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TEHNOLOGIA TESLA ŞI GENERAREA 
ENERGIEI RADIOIZOTOPICE

PAUL M. BROWN
27 IUNIE 1990

Principiile fundamentale ale rezonanţei 
electrice, enunţate pentru prima dată de Ni-
kola Tesla la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
sunt aplicate în cadrul acestei metode de 
generare a electricităţii pe baza radioac-
tivităţii naturale. Nucell Inc., fi liala Peri-
pheral Systems Inc. din Portland, Oregon, 
a primit un patent în mai 1989, pentru un 
oscilator nuclear rezonant (FIGURA 1). În 
general, oscilatorul nuclear rezonant este 
un circuit RLC acordat astfel încât să osci-
leze pe propria sa frecvenţă de rezonanţă. 
Energia în exces rezultată în urma pierde-
rilor operaţionale este preluată de o sursă 
radioactivă şi adusă în circuit printr-un 
fenomen denumit efectul beta-voltaic. 
Curentul electric este scos din oscilator 
printr-un transformator care adaptează 
impedanţa pentru a genera electricitate de 
înaltă frecvenţă într-o formă care să poa-
tă fi  utilizată pentru a alimenta o anumită 
sarcină.

Efectul beta-voltaic poate fi  defi nit drept 
transformarea radiaţiei ionizante în ener-
gie electrică folosind un material sau o 
combinaţie de materiale. Radiaţia absorbi-
tă în proximitatea oricărei bariere de po-
tenţial va genera perechi electron-gol care, 
la rândul lor, se vor deplasa printr-un cir-
cuit electric sub infl uenţa unei diferenţe de 
potenţial electric.

Energia de înjumătăţire radioactivă este cu 
câteva ordine de mărime mai mare decât 
energia chimică. Din acest motiv, această 
tehnologie promite să producă surse care 
să aibă un volum redus, o greutate redusă, 
o densitate energetică mare şi să fi e econo-
mice pe termen lung şi foarte fi abile.

Dispozitivele care transformă energia de în-
jumătăţire radioactivă direct în energie elec-
trică nu reprezintă o noutate. (A se vedea 
FIGURA 2.) Primele experimente cu Celulă 

Beta au fost făcute de Moseley în 1913, iar 
de-a lungul anilor au fost concepute multe 
modele şi metode. Această tehnologie a fost 
posibilă datorită naturii electrice a dezinte-
grărilor alfa şi beta. (FIGURA 3)

Cea mai simplă formă de baterie nucleară 
este Celula Burke. Aceasta constă într-o 
baterie convenţională şi o sarcină convenţi-
onală, conectate printr-un conductor radio-
activ. Dacă analizăm acest montaj, observăm 
că întreaga putere disipată în sarcină nu 
provine de la baterie. Examinând mai atent, 
constatăm că există o amplifi care de cu-
rent în interiorul conductorului radioactiv.

Acest fenomen este cunoscut sub denumi-
rea de efectul beta-voltaic şi poate fi  expli-
cat mai bine cu ajutorul FIGURII 4. Pentru 
cazul simplu din acest exemplu, vom am-
plasa sursa radioactivă (orice emiţător de 
tip alfa sau beta) în exterior, separată de un 
fi r de argint. Bateria din FIGURA 3 produ-
ce o tensiune electromotoare (emf) în fi r; ca 
urmare, electronii de conducţie din interio-
rul fi rului vor dezvolta o mişcare uniformă. 
Prin defi niţie, intensitatea curentului elec-
tric reprezintă numărul de particule încăr-
cate (electroni) care trec printr-o suprafaţă 
dată într-o anumită perioadă de timp, iar 
unitatea de măsură este amperul.

