінійні 

графіки перехідних процесів ставатимуть пологими, 

й наближатимуться до уявних лінійних залежностей. 

Відтак, ефективність накопичування енергії ємністю 

C та індуктивністю L буде зменшуватись, і навпаки, 

ефективність перетворення енергії струму на тепло 

Джоуля в опорі R буде збільшуватись.  

 

 

Рисунок 1 – Суміщені наростаючі нелінійні графіки 

струму iL(t) і напруги uC(t) під час вмикання  

RL та RC ланок на джерело напруги сталого струму 

 

 

Рисунок 2 – Суміщені спадаючі нелінійні графіки 

струму iL(t) і напруги uC(t) під час замикання  

RL та RC ланок, відключених від джерела напруги 

 

Отже, величина опору R протилежно впливає на 

процеси накопичування та перетворювання енергії. 

На підставі положень закону збереження енергії, 

дуально-протилежна нелінійна динаміка перехідних 

процесів в RL та RC ланках дозволяє встановити 

теоретичну границю щодо підвищення ефективності 

перетворювання в активному опорі R енергії, яку 

накопичують індуктивність L і ємність C. А саме, як 

таку границю необхідно розглядати ефективність 

накопичування енергії індуктивністю L і ємністю C.  

Досягнення граничної ефективності вимагатиме 

забезпечення динаміки перехідного процесу під час 

перетворювання енергії такої ж, яка має місце під 

час накопичування енергії. Це має відобразитися на 

спадаючих графіках струму iL(t) й напруги uC(t) під 

час замикання RL і RC ланок таким чином, що вони 

набудуть показану на рис. 3, обернено симетричну 

відносно уявних лінійних залежностей, форму.  

Можливість керування динамікою перетворення 

енергії опосередковано підтверджують результати 

досліджень щодо ефективності використання енергії 
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батареєю конденсаторів в умовах різних режимів її 

навантажування. Зокрема, приведені в [13], графіки 

спадання напруги на батареї конденсаторів у трьох 

режимах навантаження, а саме: 1) постійного опору; 

2) постійного струму; 3) постійної потужності.  

В [13] вказано, що режим постійної потужності у 

навантаженні відрізняється найвищою ефективністю 

використання енергії батареї конденсаторів. Форма 

графіка спадання напруги у такому режимі близька 

до форми обернено-симетричних графіків струму та 

напруги, приведених на рис. 3.  

 

 

Рисунок 3 – Суміщені спадаючі нелінійні графіки  

та обернено-симетричні відносно уявних лінійних 

залежностей графіки струму iL(t) і напруги uC(t) 

 

Як ще один приклад щодо можливості впливу на 

динаміку перетворення енергії слугує перехідний 

процес в RC ланці з ємністю C, що містить у якості 

діелектрика сегнетоелектрик. На рис. 4, взятому із 

[14, с. 42], на графіках струму перехідного процесу в 

RC ланці з такою ємністю додатково вказано на те, 

що при зміні поляризації сегнетоелектрика виникає 

струм, що значно більший, ніж тоді, коли зміна 

поляризації не відбувається. Струм збільшується за 

рахунок перетворення теплової енергії кристалічної 

решітки сегнетоелектрика, яку вона поновлює із 

оточуючого середовища. 

 

 

Рисунок 4 – Перехідні процеси в RC ланці  

з ємністю, що містить сегнетоелектрик у якості 

діелектрика, взято з [14, с. 42] 

Форма графіку на рис. 4, який описує збільшення 

струму під час зміни поляризації сегнетоелектрика, 

цілком співпадає з формою обернено-симетричних 

графіків струму та напруги, приведених на рис. 3. 

Крім вказаної особливості динаміки накопичення 

та перетворення енергії існує ще один, принципово 

важливий прояв дуально-протилежних властивостей 

індуктивності й ємності під час перехідних процесів 

при замиканні RL та RC ланок. Цей прояв полягає у 

тому, що при замиканні RL ланки індуктивність L 

під час перехідного процесу еквівалентна джерелу 

струму, динамічний опір якого значно перевищує 

величину опору R. Й навпаки, замикання RC ланки 

відрізняється тим, що ємність C під час перехідного 

процесу еквівалентна джерелу напруги, динамічний 

опір якого значно менший величини опору R. 

Зрозуміло, що за належних значень ємності C, 

індуктивності L та опору R, їх поєднання в одному 

колі створить умови перебігу взаємно протилежної 

зміни динамічних опорів індуктивності L та ємності 

C, оптимальні стосовно одночасного перетворення в 

опорі R накопиченої індуктивністю L та ємністю C 

енергії. Але, з цією метою, їх слід об’єднати під час 

перехідного процесу в одному колі саме як джерело 

струму та джерело напруги, відповідно.  

Отже, очікуваний результат поєднання в одному 

електричному колі R та L, C компонентів полягає в 

наближенні ефективності перетворювання на тепло 

Джоуля в опорі R енергії, яку накопичують ємність 

C та індуктивність L, до гранично досяжного рівня 

ефективності, теоретично встановленого на підставі 

положень теореми віріалу. 

Також, необхідно розглянути системи і пристрої, 

широке практичне застосування яким забезпечила їх 

здатність перетворювання енергії з ефективністю, 

що перевищує 100 %. Насамперед – це 

різновидності теплового насоса, вдосконалення та 

розвиток яких продовжуються [10].  

