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Motorgenerátor s inspirací z Ruska IV
© Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2017
Čtenář předchozích tří částí článku již ví, na jakém principu funguje motorgenerátor, o němž
přinesli zprávu zde: http://infinitysav.com/magneticgenerator . Nyní se zaměříme na to, jak z tohoto
zařízení čerpat užitečnou energii, nejlépe ve formě elektrického proudu.
První a nejméně chytrá věc, která nás může napadnout, je připojit k motorgenerátoru (MG) další
generátor, takže bychom na jednom hřídeli měli pomocný motor, kterým MG roztočíme, vlastní
MG a další generátor. To ale není moc elegantní řešení, které je navíc drahé a těžké. Uvažujme tedy,
jak se alespoň jednoho stroje ze soustrojí zbavit. Zkusíme například zajistit, abychom elektrickou
energii mohli čerpat přímo z MG. Buď pro pohon použijeme pouze jednu ze dvou dvojic cívek a
druhou dvojici použijeme pro generování elektřiny, nebo na každou z cívek navineme dvě vinutí:
jedno použijeme pro pohon MG, druhé pro výrobu elektrické energie. Bude zajímavé zkoumat, jak
toto přídavné vinutí ovlivní vlastní funkci MG. Na obr. 1 máme simulační obvod výše popsaného
MG se dvěma vinutími na každé cívce. Pro začátek jsme jako zátěž použili odpory o hodnotě 10kΩ,
který představuje téměř stav naprázdno. Na obrázku je proud nakreslen zelenou barvou a vidíme, že
jeho fázový posun proti indukovaným napětím v obou cívkách je ideálně 135°. Nyní oba zatěžovací
odpory nahradíme odpory o hodnotě 50Ω. Proč zrovna 50Ω? Protože při této hodnotě z generátoru
dostaneme maximální výkon, o čemž jsme se přesvědčili pomocí simulace (viz obr. 4).

Obr. 1: Simulace MG se sekundárními cívkami bez zátěže
Na obr. 2 můžete vidět, že došlo k fázovému posunu posunu proudu vůči indukovanému napětí a
zároveň se amplituda proudu zvětšila z cca 0,9A na hodnotu kolem 1,6A. Fázový posun je nyní cca
81°, takže jsme zcela potlačili efekt motorgenerátoru a dochází k brždění jako u běžného
generátoru, který silně zatížíme. Nakonec prozkoumáme možnost, kdy sekundární cívky zatížíme
nesymetricky (viz obr. 3). V tomto případě je fázový posun asi 114,3°, což je víc než 90°, takže MG
stále pracuje v režimu motorgenerátoru.
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Obr. 2: Simulace MG se sekundárními cívkami a symetrickou zátěží

Obr. 2: Simulace MG se sekundárními cívkami a asymetrickou zátěží
Nyní místo optimální hodnoty odporu 50Ω použijeme extrémní zátěž 10Ω a budeme sledovat, jak
se to projeví na fázovém posunu a amplitudě proudu. Zjistili jsme, že v tomto případě je fázový
posun 123,9°, což je blíž k optimální hodnotě 135° než v předchozím případě s optimální zátěží
50Ω.
Nakonec si ještě ukážeme, jak se změní výkon na zátěži, když změníme hodnotu zatěžovacího
odporu. Na obr. 4 vidíme, že hodnota 50Ω skutečně odpovídá maximálnímu výkonu, který se blíží
60W. Při extrémní zátěži 10Ω je výkon na ní zhruba poloviční.
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Obr. 3: Simulace MG se sekundárními cívkami a s extrémní asymetrickou zátěží

Obr. 4: Výkon zátěže pro různé hodnoty zatěžovacího odporu R1: 100Ω, 50Ω a 10Ω.

Závěr
Ve 4. části článku jsme popsali metodu, jak pomocí nesymetrické zátěže můžeme čerpat „zdarma“
energii, přičemž není potlačena funkce motorgenrátoru a výsledný kroutící moment je kladný, MG
funguje jako motor v tom smyslu, že napomáhá rotaci a nebrzdí jako v případě běžného generátoru.
Pokud druhou dvojici cívek použijeme pro rozběh, přičemž použijeme princip BLDC motoru,
obejdeme se i bez pomocného rozběhového motoru a dostaneme kompaktní zařízení na volnou
energii s jedním rotorem se šesti magnety a čtyřmi cívkami, z nichž dvě mající po dvou vinutích
slouží ve funkci motorgenerátoru a zbylé dvě cívky slouží pro rozběhový BLDC motor.

