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Motorgenerátor s inspirací z Ruska III
© Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2017
Ve druhé části článku jsme provedli poměrně podrobnou analýzu a ve třetí části budeme tyto
výsledky analyzovat, případně provedeme příslušné korekce, abychom obdrželi užitečné zařízení.
Nejdříve se podíváme, jak se chová běžný generátor pod zátěží.

Obr. 1: Model generátoru se zátěží 1kΩ

Obr. 2: Model generátoru se zátěží 1Ω
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Obr. 3: Model generátoru se zátěží 85Ω
Na obr. 1 až 3 máme model generátoru s různými velikostmi zátěže. Analýzou obrázků zjistíme, že
fázový posun mezi napětím generátoru a proudem zátěže se pohybuje od nuly do 90°, přičemž
fázový posun nula odpovídá zátěžovacímu proudu blížícímu se nule a fázový posun 90° odpovídá
zkratu. Na obr. 3 máme fázový posun 45°, čemuž odpovídá odpor zátěže 85Ω. Můžeme
předpokládat, že přibližně při této hodnotě zátěže bude generátor dodávat největší výkon a zároveň
bude mechanicky nejvíc zatížen.

Obr. 4: Průběh napětí a proudu 1. cívkou motorgenerátoru
Vraťmě se nyní ke generátoru se dvěma cívkami s fázovým posunem mezi cívkami 90° a proveďme
opět porovnání fázového posunu mezi napětím generátoru a proudem cívkou. Z výše uvedené
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analýzy víme, že pro dosažení kladného kroutícího momentu musí být fázový posun mezi napětím
generátoru a jeho proudem větší než 90°, ideálně 90 + 45 = 135°.

Obr. 5: Průběh napětí a proudu 2. cívkou motorgenerátoru
Na obr. 4 a 5 máme zobrazeny průběhy napětí a proudů dvěma spojenými cívkami motorgenerátoru.
V obou případech je fázový posun mezi proudem a napětím téměř přesně 135°. Motorgenerátor by
se tedy měl po ručním roztočení udržet v rotaci nebo přinejmenším této rotaci pomáhat. To samé by
mělo platit, pokud bude fázový posun 270° a zároveň prohodíme vývody jedné z cívek. Tím vlastně
od 270° odečteme 180°, takže dostaneme opět fázový posun 90° mezi elektricky spojenými
statorovými cívkami. Pokud při fázovém posunu 270° druhou cívku neotočíme, bude fázový posun
mezi napětím a proudem v cívce 45°, takže dostaneme dokonalou brzdu, jak plyne z výše uvedené
analýzy.

Závěr
Dá se říci, že tato série článků plně vysvětluje princip zařízení na volnou energii, jehož popis
najdete na odkazu: http://infinitysav.com/magneticgenerator . V úvodu článku se píše:
„Know-how is a symbiosis of permanent magnets and bifilar coils. Bifilar coils are installed with a
specific shifted angle to convert the parasitic current into usable energy. Permanent magnets are
required to maintain the rotation.“
Česky: „Podstatou funkce je symbióza permanentních magnetů a bifilárních cívek. Bifilární cívky
jsou instalovány s určitým fázovým posunem, což způsobí přeměnu parazitního proudu na
užitečnou energii. Pro udržení rotace jsou potřeba permanentní magnety.“
Tento popis je dost matoucí, možná záměrně. Nejedná se o bifilární cívky, ale o dvě cívky
elektricky propojené a s fázovým posunem 90°. Přeměnu parazitického proudu na užitečnou energii
můžeme přeložit tak, že díky vhodnému fázovému posunu mezi napětím a proudem statorové cívky
proud koná práci místo aby brzdil jako je tomu u běžných generátorů. Nutnou podmínkou je, aby
tento fázový posun byl větší než 90°, ideálně 135°. A tohoto ideálního fázového posunu bylo při
simulaci dosaženo. Nakonec je třeba říci, že použitím jader statorových cívek tvaru „C“ v
součinnosti s rotorem ve tvaru disku dosáhneme větší efektivity než původní zařízení a možná se
obejdeme bez pomocného motoru.

