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реальному процесу й доопрацювано їх у межах класичних законів фізики з метою отримання достовірного по-
яснення ефекту Ж. Губера. З аналізу існуючих пояснень цього ефекту та власних досліджень підтверджено гі-
потезу вченого про електродинамічну природу ефекта. На основі тільки класичної електродинаміки пояснено 
природу й всі особливості процесів в електродвигунах, побудованих на вищезазначеному ефекті. Запропонова-
но модифікацію двигуна Ж. Губера, яка має ненульовий пусковий момент і можливість реверсу. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Понад півстоліття то-
му швейцарський інженер Ж. Губер установив наступ-
не: якщо через колісну пару, яка котиться по рейках, 
пропускати струм від однієї рейки до другої, то, неза-
лежно від напрямку струму, сталості його чи зміннос-
ті, виникає додаткова механічна сила у напрямку руху 
колісної пари, яка нелінійно залежить від швидкості 
обертання коліс і струму. Цей ефект Ж. Губер дослідив 
експерементально й впровадив для сортування вагонів 
на залізнодорожних горках. Додаткова сила давала 
можливість далі котитися вагонам і зменшити висоту 
горки. Ж. Губер вважав, що ця сила має електродина-
мічну природу, оскільки вона виникає лише за наявні-
стю струму й руху коліс, що призводить до взаємодії їх 
із магнітним полем струма. Проте надати теоретичне 
обгрунтування цієї сили в межах існуючої теорії біль-
шості вченим [1–4] здалося складним. Проблема ще 
більше ускладнилась після того, як подібне явище бу-
ло виявлене [5] в підшипниковій парі, яка складалася з 
валу з маховиком і двох ролікових або кулькових під-
шипників, через які проходив струм. За наявності по-
переднього обертання валу й відповідного значення 
струму обертовий рух продовжувався зі швидкістю, 
яка нелінійно залежала від струму: спочатку зростала, 
а потім зменшувалась [1]. Як показав один із дослідів 
авторів даної роботи, за відповідних термодинамічних 
умов можлива навіть зупинка обертального руху під-
шипників унаслідок їх заклинювання. Багатофактор-
ність впливів, які мають місце в ефекті  
Ж. Губера, суттєво ускладнила теоритичне виявлення 
головних з них і побудову (на основі існуючих законів 
фізики) математичної моделі цього процесу. Безумов-
но, тут мають місце закони електродинаміки й статики, 
термодинаміки, динаміки руху й статики теплодефор-
мації та їх взаємодія. Все це створює проблему пояс-
нення ефекту Ж. Губера та виявлення його головної 
складової. 

Для вирішення проблеми пояснення ефекту Гу-
бера слід критично розглянути існуючі теоретико-
експерементальні дослідження на предмет виявлен-
ня найбільш адекватних реальному процесу й до-
опрацювати їх у межах класичних законів фізики з 
метою отримання достовірного пояснення ефекту. 

Метою даної роботи є підтвердження гіпотези  
Ж. Губера про електродинамічну природу ефекта, на 
основі тільки класичної електродинаміки пояснення 
природи й усіх особливостей процесів в електродви-

гунах, побудованих на ефекті Ж. Губера, та запро-
понування модифікації двигуна Ж. Губера, яка має 
ненульовий пусковий момент і можливість реверсу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
1. Чому утворюється обертовий момент і чому 
оберти припиняються у вакуумі. 

Припущення [6] про викривлення траєкторії 
струму в колесі чи кульці є справедливим. Проте 
для реальних швидкостей 1V  руху до (або від) 
центру колеса електронів 

 1V x                                (1)  
і їх переносу тілом колеса чи кульки, які обертають-
ся з кутовою швидкістю  , 

2V x ,    (2) 
де   – коефіцієнт рухомості електронів у металі; 

 x  – напруженість електричного поля;  
x  – відстань траєкторії до осі; для x , близького до 
радіуса r  колеса чи кульки, швидкість 2V  набагато 
більша від 1V , тобто траєкторія руху кожного з еле-
ктронів буде мати вигляд спіралі (рис. 1). 