O particulă beta este absorbită în momen-
tul în care aceasta se ciocneşte de structura 
moleculară a cuprului, generând electroni 
liberi. Această avalanşă de electroni conti-
nuă până când particula beta (electronul) 
se opreşte. O singură particulă beta emisă 
din atomul de stronţiu-90 care este absor-
bită în cupru va genera 80 000 de ioni pe 
o distanţă de 0,030 inchi. În momentul în 
care aceşti electroni sunt scoşi din reţea, ei 
devin electroni liberi în interiorul fi rului 
şi se deplasează dirijat sub acţiunea forţei 
electromotoare, generând o avalanşă de 
electroni care se deplasează uniform, indi-
ferent de unghiul lor de incidenţă. Aceas-
tă creştere a numărului de purtători de 
sarcină afl aţi în mişcare se măsoară drept 
creştere a intensităţii curentului electric. 
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De asemenea, se constată o scădere a re-
zistenţei fi rului şi o creştere a conductibi-
lităţii sale, iar intensitatea curentului este 
direct proporţională cu tensiunea acestuia. 
Cu alte cuvinte, intensitatea creşte odată 
cu creşterea tensiunii. Acest lucru se da-
torează intensifi cării fl uxului electromag-
netic, care acţionează asupra unui număr 
mai mare de electroni din avalanşă.

În FIGURA 5 este prezentat schematic 
convertorul beta-voltaic de bază. Electro-
dul A are o sarcină pozitivă, iar electrodul 
B, una negativă, diferenţa de potenţial fi -
ind asigurată prin mijloace convenţionale. 
Între cei doi electrozi se stabileşte un câmp 
electric – vom numi această zonă joncţiu-
ne. Joncţiunea este, aşadar, un mediu io-
nizat corespunzător, expus bombardării cu 
particule emise de sursa radioactivă.

În general, introducerea într-un câmp 
electric a unor ioni, proveniţi din orice fel 
de sursă, va genera un curent electric pe 
baza binecunoscutelor principii chimice 
sau fi zice, iar acest lucru se poate explica 
foarte bine prin efectul beta-voltaic. Ener-
gia rezultată în acest circuit nu provine de 
la ionii în sine, ci mai curând din acţiunea 
asupra circuitului pentru a genera aceşti 
ioni, acţiune cunoscută drept potenţial de 
ionizare al materialului respectiv.

Asupra unui atom neutru trebuie să se ac-
ţioneze cu o anumită forţă pentru a elibera 
electroni (pentru a ioniza atomul). Această 
acţiune se manifestă prin creşterea energi-
ei potenţiale şi poate fi  exploatată înainte 
de a permite ionilor şi electronilor să se 
combine din nou.

Nici câmpul electric, nici electrozii şi nici 
joncţiunea nu furnizează energie în cadrul 
efectului beta-voltaic. Energia este produ-
să de generatorul ionic – nu contează dacă 
mecanismul este unul chimic, electromag-
netic sau nuclear.

Cu alte cuvinte, să presupunem că iradiem 
conductorul cu particule beta. Pe măsură 

ce aceste particule pătrund în conductor, 
ele se ciocnesc cu electronii din structura 
conductorului, rezultând un transfer de 
energie către aceşti electroni, care vor fi  
excitaţi la un nivel energetic superior din 
banda de conducţie.

Acum, să vedem cum aplicăm acest feno-
men la dispozitivul nostru. FIGURA 6 ilus-
trează un circuit LC clasic, compus dintr-un 
inductor şi un condensator. Teoretic, dacă 
acest circuit LC ar fi  supraconductor, un 
impuls electric aplicat din exterior ar pro-
duce o oscilaţie LC care ar continua la ne-
sfârşit, întrucât nu există pierderi la nive-
lul sistemului.

Însă, circuitul nostru LC nu este supracon-
ductor, iar oscilaţia se atenuează datorită 
pierderilor inerente într-un circuit LC. 
Pentru a reduce aceste pierderi inerente, 
reglăm circuitul pentru a rezona la frec-
venţa autorezonantă a inductorului. În fe-
lul acesta, reactanţele inductivă şi capaciti-
vă se anulează, rămânând numai pierderile 
ohmice (în rezistenţă).

(FIGURA 7) Dacă aplicăm o sursă radioac-
tivă ca parte componentă a unui circuit LC, 
la fi ecare ciclu oscilator, curentul electric se 
va amplifi ca direct proporţional cu activita-
tea sursei. Pentru a obţine o oscilaţie între-
ţinută, este sufi cient să aducem în sistem o 
cantitate de energie egală cu pierderile din 
sistem. În acest moment, dispunem de un 
oscilator autoîntreţinut pe care l-am numit 
Nuclear Powered Oscillator (oscilator cu 
energie nucleară).