Із порівняння принципів дії теплового насоса та 

електростатичного генератора Ван де Граафа  

[11, с. 209] зрозуміла їх однакова сутність. Вона 

полягає у транспортуванні теплової енергії, або 

електричного заряду, від тіл з нижчою густиною 

енергії та заряду, до тіл із вищою їх густиною. У 

результаті густина теплової енергії, або 

електричного заряду тіл, які їх отримують, зростає. І 

навпаки, зменшується густина енергії, або заряду 

тіл, які їх втрачають. Як наслідок, порушується 

рівновага енергії, або заряду цих тіл. 

Властивості теплового насоса та генератора Ван 

де Граафа стосовно одночасного транспортування 

теплової енергії та електричного заряду 

поєднуються ємністю, у якій в якості діелектрика 

використаний сегнетоелектрик [14]. 

В [8] встановлено, що введення в математичний 

апарат теореми віріалу порушення рівноваги у виді 

формалізованого фізичного механізму накопичення 

енергії індуктивністю L та ємністю C, в тому числі й 

з сегнетоелектриком в якості діелектрика, 

відображає зв’язок теореми з фізичним змістом 
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множника «½» в формулах (1) і (2). Цей же 

фізичний механізм, який становить принцип дії 

теплового насоса і генератора Ван де Граафа, 

представляє математична модель накопичення 

енергії під час порушення рівноваги замкненої 

системи, розроблена на підставі положень теореми 

віріалу [8]. В достатній мірі вірогідно, що й 

передумови високої ефективності теплового насоса  

також знаходяться в положеннях теореми віріалу та 

фізичному механізмі порушення рівноваги енергії. 

При порушенні рівноваги енергій різної природи, 

наприклад, напруженості електростатичного поля 

ємності, у тому числі з сегнетоелектриком в якості 

діелектрика, електромагнітного поля індуктивності, 

температур холодильника та нагрівника теплового 

насоса, напруг електродів генератора Ван де Граафа 

накопичується енергія, яка еквівалентна подвоєній 

середній кінетичній енергії, що призвела порушення 

рівноваги, й дорівнює віріалу сил, діючих в системі.  

Власне такий результат та спосіб дії представляє 

математична модель в [8], котра у спрощеному виді 

приведена на рис. 5. Результат порушення рівноваги 

енергії на рис. 5 справа показує, що різниця енергій 

тіл T1 та T2 завжди буде дорівнювати подвоєному 

приросту енергії тіла T2, а саме: 3 – 1 = 2. Водночас, 

формалізований фізичний механізм накопичування 

енергії втілює ідеалізовану теоретичну конструкцію 

порушення рівноваги й транспортування енергії, що 

відома, як демон Максвелла [12, с. 2–17]. 

 

 

Рисунок 5 – Модель порушення рівноваги енергії 

системи тіл T1 і T2, де EК1, EК2 – кінетичні енергії цих 

тіл, а EП1, EП2 – їх потенціальні енергії, що описує 

результат і спосіб дії демона Максвелла 

 

Із викладеного отримуємо і обернений висновок: 

висока ефективність накопичування енергії ємністю 

та індуктивністю становить необхідну передумову 

досяжності граничної ефективності перетворювання 

накопиченої енергії на тепло Джоуля в активному 

опорі, вірогідно, з ефективністю понад 100 %. 

2. Аналіз останніх джерел  

Поєднання опору R, індуктивності L і ємності C 

утворює паралельні, послідовні та змішані коливні 

кола, де перехідні процеси можуть протікати у трьох 

режимах: коливному, критичному і аперіодичному.  

Існує тривала, теоретично обґрунтована практика 

щодо використання коливного і критичного режимів 

під час перехідних процесів у коливних колах для 

фільтрації, генерування, перетворення та підсилення 

гармонічних сигналів [11, 15–23].  

Водночас, перехідні процеси в аперіодичних RC 

та RL ланках знайшли широке застосування з метою 

генерування і перетворювання імпульсних сигналів, 

зокрема, й імпульсів великої потужності. Усі відомі 

модифікації імпульсних перетворювачів параметрів 

електричної енергії будуються на усталених засадах 

[4, 5], за якими індуктивні та ємнісні накопичувачі 

енергії використовуються окремо, наприклад, [6]. 

Більш складну модифікацію являють резонансні 

імпульсні перетворювачі [7]. У цих перетворювачах 

з прямокутних імпульсів отримують синусоїдальний 

струм, який випрямляють та накопичують в ємності. 

При цьому індуктивність використовується не лише 

як накопичувач енергії, а також забезпечує резонанс 

у коливному режимі під час перехідного процесу. 

Однак, процес перетворення енергії у навантаженні 

при цьому не охоплюється. 

Натомість, аперіодичний режим в коливних RLC 

колах розглядають як небажаний прояв накопичення 

і перетворення енергії у паразитних індуктивностях 

та ємностях, котрий здатний негативно впливати на 

функціонування електронних пристроїв. Наприклад, 

під час їх вмикання і вимикання.  

На практиці аперіодичний режим в RLC колах 

отримав застосування лише для форсування струмів 

самоіндукції в індуктивно-активних навантаженнях. 