При обертанні колеса точка дотику a  перемі-
щюється по окружності колеса зі швидкістю r , 
заряджаючи периметр колеса від’ємним чи додатнім 
зарядом залежно від полярності джерела струму. 
Тобто має місце електризація струмопровідного ко-
леса. Так, якщо рейка має від’ємний потенціал, то з 
неї в колесо в конкретну мить 1t . під дією досить 
великої напруженості k  електричного поля в точці  
дотику a , входять вільні електрони. Точка дотику 
переміщується, й ці електрони під дією невеликої 
напруженості електричного поля в тілі колеса дуже 
повільно рухаються до осі. Оскільки множина мо-
ментів 1t  утворює контініум, то має місце розподі-
лений у часі й просторі колеса рух електронів. 
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  Рисунок 1 – Траєкторія струму в колесі, що рухається 
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Тому вектор густини струму  j x


 буде мати дві 
складові: 

     1 2j x V x V x    
 

,  (3) 
де  – об’ємна густина зарядів у тілі колеса. 

Чим більша  , тим більша  2V x


 за майже не 

змінної від   радіальної складової  1V x


, особливо 
якщо x  близьке до r . За законом Ампера, тангенці-
альна складова  2V x


 багатовиткової спіралі 

струму взаємодіє зі струмами 2
І  направляючої, 

створюючи справа від точки дотику відштовхуючу, 
а зліва – притягуючу сили Ампера, а, відповідно, й 
обертовий момент.  

Якщо для першого наближення в зоні дотику 
вважати струм рейки й струм переносу в колесі 
справа анті - , а зліва – паралельними й однаковими 
із середньою відстанню між ними ср  і довжиною 
зони l , то сила Ампера аF  дорівнюватиме 

12
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Обертовий момент від пари циx сил  
 

12
2 210

а
ср

M F l I l




  ,      (5) 

де  12
0 4 10    – магнітна стала. 

З (5) витікає, що чим більший радіус r  колеса, 
тим більше співвідношення 

2

ср

l
 і, відповідно, мо-

мент M . Тому для створення якомога більшого мо-
менту можлива конструкція двигуна з близькими 
діаметрами направляючої й колеса та спільного ко-
лінчатого вала (рис. 2), який переводить рух по на-
правляючій в обертовий рух головного вала. 

 

 
 

Рисунок 2 – Система з колінчатим валом 

За невеликих струмів ( 20І А ) іскріння в зоні 
дотику майже відсутнє. Тобто обертовий момент 
утворюється на основі електромагнітної взаємодії за 
законом Ампера. Як показав дослід з двигуном Коси-
рєва–Мільроя, з невеликими кульковими підшипни-
ками й струмом у 20А  двигун через 5 8  хвилин 
роботи починає гальмувати й зупиняється. Ефект 
зупинки пояснюється лінійним розширенням радіусу 
r  кульок унаслідок їх більшого, ніж кілець нагріван-
ня струмом, згідно із законом Джоуля–Ленця: 

 
2
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Icmd к S dt R t dt
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або  
2
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cm d І R t
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 ,  (7) 

де n  – кількість кульок у підшипнику; c – коефіці-
єнт теплоємності  сталі; m  – маса кульок; ТВк  – ко-
ефіцієнт тепловіддачі з поверxні охолодження оxS  
кульки; R – електричний опір між точками дотику 
кульки. 

