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(57) Термоядерний реактор, що містить вакуумну
камеру за формою псевдосфери з інжектором
заряджених частинок-ядер, на якій розміщені ко-
тушки резонансних електромагнітів-дзеркал за

формою півпсевдосфер із право- і  лівогвинтовою
намотками, які включені паралельно між собою і
джерелом струму, складеного із послідовно з'єд-
наних опору навантаження і джерела електрору-
шійної сили (е.р.с .), при цьому плазма є упоряд-
кованим рухом між електромагнітами-дзеркалами
інжектованих в вакуумну камеру заряджених час-
тинок-ядер, джерело е.р.с . є пристроєм для
розігріву заряджених частинок-ядер до темпера-
тури синтезу ядер, а опір навантаження утилізує
енергію синтезу в електроенергію, який відрізня-
ється тим, що джерело е.р.с. включене послідо-
вно із котушками резонансних електромагнітів-
дзеркал, а опір навантаження включений пара-
лельно одній із котушок резонансних електрома-
гнітів-дзеркал.

Винахід належить до галузі загальної фізики і
знайде застосування в електроенергетиці.

На Фіг. 1 схематично зображено відомий тер-
моядерний реактор [1]. Він містить вакуумну каме-
ру 1 в формі псевдосфери, на якій розміщено па-
ралельно з’єднані котушки електромагнітів-
дзеркал 2 і 3 у формі напівпсевдосфер із право- і
лівогвинтовою намотками; між електромагнітами-
дзеркалами упорядковано, по право- і лівогвинто-
вій траєкторіях 4 і 5 рухаються інжектовані через
інжектор 6 заряджені частинки-ядра; послідовно
з’єднані опір навантаження 7 і джерело електро-
рушійної сили (е.р.с.) 8 включено паралельно ко-
тушкам електромагнітів-дзеркал 2 і 3.

Джерело струму, складене із опору наванта-
ження 7 і е.р.с. 8, разом із котушками 2 і 3 створю-
ють у вакуумній камері 1 резонансні електромагні-
ти-дзеркала. Інжектовані через інжектор 6
заряджені частинки-ядра упорядковано рухаються
між цими електромагнітами-дзеркалами по право-

і лівогвинтовій траєкторіях 4  і 5  із швидкістю V
r

.
Швидкість V

r
 має перпендикулярні ( ^V

r
) і парале-

льні ( IIV
r

) складові по відношенню до осі траєкто-
рій 4 і 5. В точках перетину траєкторій 4 і 5 складо-

ві ^V
r

 цих траєкторій співпадають по напряму,  а

складові IIV
r

 - протилежно направлені (як і кроки
право- і лівогвинтових ліній [2, стор.510]). При
цьому, енергія інжектованих заряджених частинок-
ядер (W) визначається величиною

IIWW
2

2)IIVV(m
W ±^=

±^= , (1)

де m - маса інжектованих заряджених части-
нок-ядер, ^W  - енергія цих частинок-ядер

зв’язана із швидкістю ^V
r

, ± ^W  - енергія цих час-

тинок-ядер зв’язана із швидкістю ± IIV
r

. Розрахунки

показують, що саме енергія ± IIW , яка може скла-

дати всього долі процента від енергії ^W ,  є до-
статньою для розігріву частинок-ядер до темпера-
тури синтезу в точках перетину траєкторій 4 і 5;
при цьому в цих точках забезпечуються також не-
обхідні, згідно критерію Лоусона [3, стор.696],
щільність заряджених частинок-ядер, час їх утри-
мання і об’єм. Траєкторії 4 і 5 створюють зарядже-
ні частинки-ядра із однаковими масами; тому в
термоядерному реакторі реалізуються реакції син-
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тезу тільки із ядрами однакової маси; наприклад,
реакція синтезу ядер дейтерію

MeB26,3pH3
1H2

1H2
1 ++=+

[3, стор. 694-695]. Енергія синтезу акумулю-
ється на траєкторіях 4 і 5 і через електромагнітну
індукцію передається резонансним електромагні-
там-дзеркалам 2, 3 та виділяється через них на
опорі навантаження 7 в формі електроенергії.