Orice energie introdusă în acest circuit 
LC trebuie eliminată, iar acest lucru se 
realizează (FIGURA 8) prin acordarea în 
impedanţă a unui transformator care fur-
nizează curent alternativ de înaltă frecven-
ţă pentru a transporta o sarcină electrică. 
Acesta este principiul după care funcţio-
nează sursa nucleară rezonantă, un circuit 
LC care oscilează pe frecvenţa de autorezo-
nanţă, sub acţiunea energiei radioactive 
naturale. Energia în exces este înlăturată 



Manualul dispozitivelor free energy

24

prin transfer, generându-se energie elec-
trică într-o formă care să poată fi  utilizată 
pentru a transporta o sarcină.

FIGURA 9 ilustrează metoda de pornire, 
care presupune utilizarea unei surse de 
înaltă tensiune pentru încărcarea conden-
satorului din circuit, care este apoi des-
cărcat în pământ printr-un amplifi cator 
de Clasă C, cu o viteză egală cu frecvenţa 
de rezonanţă a circuitului. Se foloseşte un 
analizator spectral pentru a monitoriza ac-
tivitatea circuitului şi, imediat ce apare o 
oscilaţie clară, sursa de înaltă tensiune şi 
amplifi catorul de Clasă C sunt înlăturate, 
un proces care durează câteva secunde. 
Tensiunea produsă de circuit este deter-
minată măsurându-se căderea de tensiune 
printr-un rezistor de valoare cunoscută şi 
este verifi cată încă o dată prin măsurarea 
directă a intensităţii curentului distribuit 
către sarcină.

Principalul punct de atracţie al genera-
torilor cu radioizotopi rezidă în faptul că 
densităţile energetice ale izotopilor sunt 
cu câteva ordine de mărime mai mari de-
cât densitatea energiei chimice. Totuşi, 
tehnologia actuală pentru generarea de 
curent pe bază de radioizotopi este limi-
tată drastic din cauza efi cienţei sale foarte 
scăzute, a limitelor pe care le au izotopii 
şi a necesităţii de a utiliza un echipament 
de protecţie foarte greu. În schimb, un ge-
nerator nuclear rezonant nu impune astfel 
de limitări.

(FIGURA 10) Prezintă confi guraţia unei 
surse nucleare rezonante din prima ge-
neraţie. Se pot observa sursa radioactivă, 
suportul acesteia şi inductorul primar, 
împreună cu transformatorul adaptat. 
Condensatorii pentru acordare nu apar în 
imagine.

(FIGURA 11) Prezintă schema electrică a 
prototipului din fi gura precedentă. Deşi a 
generat electricitate, au apărut probleme 
legate de stabilitatea frecvenţei, precum şi 
semne de degradare a materialului.

Studiile economice au demonstrat că o 
baterie nucleară radioizotopică poate con-
cura cu succes bateriile chimice în locuri 
îndepărtate unde e necesară o durată de 
funcţionare de peste doi ani, iar costuri-
le încărcării sau înlocuirii bateriilor sunt 
semnifi cative. Utilizarea în locuri inacce-
sibile după implantare reprezintă un plus 
pentru bateriile nucleare, datorită fi abilită-
ţii crescute şi a duratei de funcţionare mai 
mari.

Am studiat diferite variante de proiecte, 
iar în prezent lucrăm cu o fi rmă indepen-
dentă specializată în inginerie nucleară. În 
câteva luni, o să avem primele date tehni-
ce. Desigur, orice izotop radioactiv alfa sau 
beta este funcţional, dar efectuând anumi-
te modifi cări de proiectare se pot folosi şi 
surse gama. Noi am făcut experimente cu 
atomi de cesiu, stronţiu, radiu, kripton, tri-
tiu, prometiu, probabil şi cu altele. Toate 
aceste surse au funcţionat. Totuşi, pentru 
siguranţa personalului şi din considerente 
de aplicabilitate, intenţionăm să folosim ca 
sursă de combustibil kripton-85, chiar dacă 
şi izotopul de stronţiu-90 este un bun can-
didat.