Теплова стала часу 
оxТВ

cm
к S

  визначає експоне-

нту нагріву кульки до усталеного значення  
  2

0 2
оxТВ

R
I

n к S


  
   ,          (8) 

яке буде тим більше, чим менше ТВк . Зрозуміло, що 
в повітря ТВк має набагато більший,  ніж у вакуумі. 
Саме за цієї причини в досліді авторів [1] двигун 
Косирєва–Мільроя зупинився у вакуумній камері. 
На жаль, вони на цей фактор не звернули уваги. У 
нашому зразку двигуна кульки розігрівалися при-
близно до 200 ˚С і, маючи температурний коефіцієнт 
розширення 613 10   , збільшили свій діаметр на 
0,26 мм, що співрозмірно із зазором у точках дотику 
кульок до колець. У результаті зростання механічної 
протидії двигун через 3 4    зупинився. Таке явище 
відсутнє у двигуні Ж. Губера, де одна точка дотику. 

2. Чому при суттєвому збільшенні   струм І  
зменшується [10]. 

Відповідно до рис. 2, точка a  дотику колеса (чи 
кульки) до направляючої зі зустрічно направленими 
в точку a  струмами 2

І  переміщується зі швидкіс-

тю V r . У нерухомій відносно тіла кульки чи 
колеса системі координат точка рухається по їх пе-
риметру зі швидкістю   або V . Поблизу точки a  
струми 2

І  утворюють магнітні потоки, перпенди-

кулярні до плоскості колеса чи перерізу кульки, ма-
гнітна індукція B  яких має вигляд згідно  
з рис. 3:  

 

 
 

Рисунок 3 – Залежність  магнітної індукціі B від l  і  t  
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За законом Ленця, електрорушійна сила  e t  в 
області S  точки a  дорівнює: 

  dBe t S
dt

  .  (9) 

За законом елетромагнітної індукції її направле-
но так, щоб зменшити причину, що ії визвала, тобто 
проти струму I . У результаті чим більша  , тим 
більша  e t  і тим меньша різниця u  потенціалів у 
точці дотику та, як наслідок, менше струм I  як від-
ношення u до опору контакта кR . Оскільки реаль-
не джерело струму неідеальне (його опір кінцевий), 
то з ростом   струм I  зменшується, що й фіксу-
ється в експериментах. 

3. Чому струм і магнітний потік у двигуні Коси-
рєва–Мільроя співпадають за напрямком. 

Для пояснення цього Г.В. Ніколаєву [4] треба 
було ввести такі речі, як «сила Николаева, обуслов-
ленная сжимаемостью мировой среды», «скалярное 
магнитное поле» та ін. Проте все можна було б по-
яснити на основі класичних законів фізики. 

 

 
Рисунок 4 – Траєкторії руху електронів у двигуні 

Косирєва–Мільроя 
 

Подамо (рис. 4) частину двигуна Косирєва–
Мільроя, в якій рух вільних електронів від мінуса до 
плюса під дією U  джерела напруги проходить по 
колу з різними опорами. Найбільший опір кR  і, від-
повідно, частина падіння напруги й електричної на-
пруженості к  мають точки контакта кульок з кіль-
цями підшипника, найменші вR  і в  на валу. Унас-
лідок обертання валу із швидкістю   і невеликого 
значення напруженості в , електричний струм I  у 
валі, подібно (3), буде мати повздовжню складову, 
пропорційну в , і обертальну складову, пропорцій-
ну  . Тобто вал, що обертається, зі струмом буде 
подібним до котушки індуктивності з феромагніт-
ним осередям, магнітний потік якого проходить 
вздовж вала, далі через перший підшипник від внут-
рішньої до зовнішньої обойми й через повітря зами-
кається на другий підшипник, співпадаючи в них за 
напрямком зі струмом, але водночас зберігаючи 
свою вихрову сутність. 

4. Як модернізувати двигун Ж. Губера, щоб от-
римати ненульовий пусковий момент. 