Основним недоліком відомого термоядерного
реактора є послідовне з’єднання опору наванта-
ження 7 і е.р.с. 8, що ускладнює виведення термо-
ядерного реактора в надкритичний режим - режим
позитивного виходу енергії синтезу.

Дійсно, опір навантаження 7, джерело е.р.с. 8 і
паралельно з’єднані котушки 2 і 3 із електромагні-
тно зв’язаними траєкторіями 4 і 5 складають по-
слідовне електричне коло, в якому маємо функці-
онально не розділені вхід - витрати електроенергії
джерела е.р.с. 8 на підтримку струму через резо-
нансний опір (R0) котушок 2, 3 і опір навантаження
7 (Rн) та вихід - генерацію електроенергії від син-
тезу ядер на траєкторіях 4 і 5, яка витрачається на
ту ж підтримку. Це ілюструється на еквівалентній
схемі Фіг.2 і формалізується залежністю

)ГIQнI)(нR0R()нR0R(ГIQ)нR0R(нI
rrrrr

-+=+-+=e , (2)

де e
r

 - е.р.с. 8, I
r

н - струм від дії е.р.с. e
r

, I
r

г -
струм від дії енергії синтезу (струм генерації),  Q  -
кількісний коефіцієнт, який визначає співвідно-
шення між струмами I

r
н і I

r
г. Залежність 2 дозво-

ляє розглядати три можливі режими роботи відо-
мого термоядерного реактора:

1) I
r

H>Q I
r

г - підкритичний режим (витрати
енергії більші генеруємої);

2) I
r

н=Q I
r

г - критичний режим (витрати енергії
рівні генеруємої);

3) I
r

н<Q I
r

г - надкритичний режим (витрати
енергії менші генеруємої).

Але, оскільки критичний режим вносить неви-
значеність в залежність (2) із-за рівності нулю різ-

ниці ( I
r

н-Q I
r

г), то ні він, ні, тим більше, надкритич-
ний режим у відомого термоядерного реактора
неможливі; можливий тільки підкритичний режим,
який для практики є неприйнятним, оскільки не

дозволяє одержати позитивний вихід енергії син-
тезу.

Від описаного недоліку вільний термоядерний
реактор, який пропонується винаходом.

В основу винаходу покладена задача удоско-
налити відомий термоядерний реактор новим ви-
конанням з’єднання джерела е.р.с, яка живить
резонансні електромагніти-дзеркала, і новим вико-
нанням з’єднання опора навантаження, в якому
утилізується енергія синтезу в формі електроенер-
гії.

Покладена задача вирішується тим, що тер-
моядерний реактор, який містить вакуумну камеру
в формі псевдосфери з розміщеними на ній пара-
лельно з’єднаними котушками електромагнітів-
дзеркал за формою напівпсевдосфер із право- і
лівогвинтовою намотками; упорядкований рух по
право- і лівогвинтовій траєкторіях заряджених час-
тинок-ядер, які інжектовані у вакуумну камеру че-
рез інжектор; послідовно з’єднані джерело е.р.с. і
опір навантаження, які включені паралельно коту-
шкам електромагнітів-дзеркал, згідно з винаходом
має послідовне з’єднання джерела е.р.с. із котуш-
ками електромагнітів-дзеркал, а опір навантажен-
ня - паралельне з’єднання з однією із котушок.

На Фіг.3 схематично зображено термоядерний
реактор, який заявляється; Фіг.4-7 ілюструють
опис роботи термоядерного реактора. Фіг.4 ілюст-
рує еквівалентну, схему термоядерного реактора;
Фіг.5, 6 - схеми експериментальних досліджень
електромагнітної моделі термоядерного реактора і
результати цих досліджень; Фіг.7 - один із резуль-
татів експериментальних досліджень електромаг-
нітної моделі термоядерного реактора. Розгляне-
мо роботу термоядерного реактора.