Наприклад, в електромагнітних реле, за допомогою 

ємнісних приймачів енергії [15, с. 15–28]. Метою 

форсування є запобігання дії струмів самоіндукції, 

тому в [15], а також, в першоджерелах, на які [15] 

посилається, не розглядались можливості стосовно 

використання енергії цих струмів. 

Вузькість застосування аперіодичного режиму в 

коливних RLC колах спричинила повну відсутність 

будь-яких досліджень, пов’язаних з ним, в останніх 

джерелах фахового спрямування.  

Водночас, у джерелах академічного спрямування 

деталізовано розглядається порівняльний аналіз усіх 

режимів під час перехідного процесу у коливних 

колах. В окремих джерелах на підставі результатів 

аналізу додатково окреслені приклади практичного 

застосування коливного та критичного режимів в 

коливних колах. Наприклад, таким є аналіз в  

[12, с. 388–429; 16, с. 212–305; 17, с. 261–370].  

Низка джерел дає вибірковий аналіз перехідних 

процесів у послідовному та паралельному коливних 

RLC колах. Наприклад, [18, с. 186–189] розглядає 

аперіодичний, критичний і коливний режими під час 

вмикання напруги у послідовному LC колі з опором 

R, який з’єднаний послідовно до індуктивності L. 

Натомість, в [19, с. 185–200] розглядаються лише 

аперіодичний та коливний режими, й також під час 

вмикання напруги у послідовному LC колі, проте, з 

опором R, з’єднаним паралельно до індуктивності L. 

Вимикання напруги і замикання кола в  

[18, с. 186–189] та [19, с. 185–200] не розглядається. 

Навпаки, [20, с. 217–220] розглядає перехідний 

процес у послідовному RLC колі, коли конденсатор 

«… був заряджений до напруги U …», як «… 

Аперіодичний розряд» та «… Періодичний розряд» 

конденсатора. Перехідний процес за таких же умов 

для котушки індуктивності, а також вмикання у колі 

напруги, в [20, с. 217–220] не розглядається. 

Більш повно перехідні процеси у послідовному 

RLC колі розглянуті в [21, с. 120–130]. А саме – 
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коливальний, критичний та аперіодичний режими 

під час вмикання напруги й під час замикання кола з 

ненульовими незалежними початковими умовами на 

конденсаторі. Проте, аналогічні початкові умови для 

котушки індуктивності не розглянуті. 

Окреме місце займає метод ударного збудження 

коливань в RLC колах. Він достатньо висвітлений у 

першоджерелах, наприклад, [22, с. 71–76], але не 

отримав широкого застосування, тому вже наступне 

видання [23], а також, останні джерела, зокрема,  

[12, 16–21], цей метод не розглядають зовсім.  

Використання та вдосконалення методу триває в  

електротермії, а саме, для індукційного нагрівання 

металів за допомогою високочастотних потужних 

коливань [24]. При цьому в [24], як недолік, вказано 

низький коефіцієнт корисної дії методу, а для його 

підвищення пропонується застосувати параметричне 

підмагнічування магнітопроводу індуктора.  

Очевидна причина низької ефективності методу 

ударного збудження коливань полягає в тому, що з 

усього енергетичного спектру збуджених коливань 

використовується енергія лише однієї – резонансної 

складової. Проте, цей недолік, що має принциповий 

характер, не розглянутий і не усунутий в [24].  

Близькість методу ударного збудження коливань 

та способів імпульсного перетворювання параметрів 

електричної енергії – в однаковому вмиканні джерел 

напруги сталого струму у коливному колі та RC і RL 

ланках. Їх протилежність – у повноті використання 

енергетичного спектру збуджених коливань.  

3. Постановка завдання 

Із розглянутої низки проблем постають наступні 

підстави подальших досліджень: 1) невикористаний 

потенціал дуально-протилежної природи ємності та 

індуктивності; 2) висока ефективність накопичення 

енергії індуктивністю й ємністю, як передумова для 

підвищення ефективності перетворювання енергії; 

3) брак напрацювань щодо використання енергії, яка 

втрачається під час форсування струмів індуктивно-

активних навантажень; 4) низькі показники методу 

ударного збудження коливань внаслідок неповного 

використання енергетичного спектру; 5) порівняно 

найвища ефективність імпульсних перетворювачів 

параметрів електричної енергії в усіх модифікаціях; 

6) використання з метою імпульсного перетворення 

параметрів електричної енергії явища резонансу, й 

цілковита відсутність застосування аперіодичного 

режиму перехідних процесів в коливних колах; 

7) відсутність будь-яких досліджень, які б доводили 

недоцільність використання аперіодичного режиму 

під час перехідних процесів у коливних колах для 

перетворювання енергії, накопиченої індуктивністю 

і ємністю, у тепло Джоуля в активному опорі.  

З сукупності викладених підстав постає наступне 

завдання: 1) спираючись на формули (1), або (2) і (3) 

встановити доцільність застосування аперіодичного 

режиму під час перехідного процесу в коливних 

колах з метою перетворювання енергії електричного 

струму на тепло Джоуля; 2) отримати порівняльну 

оцінку використання аперіодичного режиму під час 

перехідного процесу у коливних колах, як засобу 

щодо поєднання дуально-протилежних властивостей 

індуктивних та ємнісних накопичувачів енергії з 

метою досягнення граничного рівня ефективності 

перетворення енергії струму на тепло Джоуля.  

