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Odpov  jednomu nejmenovanému profesorovi
Pan prof. xxxxx mi napsal:

Zdravím,

pane kolego, mám sice dost práce s koncem roku a tak se moc nerozepisuji. Jen bych jemn  poznamenal, že
opravdu nelze sestrojit za ízení s ú inností nad 100%. V argumentaci se musí objasnit jak ú innost
vyhodnocujete, a pozor jev rezonance není démon, ale jen nelinearita v systému a umož uje za jistých
okolností (ovšem omezujících ) nastavit stav za ízení, který výrazn  potla í celkové ztráty a m že se za

chto okolností blížit velmi vysoké ú innosti, ale jako fyzikální pojem ú innosti nikdy nep esahne 100%.
(nap íklad využívání setrva nosti rota ních element ,...atd.)

Ty omezující okolnosti jsou pro jednotlivá ešení rozdílná a musí se zvážit, zda se "vyplatí " jít cestou
rezonance nebo z stat u klasických ešení. D kuji za VAše pochopení a shovávavost k mé poznámce.

Tak prosím jen na dop esn ní.

íjemné a klidné prožití Svátk  za XXXX XXXX XXX v XXXX

eje XXXXX XXXXX

Vážený pane profesore,

Jsem rád, že jste se dotkl problému ú innosti rezonan ního ízení motoru. To, že “nelze sestrojit za ízení s
inností nad 100%” p ece víme všichni ze školy. Existuje Zákon zachování energie. To jen ve st edov ku

byli blázni, ce se marn  snažili sestrojit perpetuum mobile. Dnešní v dci nám objasní, že z libovolného
za ízení nelze získat více energie, než se do n ho vloží. To dá p ece rozum. Kolik takových pravd, o nichž
nep emýšlíme a bereme je jaksi automaticky, je? Nap íklad dnes všichni víme, že Zem  je kulatá a že obíhá
kolem Slunce, zatímco ve st edov ku se za tento názor upalovalo. Po internetu koluje video, v n mž n jaký
sn dý muž s plnovousem, oble ený v bílém hábitu, tvrdí, že Zem  stojí a Slunce obíhá kolem ní. Tvrdili to
prý dávní proroci jeho lidu, tak to musí být pravda. Všichni jsme se tomu srde  zasmáli. Nad
nezpochybnitelnými pravdami u nás bdí v dci sdružení ve spolku Sisyfos. Ti Vám eknou, že neionizující
zá ení neškodí, takže mobily neškodí ani malým d tem, že homeopatie je pav da a že zde funguje pouze
placebo efekt. Dále Vám eknou, že nefunguje ani akupunktura, že všichni lé itelé jsou šarlatáni a že máme

it pouze vystudovaným léka m. Tito osvícení v dci jsou tak geniální, že Bludné balbany (zkratka BLB)
ud lují dokonce i konspira ním teoretik m, kte í zpochyb ují oficiální verzi útok  na Dvoj ata v New
Yorku z 11. zá í 2001. Co na tom, že oficiální verze odporuje fyzikálním zákon m? Již z tohoto krátkého
vý tu r zných pravd je z ejmé, že pravda ja pojem relativní a platný pouze pro ur itý úsek historie a/nebo
pro ur itou sociální skupinu. Pravda také m že být ú elová a sloužit ur ité spole enské vrstv . Když se
vrátím k pravd  o Zákonu zachování energie, komu tato pravda slouží? Slouží p edevším t m, kdo mají
prosp ch ze sou asného statusu quo, tj. všichni, kdou mají cokoli spole ného s fosilními palivy, atomovými
elektrárnami a podobn . To znamená r zné ropné, uhelné nebo atomové lobby. Na tyto lobby je napojen i
výzkum a vysoké školy, jež jsou t mito lobby financovány. Je pochopitelné, že budou podporovat pouze
takový výzkum, který jejich postavení neohrozí. To je d vod, pro  se p es svoji nesmyslnost, plodící r zné
paradoxy, prosadila Teorie relativity a pro  byl zavržen pojem sv tový éter. Stále více se však ukazuje, že
teoretická fyzka se dostala do slepé uli ky. Vy, pane profesore, jste sou ástí establishmentu, takže Váš
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postoj pln  chápu. Pokud byste m l názor opa ný, pravd podobn  byste již nebyl profesorem. Já provozuji
web “Disidenti v dy a techniky” (http://free-energy.xf.cz/ ) a ode m  se naopak o ekává, že zavedené
pravdy budu zpochyb ovat. A  se nám to líbí nebo ne, stojíme každý na opa né stran  barikády. Vy z
existen ních d vod  ze svého postoje nem žete ustoupit. Stejn  tak já Vám nem žu dát za pravdu, protože
bych tím pop el sv j web a 15 let výzkum  rezonance. P esto se Vám budu snažit vysv tlit, na základ eho
jsem dosp l tam, kam jsem dosp l. V ím totiž, že p es názorové rozdíly m že být jistá úrove  spolupráce
oboustrann  prosp šná.