Під дією е.р.с. 8 ( e
r

)  у послідовно з’єднаних з
нею котушках 2 і  3 із право- і лівогвинтовою намот-

ками течуть струми I
r

нп і I
r

нл відповідно; при цьому
через опір навантаження 7 (Rн) тече різниця на-

званих струмів, тобто ( I
r

нп- I
r

нл). У свою чергу,
енергія синтезу, яка акумулюється траєкторіями
заряджених частинок-ядер (струмами) 4 і 5, гене-
рує через електромагнітну індукцію в котушках 2 і

3  струми Q I
r

гп і Q I
r

гл,  різниця яких [Q I
r

гп-Q I
r

гн)
також тече через опір навантаження 7 (RH). Це
ілюструється на Фіг.4 і формалізується залежністю

ë û)глIQнлI()глIQнпI(нRнR)глIQгпIQ(нR)нлIнпI(
rrrrrrrrr

---=---=e . (3)

Пари струмів I
r

нп і I
r

нл та Q I
r

гп і Q I
r

гл рознесе-
ні в просторі (як і котушки 2  і 3,  по яких вони те-
чуть) і, як наслідок, у часі (відповідно із основами
спеціальної теорії відносності Ейнштейна [4]). То-
му, різниця рознесених у просторі і часі, неодноча-
сних струмів не може бути рівною нулю (неодно-
часні струми не додаються), що є суттєвою
відмінністю залежностей (2) і (3); остання власне, і
виключає умову для існування критичного режиму
роботи заявленого термоядерного реактора, який
би був на заваді надкритичного режиму - режиму
позитивного виходу енергії синтезу.

Таким чином, заявлений термоядерний реак-
тор вільний від основного недоліку відомого.

Враховуючи, що діючого термоядерного реак-
тора не існує, далі описуються деякі результати
досліджень моделі термоядерного реактора і роз-
рахунків, які свідчать про промислову придатність
винаходу.

Насамперед слід відзначити, що в термоядер-
ному реакторі Фіг.3, як і у відомого Фіг.1, працює
просторова форма - форма псевдосфери, на по-
верхні якої виконуються властивості площини гео-
метрії Лобачевского - геометрії, яка є альтернати-
вною звичній для нас геометрії Евкліда [5].

На основі відомих рівнянь

х = a cosj + a ln tg
2
j

,
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y = a sinj,
які описують трактрису - утворюючу псевдо-

сфери [2, стор.822-829], виготовлено шаблон у
формі псевдосфери із а=0,1м, обмежену по осі х
також на величину х1=а=0,1м. При допомозі шаб-
лона намотані котушки 2 і 3; вони мають по 375
витків дроту ПЭЛШО-0,23. Виміри по схемі Фіг.5а
при Rн=51 ком засвідчили:

а) резонанс на частоті f0=317кГц (l=946м),
який фіксувався вольтметром V1,

б) стоячу хвилю
2
lD

=0,07м, яка фіксувалась

вольтметром V2 при переміщенні 3-виткового зон-
да по осі х в полості моделі (Фіг.5б).

Стояча хвиля
2
lD

=0,07м є сповільненою хви-

лею (квантом) хвилі l=946м із коефіцієнтом спові-
льнення (квантування)

3108,6
14,0

946n ×==
lD
l

= , (4)

тобто, із коефіцієнтом сповільнення в тисячі
раз більшим, ніж у відомих сповільнюючих систе-
мах [6, стор.370-413]. Саме ця стояча хвиля несе в
собі функції резонансних електромагнітів-дзеркал,
оскільки поле Вх має два максимуми і між ними
мінімум, що є необхідним для термоядерного реа-
ктора відкритого типу із магнітними дзеркалами
(пробками) [7, стор.397]. У свою чергу, для елект-
ромагнітних полів хвилі Dl, траєкторії заряджених
частинок-ядер 4 і 5 є двохспіральною сповільнюю-
чою системою із зустрічно намотаними спіралями
[6, стор.405], яка також характеризується коефіці-
єнтом сповільнення (квантування)