4. Порівняння ефективності перетворювання 

енергії під час різних режимів перехідного процесу у 

послідовному RLC колі 

З метою формального встановлення доцільності 

застосування аперіодичного режиму у послідовному 

RLC колі необхідно й достатньо порівняти відносну 

ефективність перетворення енергії струму на тепло 

Джоуля в усіх режимах під час перехідного процесу: 

1) коливному; 2) критичному; 3) аперіодичному.  

Порівняльний аналіз ефективності перетворення 

енергії виконано на підставі обчислень в середовищі 

математичного редактора Mathcad 15.0. Початкові 

умови, формули, результати обчислень та збудовані 

на їх підставі графіки подано у вигляді копії екрану 

математичного редактора Mathcad 15.0, приведеній 

на рис. 6. 

 

 

Рисунок 6 – Графіки залежності заряду та енергії  

в коливному, критичному і аперіодичному режимах 

під час перехідного процесу  

 

Для обчислень відносної ефективності прийняті 

одиничні значення величин індуктивності L, ємності 

C і ненульових початкових умов щодо накопиченого 

ємністю заряду Q. Натомість, для опору R прийнято 

три значення, а саме – R1, R2 та R3, які викликають 

виникнення, відповідно, коливного, критичного та 

аперіодичного режимів під час перехідного процесу 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2021 (53) 

21 

у послідовному RLC колі. 

Оскільки Енергія WC у формулі (1) та початкові 

ненульові умови визначаються через накопичений 

ємністю C заряд Q, то, для зручності аналізу, струм 

i(t) у формулі (3) записуємо, як відношення заряду Q 

до часу t: 
2 2

2
J

Q Q
W i Rt Rt R

t t

 
   

 
.      (8) 

Аналогічно, диференціальне рівняння струму в 

RLC колі за ненульових початкових умов заряду Q 

також записуємо відносно заряду: 

     2

2
0

d Q t dQ t Q t
L R

dt Cdt
   .        (9) 

За результатами обчислення розв’язків рівняння 

(9) для значень опорів R1, R2 та R3 отримані графіки 

залежностей зміни заряду Q від часу у коливному, 

критичному та аперіодичному режимі перехідного 

процесу у послідовному RLC колі, які аналогічні 

тим, що приведені в [11, 16–23], й подані на рис. 6 

вище. За обчисленими розв’язками рівняння (9) у 

результаті розрахунків за формулою (8) отримані 

графіки для перетворювання енергії в опорах R1, R2 

та R3, які показані на рис. 6 нижче. 

Із співставлення графіків на рис. 5 видно, що ріст 

величини опору R до значення R3, за якого виникає 

аперіодичний режим під час перехідного процесу, 

водночас, викликає ріст енергії, яка перетворюється 

в опорі R, у порівнянні із коливним та критичним 

режимами, які викликають значення опору R1 і R2.  

Відтак, доцільність застосування аперіодичного 

режиму під час перехідного процесу в послідовному 

RLC колі з метою перетворювання енергії струму на 

тепло Джоуля можна вважати встановленою. 

5. Аналіз результатів порівняння ефективності 

перетворення енергії у різних режимах перехідного 

процесу в RLC колі та аперіодичних RC і RL ланок 

В п. 4 встановлено, що за ненульових початкових 

умов ефективність перетворювання енергії під час 

перехідного процесу в RLC колі зростає внаслідок 

збільшення опору R. Однакові ненульові початкові 

умови описують одну й ту ж енергію, накопичену 

ємністю C, яка неоднаково перетворюється в опорі 

R у різних режимах під час перехідного процесу, як 

видно з графіків на рис. 6.  

Натомість, в п. 1 встановлено, що ефективність 

накопичення енергії в аперіодичних RC і RL ланках 

під час перехідних процесів за нульових початкових 

умов вища, ніж ефективність перетворення енергії. 

Але, на відміну встановленому в п. 1, ефективність 

накопичування енергії підвищується при зменшенні 

опору R в RC та RL ланках.  

Таким чином, вимоги до величини опору R під 

час накопичення енергії в аперіодичних RC та RL 

ланках за нульових початкових умов протилежні до 

вимог до величини опору R під час перетворювання 

енергії в аперіодичних RC та RL ланках, а також в 

аперіодичному режимі у послідовному RLC колі, за 

ненульових початкових умов. 

Вказані протилежні вимоги можна забезпечити, 

якщо одночасно накопичувати енергію в ємності та 

індуктивності при мінімальних значеннях опору R, а 

в ідеальному випадку – за його повної відсутності, 

як показано на рис. 7 зліва. Натомість, перетворення 

накопиченої енергії повинно відбуватись в опорі R, 

значення якого викликає аперіодичний режим під 

час перехідного процесу у послідовному RLC колі, 

як показано на рис. 7 справа. 

6. Моделювання перетворювання енергії сталого 

струму на тепло Джоуля в аперіодичному режимі у 

послідовному RLC колі  

На рис. 8 показано один із варіантів принципової 

електричної схеми RLC кола, за якими проводилось 

моделювання накопичення та перетворення енергії 

електричного струму у тепло Джоуля за допомогою 

SPICE моделей і засобів вимірювання середовища 

Multisim Power Pro Edition Version 11.0.  