Budu postupovat od v cí z ejmých k mén  z ejmým d sledk m, jež z mého pohledu narušují zavedené
edstavy o Zákonu zachování energie a nakonec se pokusím zd vodnit, odkud se bere p ebyte ná energie,

která údajn  tento zákon porušuje. Od Vás neo ekávám, že v odpov di na tento dopis dostate  do hloubky
zd vodníte své tvrzení “… opravdu nelze sestrojit za ízení s ú inností nad 100%.”, protože se jedná o
axiom, o n mž pochybovat je svatokrádež.

Než tak u iním, zastavím se na chvíli u Vaší v ty: “V argumentaci se musí objasnit jak ú innost
vyhodnocujete, a pozor jev rezonance není démon, ale jen nelinearita v systému a umož uje za jistých
okolností (ovšem omezujících ) nastavit stav za ízení, který výrazn  potla í celkové ztráty a m že se za

chto okolností blížit velmi vysoké ú innosti, ale jako fyzikální pojem ú innosti nikdy nep esahne 100%.”

innost je procentuální pom r výkonu ku p íkonu. Budu-li konkrétn  mluvit o rezonan ním ízení motoru
se sériovým rezonan ním obvodem, potom platí, že v rezonanci se RLC obvod jeví jako inná zát ž, což
umož uje jednoduše m it p íkon a nemusíme se starat o jalový nebo zdánlivý výkon. Výkonem motoru [W]
se míní mechanický výkon na h ídeli, daný vzorcem

P = M                                                                             (1)

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

Vyjád ení, že rezonance je jen nelinearita v systému, považuji za pon kud matoucí a nevystihující podstatu
tohoto jevu. Zákon rezonance je jeden ze základních princip  fungování vesmíru ve všech jeho úrovních.
Krom  toho je rezonan ní RLC obvod popsán lineární diferenciální rovnicí druhého ádu. Nelinearita m že
vznikat pouze vlivem závislosti induk nosti cívky na proudu, ale to na v ci nic nem ní. Rezonance funguje i
u vzduchové cívky, která má dokonale konstantní induk nost. Také není p esné íkat, že rezonance výrazn
potla í celkové ztráty. P esn jší by bylo íci, že rezonance potla í jalové ztráty a ponechá pouze ztráty inné.
Tolik na up esn ní.

Nyní se již budu v novat sériové rezonanci. Pro demonstraci vlastností sériové rezonance použiji sv j
vynález oscilátoru pro rezonan ní ízení motoru, což mi umožní rychle m nit parametry rezonan ního
motoru a pomocí simulace okamžit  vid t grafické výsledky.

http://:@free-energy.xf.cz/
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Obr. 1: Oscilátor se sériovým RLC obvodem

Na obr. 1 máme mírn  idealizované základní zapojení oscilátoru. Je zde reálný komparátor a idealizovaný
elektronický p epína  SW-on, SW-off. Pomocí p íkazu .step budeme postupn  m nit hodnotu kapacity
rezonan ního kondenzátoru C1 a sledovat, jak se budou m nit jednotlivé parametry obvodu. Za neme
proudem tekoucím cívkou L1 a kondenzátorem C1:

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

Budeme pokra ovat sledováním nap tí na kondenzátoru C1:

Obr. 3: Pr hy nap tí na kondenzátoru C1 pro jeho r zné kapacity

Na obr. 2 vidíme, že amplituda proudu je pro všechny frekvence prakticky stejná a je dána Ohmovým
zákonem (pro úplnost: I = U/R). Kdybychom m li zdroj sinusového pr hu, mohli bychom amplitudu
vypo ítat p ímo z amplitudy napájecího nap tí. V našem p ípad  máme obdélníkový pr h jedné polarity,
takže takto jednoduše poostupovat nem žeme. Zvolíme tedy opa ný postup a na základ  zm ené amplitudy
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proudu vypo ítáme amplitudu nap tí. Zjistili jsme, že amplituda proudu je 1,475A, takže amplituda
st ídavého nap tí, jež odpovídá obdélníkovému nap tí 24V bude Umax = I*R = 1,475*10 = 14,75V.

