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21.12.2015 

Vážený pane profesore, 

Omlouvám se, že ješt  obt žuji p ed Svátky, kdy máte plno práce. P iznám se, že m  p ekvapilo, že jste nev l, co 
jsem svým vynálezem od za átku sledoval – za ízení na „volnou energii“. Zmátlo m , že jste mluvil o Teslovi a že 
znáte Gray v motor, což je motor, který byl potla en proto, že m l ú innost p esahující 100% (díky rezonanci, jak jste 
sám íkal). Ale oce uji, s jakým taktem a diplomacií jste mi to sd lil. Znamená to, že jste ode m  ne etl ani jeden 
lánek, protože já se svým postojem nikde netajím. Cht l bych Vás poprosit, jestli byste byl ochoten – až Vás o 

Svátcích p estane bavit dívat se na televizi – p íst si lánek v p íloze. Já se elektrickou rezonancí zabývám již asi 20 
let a musel bych být opravdu hodn  hloupý, kdybych za tu dobu nepoznal, že se mýlím. V minulosti jsem se asto 
v díl ích v cech mýlil – nap íklad jsem podcenil destruktivní roli skluzu na ú innost motoru ízeného rezonan  – 
ale jsem p esv en, že celkov  se nemýlím do té míry, abych byl ochoten dát Vám za pravdu.  

Než skon ím, pokusím se velmi stru  popsat, jak erpání energie z prost edí (éteru) prost ednictvím elektrické 
rezonance probíhá a jak se tato pulzující energie dá p em nit na mechanickou práci. Za nu od konce – modelem 
st ídavého elektromotoru: 

 

Jedna fáze obecného st ídavého motoru se dá popsat pomocí modelu na obrázku výše: R1 – inný odpor vinutí, L1 – 
induk nost vinutí, L2 a R2 – vliv ví ivých proud  a skluzu, V2 – indukované nap tí ve statorové cívce vlivem rotujícího 
magnetického pole kotvy a V1 - napájecí sí ové nap tí. Když vylou íme induk ní motor jako nevhodný pro „free 
energy“ za ízení a použijeme bu  vzduchové cívky, nebo elektricky nevodivý feromagnetický materiál (nap . ferit), 
který potla í ví ivé proudy, potom L2 a R2 m žeme z modelu úpln  vylou it. Zbyde nám tedy pouze R1, L1 a V2. P i 

hu naprázdno – bez mechanické zát že a t ení – jsou zdroje V1 a V2 ve fázi, respektive v protifázi. To znamená – že 
nap tí se od ítají a motorem te e minimální proud. S rostoucí mechanickou zát ží motoru vzr stá (resp. snižuje se - 
záleží jak se na to díváme) fázový posun mezi V1 a V1 a roste proud motorem. Indukcí tedy p i zát ži vzniká nap tí, 
které pomáhá „protla ovat“ proud vinutím. Co to znamená pro rezonanci? Znamená to, že initel jakosti se 
nesnižuje, ale naopak zvyšuje (viz definice Q jako pom r nap tí na cívce ku nap tí zdroje). To znamená, že pro naše 
další simulace m žeme vypustit také V2, takže nám z modelu motoru z stane pouze R1 a L1. M žeme tedy p istoupit 
k simulaci oscilátoru s pouhou kombinací R1, L1.  
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Obr. 1: Oscilátor se sériovým RLC obvodem 

V rezonanci se RLC obvod chová jako inný odpor R. To znamená, že teoreticky p i všech frekvencích je amplituda 
proudu stejná a daná Ohmovým zákonem: 

I = U/R                                                                              (1) 

jak ilustruje následující obrázek 

 

Obr. 2: Pr hy proudu cívkou L1 pro r zné kapacity kondenzátoru C1 

Mechanický výkon motoru je dán vztahem 

P = .M                                                                             (2) 

kde  je úhlový kmito et [rad-1] a M je krouticí moment [Nm]. 

Jestliže pro všechny frekvence je amplituda proudu stejná, potom by m l být stálý i M a výkon lineárn  poroste s . 

Nap tí na cívce je dáno vztahem 

UL = I. .L                                                                          (3)   

To znamená, že nap tí na cívce lineárn  poroste s , jak ukazuje následující obrázek: 
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Obr. 3: Pr hy nap tí na kondenzátoru C1 pro jeho r zné kapacity  

Dále budeme sledovat „jalový“ výkon na cívce. Na obr. 4 vidíme, že výkon na cívce s rezonan ním kmito tem roste, 
zatímco obr. 5 ukazuje, že p íkon je stále stejný. 

 

Obr. 4: Pr hy výkonu na cívce pro r zné hodnoty C1 

 

Obr. 5: Výkon odebíraný ze zdroje pro r zné hodnoty C1 

Záv r: 

i rezonan ním ízení se snižující se rezonan ní kapacitou roste frekvence, nap tí na L1 a C1 a výkon motoru, 
zatímco amplituda proudu a tím i p íkon motoru z stávají stejné. D sledkem je r st ú innosti s otá kami. M žeme se 

ít o to, jak vysoké ú innosti v reálném sv  dosáhneme s ohledem na r zná fyzikální omezení, jako je odolnost 
i vysokému nap tí u cívky a kondenzátoru, ale potenciál získat ze za ízení více energie, než kolik jí do n ho 

ivedeme, zde nesporn  je. Toto zdánlivé porušení Zákona zachování energie umož uje éter. Tomuto médiu dávali 
lidé v r zných dobách a v r zných civilizacích r zná jména, nap íklad akáša (ezoterika na Západ  ), prána (Indie), i 

ína), ód (Reichenbach), orgon (Wilhelm Reich) nebo morfogenetické pole (Rupert Sheldrake), ale vždycky šlo o 
stejné médium, o božskou podstatu tohoto materiálního sv ta. To až ve 20. století se materialistická v da z ekla 
éteru, ímž sama sebe zavedla do slepé uli ky. 

S pozdravem 

Ing. Ladislav Kopecký 
http://free-energy.xf.cz 