Схема на рис. 7 реалізує одночасне накопичення 

енергії індуктивністю L та ємністю C за відсутності 

опору R, як показано на рис. 6 зліва, й одночасне 

перетворювання накопиченої енергії у послідовному 

RLC колі в опорі R, як показано на рис. 6 справа. 

 

 

Рисунок 7 – Паралельне LC коло для одночасного 

накопичування енергії, й послідовне RLC коло для 

одночасного перетворювання накопиченої енергії  

 

Згідно до закону Джоуля, як математична модель 

процесу перетворення у тепло енергії, яку повертає 

індуктивність L та ємність C, враховується величина 

потужності, яка вимірюється в опорі навантаження, 

позначеному у схемі на рис. 8, як R. 

 

 
 

Рисунок 8 – Принципова електрична схема RLC 

кола, що реалізує автоматичне перемикання 

паралельного з’єднання під час накопичення енергії 

у послідовне з’єднання під час перетворення енергії  

 

Суттєве зниження ефективності перетворювання 

енергії викликають безповоротні втрати у власних 

активних опорах індуктивності L та ємності C. В 

якості їх фізичних моделей в схему на рис. 8 введені 
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еквівалентні опори заміщення, а саме: послідовно до 

джерела напруги сталого струму V1 – опір R1, 

послідовно до індуктивності L – опір R2, а також 

паралельно з ємністю C – опір R3.  

Стосовно втрат, які не чинять впливу на процес 

перетворювання енергії під час перехідного процесу 

безпосередньо у самому RLC колі, окремі моделі не 

передбачаються. Їх враховано, як параметри SPICE 

моделей реальних елементів: електронного ключа 

Q1 на МДН транзисторі IRF3710 та електронного 

вентиля D1 на діоді Шотткі 1N5822.  

Для вимірювання потужностей, які еквівалентні 

енергії, спожитій від джерела напруги V1 та енергії, 

перетвореній на тепло в навантаженні R, у схемі на 

рис. 8 передбачені, відповідно, ватметри XWM1 та 

XWM2. Для візуалізації форми імпульсів струму в 

навантаженні передбачено осцилоскоп XSC1. 

Перемиканнями електронного ключа Q1 керує 

джерело прямокутних імпульсів V2, яке дозволяє у 

широкому діапазоні регулювати період повторення 

та тривалість імпульсів. Енергія імпульсів струму 

джерела V2, що керують електронним ключем, не 

впливає на баланс перетворювання енергії в опорі R.  

Схема на рис. 8 функціонує наступним чином. 

Джерело V2 періодично формує імпульси керування 

електронним ключем Q1. Коли електронний ключ 

відкритий, струм, що протікає під дією ЕРС джерела 

напруги V1, розгалужується через індуктивність L і 

ємність C.  

Послідовно з ємністю C з’єднаний електронний 

вентиль D1, напрям провідності якого такий же, як 

напрям струму, що протікає через ємність C. 

Водночас, електронний вентиль D1 утворює шунт 

з’єднаного паралельно з ним навантаження R. Опір 

вентиля D1 в напрямі його провідності значно 

менший опору навантаження R. Отже, струм через 

опір R не тече, а його вплив на накопичування 

енергії усунутий.  

Під час протікання паралельних струмів ємністю 

C та індуктивністю L вони одночасно накопичують 

енергію, величина якої залежить від значень ємності 

C та індуктивності L, тривалості імпульсу керування 

та напруги джерела сталого струму V1. 

Із закінченням імпульсу керування електронний 

ключ Q1 закривається й протікання струму ємністю 

C та індуктивністю L припиняється. Натомість, в 

індуктивності L виникає ЕРС самоіндукції, що за 

полярністю протилежна ЕРС джерела напруги V1 та 

напряму провідності електронного вентиля D1. Опір 

вентиля D1 струму самоіндукції значно перевищує 

опір навантаження R. Як наслідок, коло, утворене із 

паралельно з’єднаних L і C компонент, автоматично 

перемикається у послідовне RLC з’єднання. 

Під дією ЕРС самоіндукції через індуктивність L 

протікає струм, який замикається через послідовно 

з’єднані навантаження R та ємність C, полярність 

накопиченої різниці потенціалів на якій протилежна 

полярності ЕРС самоіндукції. У результаті, струм 

імпульсу, що протікає через опір R, буде більший, 

ніж у випадку окремого використання індуктивності 

L без ємності C в якості підсилювача струму. 

Описаний порядок функціонування схеми на 

рис. 8 триває, періодично повторюючись, 

починаючи від формування першого імпульсу 

керування джерелом V2  й до припинення 

формування імпульсів. 

На рис. 9 зверху показана осцилограма імпульсів 

напруги на опорі R під час перетворювання енергії 

струму на тепло Джоуля, яка відповідає параметрам 

компонентів схеми, що приведені на рис. 8.  

