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Анотація 
В роботі розглянуто використання енергії електромагнітного поля та метод отримання додаткового 

джерела енергії електромотора на основі використання реактивного опору 

Ключові слова: реактивний опір, електромагнітне поле, енергія, ККД електромотора. 

 

Abstract 
The use of the electromagnetic field energy and method of receipt of additional energy of electromotor source are 

considered on the basis of the use of reactance  
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Вступ 

 На даний час все більшого значення набуває пошук нових альтернативних джерел енергії. 

Сонячна енергетика, вітрова та енергія розкладання води на водень на сьогоднішній день мають 

низький ККД та високу вартість їх складових. Тому увагу було зупинено на енергії 

електромагнітного поля, використання якої на даний час ще недостатньо вивчено. 

Мета роботи: отримання додаткового джерела енергії електромотора на основі використання 

реактивного опору. 

 

Результати дослідження 

Як відомо, принцип роботи електродвигуна схожий до котушки індуктивності. При проходженні 

струму через котушку індуктивності  в ній з’являється реактивний опір, тобто загальний опір (Z) є 

сумою активного і реактивного опору Z=R+iXL.  

До цього часу реактивний опір вважався лише паразитним явищем. Але завдяки уявності одиниці 

«і» перед реактивним опором, рівняння повного опору, будучи рівнянням першого порядку, буде 

мати періодичні розв’язки. Тобто використання індуктивності з іншими елементами електричного 

ланцюга в одному контурі, створює умови для використання реактивного опору як додаткового 

джерела енергії. А це в свою чергу приводить до зменшення струму споживання електромотора від 

зовнішнього джерела. Причому зменшення потужності електродвигуна не відбувається.  

                                  

а)                                                                                     б)  

Рис. 1. Схематичне зображення роботи електромотора без «х-фактора» (а) та з «х-фактором» (б) 

 

Включення в схему «х-фактора» дає змогу зменшити струм споживання електромотора з мережі – 

І2, причому струм самого двигуна І3=І1 – тобто потужність двигуна не зменшується (рис. 2). 
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Рис. 2. Залежність струму споживання електромотора з мережі від часу роботи в режимі холостого ходу: 1 – струм 

споживання (І1) електромотора без включення «Х-фактора», 2 – струм споживання (І2) електромотора з включеним «Х-

фактором», (І3=І1) 

 

Висновок 

1. В результаті проведення експерименту вдалось зменшити струм споживання електромотора, 

від зовнішнього джерела у 3,5-3,8 раза в режимі холостого ходу та в 1.2 раза в режимі максимального 

навантаження, при одночасному збереженні потужності у внутрішньому електричному колі. Що 

аналогічно збільшенню ККД електромотора в 3,5 раза. 

2. В результаті було використано на 70% менше енергії, що дає змогу в 3,5 раза довше працювати 

електромотору, при тих же затратах енергії. 
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