*
*n

lD

lD
= , (5)

де *lD  - сповільнена хвиля (квант) хвилі Dl.
При цьому, зважаючи, що елементами сповіль-
нення (квантування) являються не тільки власне
траєкторії 4 і 5, а і їх структурні складові - заря-
джені частинки-ядра із діаметром порядку 10-13м -
величина n* має порядок 1010 і більше, в чому пе-
реконує приклад із експериментальною моделлю

12104,1
1310

14,0*n ×=
-

= .

У підсумку, на основі (4) і (5) маємо залежність
**nnn lD=lD=l , (6)

яка свідчить про синхронізацію електромагніт-
них полів хвилі управління l,  і хвилі заряджених

частинок-ядер *lD  та акумуляцію енергії синтезу

через хвилі *lD  і Dl, хвилею l. Крім цього, залеж-
ність (6) засвідчує взаємозв’язок "повільно" (l=сТ)

і "швидко"  (Dl=сDТ і *lD =с *TD ) змінних електро-
магнітних полів, існування яких є теоретичною
умовою реалізації електромагнітів-дзеркал для
заряджених частинок-ядер [7, стор.393-398].

Залежність (6) підтверджується наступним.
Суттєво, що резонансні електромагніти-

дзеркала Фіг. 5б формуються криволінійними еле-

ктромагнітними полями B
r

п і B
r

л котушок 2 і 3, які
експериментально зафіксовані магнітним зондом
із вольтметром V і ілюструються на Фіг.6а, де по-
казано криволінійний рух магнітного зонда вздовж

утворюючої псевдосфери та поля B
r

п і B
r

л - ре-
зультат цього криволінійного руху, а на Фіг.6б -
паралельні IIB

r
 та перпендикулярні ^B

r
 складові

полів B
r

п і B
r

л, які фіксуються при прямолінійних
переміщеннях магнітного зонда паралельно і пер-
пендикулярно осі котушок 2 і 3. Важливість цього
експериментального факту полягає в тому, що
інжектування заряджених частинок-ядер у вакуум -
ну камеру 1 через інжектор б може здійснюватись
під кутом a0=90° до поля ^B

r
. При цьому, кут дзер-

кального відбиття j0 буде також рівний 90°, оскіль-
ки в точці відбиття заряджених частинок-ядер
здійснюється перехід із право- на лівогвинтову
траєкторію (або навпаки), при якому міняється
знак кручення траєкторії, що веде до сплощення
траєкторій 4 і 5 в цій точці [2, стор.529-
531].Останнє доведено також для переходу гвин-
тової лінії (траєкторії) через ребро (головну пара-
лель) псевдосфери [5, стор.58]. В підсумку маємо
рівність

sina0 = sinj0,
яка підпорядковує процес руху заряджених ча-

стинок-ядер між резонансними електромагнітами-
дзеркалами відомому основному закону дзеркаль-
ного відбиття електромагнітних хвиль (світла), а
його наслідок - принцип зворотності - гарантує
періодичне повернення заряджених частинок-ядер
в ту ж точку,  з якої вони почали рух (діє дуалізм
частинка-хвиля) [3, стор.419-420].

Із електромагнітним полем стоячої хвилі
2
lD

Фіг.5б корелюють, відповідно із (6), резонансні

криві Фіг.7, де крива '
нU  визначає зміну напруги на

опорі 7 (RH) при послідовному включенні е.р.с. 8 із
котушками 2, 3 (вона згадувалась при коментуван-
ні Фіг.5а) і характеризує термоядерний реактор

Фіг.3; а крива ''
нU  - при паралельному включенні

е.р.с. 8 і опору 7 із котушками 2, 3 і характеризує
відомий термоядерний реактор Фіг.1. Обидві криві
зняті при RH=51кОм;експериментально встановле-
но, що