На рис. 9 знизу приведена осцилограма спадання 

струму у навантаженні, на якій додатково проведена 

лінія уявної лінійної залежності спадання струму, як 

на рис. 2 і 3. За формою осцилограма наближається 

до теоретично передбаченої обернено-симетричної 

форми графіка, приведеного на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 9 – Осцилограми форми імпульсів  

та спадання струму в опорі навантаження R 

 

Вказані результати отримані для приведених на 

рис. 8 параметрів компонентів схеми. Наприклад, 

період повторення імпульсів керування, які формує 

джерело V2, дорівнює 200 мкс. Відповідно, частота 

імпульсів струму в навантаженні R не залежить від 

параметрів L і C компонентів RLC кола, й складає: 
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Натомість, частота f0 власних коливань RLC кола 

з параметрами L та C компонентів, які приведені на 

рис. 8, перевищує вказану частоту імпульсів струму 

в навантаженні R більше, ніж у чотири рази: 

0
6 6

1 1

2 6,28 0,51 10 100 10

22297 (Гц).

f
LC  

  
  



  

Разом із цим, частота f0 не залежить від величини 

опору R. Проте, саме на такій частоті у коливному, 

або критичному режимі під час перехідного процесу 

в коливних колах працюють різні види генераторів 

гармонічних коливань.  

Водночас, релаксаційні генератори імпульсних 

сигналів, а також потужних імпульсів, працюють на 
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частотах, що залежать від величини постійної часу 𝜏 

перехідних процесів в аперіодичних RC і RL ланках, 

яку параметри L та C компонент визначають разом з 

опором R, а саме:  

RL

L

R
  й, відповідно, 

RC

RC . 

Отже, постійну часу 𝜏, котра визначає тривалість 

перехідних процесів в аперіодичних RC і RL ланках, 

за її функціональним призначенням в релаксаційних 

генераторах, можна, порівняти із частотою власних 

коливань f0 RLC кіл, що містяться в генераторах 

гармонічних коливань. Виняток полягає тільки у їх 

залежності від величини опору R. 

Зрозуміло, що перетворювання енергії струму на 

тепло Джоуля в аперіодичному режимі відбувається 

за таких показників функціонування та параметрів 

компонентів RLC кола, які не можна обчислити на 

підставі існуючих усталених методик, розроблених 

для розрахунку генераторів гармонічних коливань, 

імпульсних сигналів, потужних імпульсів тощо.  

Моделювання у широкому діапазоні параметрів 

R, L, C компонент, напруги джерела сталого струму, 

а також тривалості та періоду повторення імпульсів 

керування показало, що показники перетворювання 

енергії пов’язує складне взаємовідношення з усіма 

вказаними параметрами. Отже, з метою підвищення 

ефективності перетворення енергії струму на тепло 

Джоуля до гранично досяжного рівня необхідно 

виконати комплексну оптимізацію функціонування 

послідовного RLC кола в аперіодичному режимі.  

Крім приведеної на рис. 8 схеми, досліджувалися  

також й інші варіанти схем. Наприклад, без вентиля 

D1, коли навантаження R з’єднувалось послідовно з 

ємністю C, або послідовно з індуктивністю L. При 

цьому через навантаження R протікали різнополярні 

імпульси струму. Як результат, встановлено, що 

полярність імпульсів струму, які протікають через 

навантаження, не чинить впливу стосовно величини 

коефіцієнта перетворювання енергії.  

З метою отримання якісної оцінки ефективності 

перетворювання енергії в аперіодичному режимі під 

час перехідного процесу в послідовному RLC колі, 

одночасно, у тому ж середовищі й тими ж засобами, 

моделювалось функціонування джерела живлення 

системи електричного опалювання [1]. Це джерело 

містить лише індуктивний накопичувач енергії, як і 

передбачає усталена методика [4, 5]. 

 За критерієм ефективності встановлена перевага 

перетворювання енергії струму на тепло Джоуля в 

аперіодичному режимі під час перехідного процесу 

в послідовному RLC колі у порівнянні із джерелом 

живлення [1], яке реалізоване на засадах усталеної 

методики [4, 5]. 

  7. Експериментальне випробування RLC кола в 

аперіодичному режимі під час перехідного процесу з 

метою перетворювання енергії сталого струму на 

тепло Джоуля  

 На рис. 10 приведена фотографія збудованого за 

схемою на рис. 8 дослідного взірця.  

 

З метою всебічного дослідження функціонування 

взірця, його конструкція забезпечує швидку заміну 

R і L, C компонентів, а також, плавне регулювання у 

широкому діапазоні тривалості і періоду повторення 

імпульсів керування електронним ключем. 

 

 
Рисунок 10 – Дослідний взірець 

 

Осцилограма імпульсів струму в навантаженні 

дослідного взірця показана на рис. 11. З порівняння 

осцилограм на рис. 11 та рис. 9 зверху очевидно, що 

форма імпульсів струму у навантаженні дослідного 

взірця збігається з формою імпульсів, що були 

отримані під час моделювання.  

На рис. 12 подана осцилограма спадання струму 

у навантаженні дослідного взірця, на якій проведена 

лінія уявної лінійної залежності спадання струму, як 

на рис. 2 і 3. Форма осцилограми цілком відповідає 

теоретично передбаченому обернено симетричному 

графіку, який приведений на рис. 3. 

 Випробування встановили, що дослідний взірець 

функціонує відповідно до передбачень теоретичного 

обґрунтування і математичного моделювання. Отже, 

доцільність застосування аперіодичного режиму під 

час перехідного процесу в послідовному RLC колі з 

метою перетворювання енергії струму на тепло 

Джоуля можна вважати підтвердженою.  