Na obr. 3 máme pr hy nap tí na C1. Vidíme, že toto nap tí roste s frekvencí. Bez jakéhokoli dokazování
budeme konstatovat, že amplituda tohoto nap tí je dána vztahem

UC = I. L                                                                             (2

To znamená, že nap tí na kondenzátoru roste lineárn  s úhlovým kmito tem  = 2 f [rad-1, -, Hz]. Abychom
se p esv ili, že vzorec (2) platí, nastavíme C1 = 100nF, zm íme Imax, f, UC a potom UC pro kontrolu
vypo ítáme. Imax = 1.4654644A, f = 1.5838082kHz, UC = 2.9933562KV/2 = 1497V.

UC = I. L = 1,4654644.2 .1583,8082.0,1 = 1458V

Odchylka 1497 – 1458 = 39V není tak velká, abychom ji nemohli p íst chyb  simulace. Pravda však bude
ejm  trochu jiná: v proudu jsou obsaženy vyšší harmonické vlivem obdélníkového pr hu nap tí na

vstupu RLC obvodu.

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

Budeme p edpokládat, že máme ideální motor, který lze nahradit konstantní induk ností, a že jeho krouticí
moment je lineární funkcí proudu, jenž jím protéká. Potom na základ  vztahu (1) m žeme tvrdit, že
s frekvencí roste lineárn  nejen výkon motoru, ale i jeho ú innost, protože p íkon motoru z stává konstantní.
To je podstata mého tvrzení, že lze sestrojit za ízení s ú inností vyšší než 100%. Odkud se ale tato energie
bere? Vždy  p eceplatí Zákon zachování energie. Omyl v dy spo ívá v tom, že p edpokládá, že se jedná o
uzav ený systém, do n hož vtéká energie ve form  elekt iny a výstupem je mechanický výkon. Zapomínají
ovšem na prost edníka, jímž je elektromagnetické pole. Toto pole je ve skute nosti tvo eno éterem, který je
všudyp ítomný a projevuje se nap íklad silovými ú inky magnetu nebo elektromagnetu, jímž protéká proud.
Éter je také prost edí, v n mž se ší í sv tlo. V da tím, že existenci éteru pop ela, se st elila do nohy a musí
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vysv tlovat nevysv tlitelné jako nap íklad fluktuace vakua nebo temnou hmotu ve vesmíru. Rezonance
edstavuje levnou a ú innou metodu vybuzení éteru z rovnovážné polohy, jež se projevuje silovými ú inky

ve form  elektromagnetického pole. Tyto silové ú inky lze samoz ejm  využít pro konání mechanické
práce.

Potíž je v tom, že motor se obecn  nechová jako cívka s konstantní induk ností, ale jako kombinace
transformátoru se sekundárem zatíženým odporem a zdroje nap tí, které se indukuje ve statoru vlivem
rotujícího magnetického pole v rotoru. Lze konstatovat, že induk ní motor se pro za ízení s ú inností

esahující 100% nehodí, protože vlivem mechanického zatížení h ídele motoru roste skluz, ímž se snižuje
initel jakosti Q rezonan ního obvodu a tím klesá jeho ú innost. Naproti tomu tento problém odpadá u

synchronního motoru s magnety v rotoru. Pokud je tento motor zkonstruovám tak, aby byly potla eny ztráty
ví ivými proudy, je synchronní motor vhodným kandidátem na za ízení produkující „free energy“, tj. takové
za ízení, jež erpá energii z éteru. Více informací najdete na mém webu v sekci „Vynálezy a objevy“.

Jak vidíte, je to velmi jednoduché a je to otázka pouze vhodné konstrukce rezonan ízeného motoru.

S pozdravem

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

http://:@free-energy.xf.cz/