»
p

=
×p

=
LC4

1
C2L22

1
0f 317кГц,

де L=11мГн - індуктивність котушки у формі

півпсевдосфери, С=
2
a

=5см » 5пф - геометрична

ємність котушки у формі півпсевдосфери; при
цьому характеристичний (хвилевий) опір резонан-
сного контуру

кОм50
12105

31012
C
L

0Z »
-×

-×==
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Крива '
нU  є класичною за формою, а крива

''
нU  - фактично повторює форму фазової характе-

ристики паралельного контуру [8, стор.529]. Але,
згідно класичних положень, при рівності Z0 =  Rн,

резонансні криві '
нU  і ''

нU  повинні виродитись в
прямі, оскільки при цій рівності якість навантажен-
ня контуру Qн близька до одиниці (Qн»1). Цього не
демонструє Фіг.7, а пов’язана ця розбіжність із
тим,  що класичні співвідношення величин Z0,  Rн і
Qн стосуються закритого резонансного контуру [8,
стор.510-532], до якого не належить резонансний
контур термоядерного реактора Фіг.3 (і Фіг.1).
Останній є відкритим резонансним контуром, він
взаємодіє із електромагнітним полем довкілля
(Землі); це обґрунтовано в [9]. Саме за рахунок

енергії зовнішнього поля якість резонансу '
нU  ви-

значається, згідно Фіг.7, величиною

7
45

317
f2

0f
нQ »=

D
=  (теоретично Qн=8).

За рахунок енергії того ж зовнішнього поля ре-

зонансна крива ''
нU  складається з двох резонансів:

послідовного в точці f1 і паралельного в точці f2,
різниця між якими 2 fD дорівнює, згідно Фіг.7, також
45кГц. Враховуючи , що в термоядерному реакторі

Фіг.3 крива ''
нU  існує фактично за рахунок струму

через опір 7 від дії е.р.с. 8, рівність полос пропус-

кання 2 fD =45кГц кривих '
нU  і ''

нU  свідчить про
невідворотність передачі потужності від дії е.р.с. 8
на опір навантаження 7 із коефіцієнтом корисної
дії (ККД) близьким до одиниці (ККД»1); причому, із
перевищенням одиниці, за рахунок енергії згаду-
ваного зовнішнього електромагнітного поля. Це
перевищення вже не є новиною як в теорії, так і
практиці [10] і підтверджено експериментально на
моделі термоядерного реактора Фіг.3. В підсумку
цих експериментальних фактів маємо підтвер-
дження залежності (6) в частині рівності

lD=l n .
Далі. Синтез двох заряджених частинок-ядер

будемо розглядати як збудження квазімолекули із
цих частинок-ядер, енергія якої при цьому збу-

дженні змінюється на величину *WD . Тоді, згідно
відомих залежностей [11], маємо

*
ядW*

колобW*
колW*

обW*W D+-D+D+D=D , (7)

де *
обWD  - зміна енергії обертового руху квазі-

молекули як цілого, *
колWD  - зміна енергії колива-

льного руху квазімолекули навколо її урівноваже-

ного положення, *
колобW -D  - зміна енергії

обертово-коливального руху квазімолекули,
*
ядWD  - зміна внутрішньої енергії заряджених час-

тинок-ядер квазімолекули. Саме через величини
(7) і постійну Планка маємо підтвердження і другої
частини залежності (6) –

**n lD=lD ,

в якій довжина хвилі *lD ,  має величину від
10-3м, яка близька до діаметра пучка заряджених
частинок-ядер траєкторій 4 і 5 [11, стор.398],  до
10-13м, яка близька до діаметра заряджених части-
нок-ядер - складових пучка тих же траєкторій 4 і 5.

Таким чином, описані деякі результати дослі-
джень, які базуються на експериментальній елект-
ромагнітній моделі термоядерного реактора, дода-
тково свідчать про працездатність та промислову
придатність заявленого винаходу.
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