   

 
 

Рисунок 11 – Осцилограма імпульсів струму  

в навантаженні дослідного взірця 
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Рисунок 12 – Осцилограма спадання струму  

в навантаженні дослідного взірця 

 

 ВИСНОВКИ. 1. На підставі спільної властивості 

фізичних систем різної природи, яка проявляється в 

накопиченні енергії під час порушення їх рівноваги, 

досліджені теоретичні засади досягнення в системах 

електричної й електромагнітної природи показників 

ефективності, які, зазвичай, вважаються властивими 

лише для систем і пристроїв неелектричної природи, 

зокрема, теплових насосів. Накопичення енергії під 

час порушування рівноваги електростатичного поля 

ємності, або електромагнітного поля індуктивності, 

становить фізичне втілення ідеалізованої концепції 

демона Максвелла й, водночас, створює передумову 

підвищення ефективності перетворення накопиченої 

енергії на тепло Джоуля в активному опорі. Разом 

це вказує на існування можливості перетворювання 

енергії в системах електромагнітної та електричної 

природи з ефективністю понад 100 %, за прикладом 

практичної реалізації цієї ж можливості у теплових 

насосах. Там же знаходиться й підґрунтя реалізації 

дуально-протилежних властивостей індуктивних та 

ємнісних накопичувачів енергії у коливному колі в 

аперіодичному режимі під час перехідного процесу, 

що створює потенційні умови, однаково оптимальні 

й щодо накопичування енергії, й щодо підвищення 

ефективності перетворювання енергії. 

2. Теоретичні та експериментальні дослідження 

за критерієм енергетичної ефективності підтвердили 

доцільність застосування аперіодичного режиму під 

час перехідного процесу у послідовному коливному 

колі, яке автоматично перемикається з паралельного 

з’єднання на послідовне, з метою перетворювання 

енергії електричного струму на тепло Джоуля.  

 3. Усталені методики для розрахунку імпульсних 

перетворювачів енергії, релаксаційних генераторів і 

генераторів гармонічних коливань не придатні щодо 

обчислення параметрів та показників перетворення 

в активному опорі енергії електричного струму на 

тепло Джоуля в аперіодичному режимі перехідного 

процесу у коливному колі. 

4. Постають наступні завдання: 1) обґрунтування 

і напрацювання методик оптимізації та розрахунків 

параметрів компонент і показників функціонування 

послідовного коливного кола під час аперіодичного 

режиму у перехідному процесі; 2) інструментальні 

вимірювання та кількісне визначення ефективності 

перетворення енергії електричного струму у тепло в 

аперіодичному режимі під час перехідного процесу 

коливного кола; 3) встановлення місця коливного 

кола, в якому реалізоване автоматичне перемикання 

паралельного з’єднання у послідовне, в класифікації 

систем та пристроїв аналогової схемотехніки згідно 

засад теорії автоматичного керування, насамперед, 

позитивного зворотного зв’язку. 

5. За результатами досліджень отриманий патент 

на спосіб перетворювання енергії струму в енергію 

імпульсів. Вивчається перспектива впровадження 

способу у галузі індукційного нагрівання металів, як 

заміни методу ударного збудження коливань. З цією 

метою провідність металів, які нагрівають струмами 

Фуко, має розглядатись, як еквівалентний активний 

опір коливного кола. Впровадження не вимагатиме 

змін конструкції технологічного обладнання, крім 

схеми джерела живлення, і повинно усунути недолік 

методу ударного збудження коливань, який полягає 

у низькому коефіцієнті корисної дії.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Кльосов В. О. Джерело живлення системи 

електричного опалювання : пат. 104964 Україна : 

МПК (2014.01) F24D 13/00 H03K 3/012 (2006.01) 

H02M 1/00 H02M 11/00 H02N 11/00 H05B 6/02 

(2006.01). № a 2013 03292; заявл. 18.03.2013; опубл. 

25.03.2014, Бюл. № 6 (Книга 1). С. 3.127–3.128. 

2. Арешкин Г. Я. Способ преобразования 

энергии электромагнитного поля в тепловую 

энергию : пат. RU 2 586 251 МПК, H05B 6/04; 

опубл. 08.10. 2005. 

3. Турышев Б. И., Шалдыбин А. В. Способ и 

реверсивное устройство преобразования энергии 

магнитного поля ферромагнитного сердечника в 

тепловую или электрическую энергию :пат. RU 2 

258 327 МПК, Н05В 3/00; опубл. 10.06.2016. 

4. Бут Д. А., Алиевский Б. Л., Мизюрин С. Р., 

Васюкевич П. В. Накопители энергии : учеб. 

пособие. Москва : Энергоатомиздат, 1991. 400 с. 

5. Хансиоахим Блум. Схемотехника и 

применение мощных импульсных устройств : пер. с 

англ. Рабодзея А. М. Москва : Додэка – ХХI, 2008. 

Серия "Силовая электроника". 352 с. 

6. Energy Efficient Innovations. Switch-Mode 

Power Supply. ON Semiconductor. Reference Manual. 

SMPSRM-D.  

7. Basic Principles of LLC Resonant Half Bridge 

Converter and DC/Dynamic Circuit Simulation 

Examples. On Semiconductor. LLC Application Note. 

AND9408/D. 

8. Братюк П. В. Моделювання процесів 

накопичування енергії в електромеханічних 

системах на підставі положень теореми віріалу. 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2020. 