Для цього достатньо замінити цільнометалеві 
колеса колісної пари на модифіковані (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Модифікована колісна пара 

 
Електродвигун (рис. 5) складено з колісної  

пари 1, направляючих 2, джерела струму 3. З метою 
створення пускового моменту та простого реверса 
руху колеса колісної пари 1 мають розрізаний зазо-
ром 4 феромагнітний обод 5, електрично ізольова-
ний від тіла колеса ізоляційним матеріалом 6 і елек-
трично з’єднаний із провідником у валі 7 двома про-
відниками 9, 10 через перемикач 8, який, залежно 
від бажаного напрямку руху, закорочує один із кон-
тактів провідників 9 чи 10. Наприклад, якщо закоро-
чено контакт 9 і зазор 4 в момент пуску не співпадає 
з точкою дотику колеса до направляючої, то між 
зустрічно направленими у просторі струмами на-
правляючої 2 і оборода 5, через взаємодію їх магніт-
них полів, виникає сила Ампера; і навпаки, якщо 
замкнено контакта 10, сила взаємодії струма вини-
кає зліва від точки дотику і обертання колеса буде 
протилежним. Для перетворення лінійного руху в 
обертовий достатньо зробити направляючі кільце-
вими з використанням декількох колісних пар, уві-
мкнених послідовно-паралельно до джерела напруги 
(рис. 6). 

Єдине положення колеса відносно направляючої, 
за якого струми колеса й направляючої не взаємоді-
ють і обертовий момент відсутній, це якщо точка 
дотику співпадає з точкою підключення провідника 
замкненого контакта ( на рис. 5 це контакт 9). Але 
достаньо двох колісних пар з різним положенням 
зазору, щоб ліквідувати цю мертву  
зону.  

 

 

Рисунок 6 – Змішане включення колісних пар 
 

На рис. 6 введено такі позначення: 1 – головний 
вал, 2 – підшипники головного валу, 3 – металеві 
торцеві частини корпуса, 4 – підшипники спільного 
трубчастого валу, 5 колісних пар 6, 7 – направляючі  
колісних пар, 8 – пружні кріплення підшипників 4 
до головного валу, 9 – ізольована проводка струму 
від одного полюса джерела через контакти “колеса–
направляючі ” до другого, 10– муфта, 11 – ізоляцій-
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ний циліндр, 12 – металевий циліндр корпуса,  
13 – електромагнітний перемикач жил проводки від 
обода 5 до осі 7 колісних пар (рис. 2). 

Експериментальне підтвердження виникнення 
пускового моменту 

При підключенні струму 5I A  до направляю-
чих колісна пара (рис. 5) починала рух. Щоб розра-
хувати пусковий момент M , скористаємося зако-

ном Ньютона  2
Mma F D   або dJ M

dt

 , де 

,m J  – маса або момент інерції колісної пари;  

a , d
dt
  – лінійне або кутове прискорення. Двічі 

проінтегрувавши ці рівняння, отримаємо 
2

2 2
M tmx

D
  або 

2

2
M t
I

  , де 0, 4  m кг ; 

0,075 x м ;    радіан; 1  t с ; 0,1  D м . Мо-
мент M  за обома рівняннями, враховуючи набли-
женість, склав 0,006 0,001  Hм . Згідно з (5), мо-
мент пропорційний квадрату струму. Так, для стру-
му I=25А пусковий момент складе вже 0,15 Hм  за 
ненульової кутової швидкості  , струм і, відповід-
но, момент можна ще збільшити, оскільки точка 
дотика колеса до направляючої постійно зміщуєть-
ся, що запобігає приварюванню колеса до направ-
ляючої.  

 
 

ВИСНОВКИ. 1. З аналізу існуючих пояснень 
ефекту Ж. Губера та власних досліджень підтвер-
джено гіпотезу вченого про електродинамічну при-
роду ефекту. 

2. На основі тільки класичної електродинаміки 
пояснено природу й всі особливості процесів в елек-
тродвигунах, побудованих на ефекті Ж. Губера. 

3. Запропоновано модифікацію двигуна Ж. Губе-
ра, яка має ненульовий пусковий момент і можли-
вість реверсу. 
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Existing theoretical and experimental research to identify the most appropriate real process improvements and con-
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ing explanations effect J. Huber and own research hypothesis J. Huber nature of electrodynamic effects is confirmed. 
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