№ 3 (51). С. 8–18. 

9. Братюк П. В. Підвищення ефективності 

перетворювання  енергії електричного струму в 

тепло на підставі теореми віріалу. 

Енергоефективність: наука, технології, 

застосування : Матеріали V Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 25 листопада. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2021 (53) 

25 

2020. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. 

С. 5–11. 

10. Yu-Yuan Hsieh, Yi-Hung Chuang, Tung-Fu 

Hou, Bin-Juine Huang. A study of heat-pump fresh air 

exchanger. Applied Thermal Engineering. 2018. 

Vol. 132. № 5. P. 708–718. 

11. Edward M. Purcell, David J. Morin. Electricity 

and magnetism : Cambridge university press, 2013. 

12. Harvey S. Leff, Andrew F. Rex. Maxwell’s 

Demon 2: Entropy, Classical and Quantum Information, 

Computing : CRC Press, 2002. 

13. John Betten. 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/ (дата звернення: 

10.02.2021). 

14. Червинский М. М. Сегнетоэлектрики и 

перспективы их применения в вычислительной 

технике. Библиотека по автоматике. Выпуск 61. 

Москва–Ленинград : Энергоиздат, 1962. 136 с. 

15. Леоненко Л. И. Полупроводниковые 

форсирующие схемы. Москва : Энергия, 1974. 

16. James W. Nilsson, Susan A. Riedel. Electric 

circuits. Ninth edition : Prentice Hall, 2011.  

17. William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven 

M. Durbin. Engineering circuit analysis. Eighth edition : 

McGraw-Hill, 2012. 

 

18.   Бобало Ю. Я., Желяк Р. І., Кіселичник М. Д., 

Колодій З. О. та інш. Математичні моделі та методи 

аналізу електронних кіл : навч. посібник. Львів : 

Національний університет "Львівська політехніка", 

2013.  

19. Бобало Ю. Я., Мандзій Б. А., Стахів П. Г., 

Писаренко Л. Д., Якименко Ю. І. Основи теорії 

електронних кіл : Підручник. Київ : Національний 

технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут", 2011. 

20. Маляр В. С. Теоретичні основи 

електротехніки. Електричні кола : навч. посібник. 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. 

С. 217–220. 

21. Байдак Ю. В. Основи теорії кіл : навч. посіб. 

Київ : Вища шк. : Слово, 2009. 

22. Гоноровский И. С. Радиосигналы и 

переходные явления в радиоцепях. Москва : 

Государственное издательство литературы по 

вопросам связи и радио, 1954. С. 71–76. 

23. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и 

сигналы : учебник для вузов. Москва : Издательство  

„Советское  радио", 1963. 

24. Исхаков И. Р., Налобин А. В., Таназлы И. Н., 

Шуляк А. А. Способ ударного возбуждения 

колебательного контура индукционной установки : 

пат. RU 2 088 035 МПК, H 02 M 7/515, H 05 B 6/08; 

опубл. 20.08. 1997. 

 

STUDY OF THE APERIODIC REGIME DURING THE TRANSIENT PROCESS  

IN AN OSCILLATING CIRCUIT IN ORDER TO CONVERT THE ENERGY  

OF AN ELECTRIC CURRENT INTO THE HEAT OF A JOULE  

P. Bratyuk 

National University “Lviv Polytechnic”  

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

Purpose. Research initiated by revealing the paradox of disturbed energy balance based on the position of the virial 

theorem and studying examples of the Van de Graaf generator, a capacitor containing a ferroelectric, and a heat pump 

capable of providing an energy conversion factor greater than 100%, as well as an idealized theoretical known as the 

Maxwell demon, showed the possibility of increasing the efficiency of converting current energy into Joule heat. 

Methodology. The results are verified by comparing the relative efficiency of the conversion of current energy into heat 

in the oscillatory, critical and aperiodic modes of the transient process in a series oscillating circuit. Mathematical 

modeling in a wide range of parameter changes has shown the advantage of using the aperiodic transient mode of a 

series oscillating circuit to convert current energy into heat, compared to the power supply of an electric heating system, 

which is based on the established method. Experimental tests of the experimental sample fully confirm the qualitative 

results of mathematical modeling. Results. An achievable limit level of conversion efficiency in the active resistance of 

energy accumulated by inductance and capacitance according to the virial theorem is established. Originality. For the 

first time, the application of the aperiodic transient mode in a series oscillatory circuit is proposed in order to convert 

the energy of current to Joule heat. Practical value. As a practical result, a method of converting current energy into 

pulse energy has been developed, which implements the algorithm of simultaneous energy accumulation by inductance 

and capacitance, and its simultaneous conversion in a series oscillating circuit, for which a patent has been obtained. 

Possibilities of application of the developed method for the purpose of induction heating of metals by Foucault currents 

as replacement of a method of shock excitation of fluctuations are studied. To this end, the conductivity of metals, 

which causes the flow of Foucault currents, should be considered as the introduction of equivalent active resistance in 

the oscillating circuit. The introduction of the method will not require changes in the process equipment, except for the 

power supply scheme, and should eliminate the fundamental disadvantage of the method of shock excitation of 

powerful oscillations, which is low efficiency. Figures 12, references 24.  

Key words: efficiency, inductance, capacitance, aperiodic link, nonlinear function, Maxwell's demon. 
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