Cantităţi foarte mari de kripton-85 sunt 
stocate în combustibilii nucleari şi aproxi-
mativ 1 megaCurie pe an este obţinut din 
procesarea acestor combustibili. Se esti-
mează că 42 de megaCurie de kripton-85 ar 
putea fi  obţinuţi din rezervele de combus-
tibil nuclear cu un conţinut de combustibil 
nuclear uzat de circa 8 500 Curie/tonă.

Dintre numeroşii izotopi radioactivi gene-
raţi prin fi siunea uraniului, kripton-85 are 
multe proprietăţi unice, cea mai importan-
tă fi ind aceea că, din punctul de vedere al 
mediului, reprezintă cel mai convenabil 
radioizotop de care dispunem pentru a pro-
duce energie.

Datele preliminare sugerează că se pot 
atinge densităţi energetice de ordinul a 
0,25 waţi/centimetru cub.
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Industria nucleară a efectuat studii de 
piaţă şi s-a ajuns la concluzia că bateriile 
pe bază de radioizotopi nucleari cu durată 
mare de funcţionare reprezintă o necesi-
tate. Desigur, trebuie să avem în vedere şi 
factorii economici şi logistici (FIGURA 12).

În mod evident, mărimea şi forma baterii-
lor cu radioizotopi trebuie să fi e adaptate 
în funcţie de scopul în care le folosim. De 
exemplu, în cazul forării zăcămintelor de 
petrol şi de gaz, este util să se măsoare şi 
să se monitorizeze în permanenţă datele 
geofi zice de la fundul puţului de forare. În 
aceste condiţii, bateria trebuie ajustată în 
funcţie de diametrul tubului de forare. O 
altă potenţială piaţă de desfacere o repre-
zintă dispozitivele electrice cu durată mare 
de funcţionare pentru detectoarele sonare 
amplasate în toate oceanele lumii. Desigur, 
confi guraţia globală în astfel de cazuri va fi  
cu totul diferită. Toate aceste posibile apli-
caţii trebuie luate în considerare încă din 
faza de proiect.

Pornind de la inventarierea acestor apli-
caţii, s-a elaborat un program de proiecta-
re, dezvoltare şi testare a noilor baterii pe 
bază de radioizotopi, care vor fi  economice, 
vor funcţiona pe o perioadă îndelungată şi 
vor avea fi abilitate crescută, o greutate şi 
un volum reduse şi vor opera într-un regim 
de putere cuprins între 10 şi 5 000 mW(e).
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ALTERNATOR CU REZISTENŢĂ VARIABILĂ

John Ecklin – Alternator pentru schimbarea fl uxului Patent Statele Unite nr. 4.567.407

Numărul patentului de pe pagina anterioară este 4.567.407 şi a fost acordat pe data 
de 28 ianuarie 1986. FIGURILE 3A şi 3B descriu modul în care câmpurile magneti-
ce sunt inversate simultan în ambele bobine de curent alternativ de ieşire. Pentru 
FIGURA 4, aplicaţia preferată este să nu existe înfăşurări pe rotor (5). Rotorul este 
făcut din oţel laminat. Acesta era denumit în anii 1890 alternator pentru schimbarea 
fl uxului. El nu a mai fost perfecţionat în această tehnologie veche de un secol.

Patentul 4.567.407 combină această tehnologie veche cu noile controlere de comu-
tare electronică. Senzorii determină poziţia rotorului şi măresc saturaţia statorului 
de la 80% la 98%, pentru a antrena rotorul mai repede decât în mod normal. Astfel 
este acţionat motorul şi, întrucât saturaţia statorului este mărită, tensiunea necesară 
este captată automat de bobinele de curent alternativ de ieşire. FIGURA 1 ilustrează 
acest principiu. Numărul 19 reprezintă o sferă cu diametrul de 3/8 inchi situată în 
vârful unui magnet ceramic de ½ inchi pe ¼ inchi aşezat pe o suprafaţă de oţel orizon-
tală 23. Când sfera este atrasă la marginea magnetului şi este eliberată, veţi observa 
o mişcare oscilatorie aperiodic. Dacă întoarceţi magnetul, veţi observa exact acelaşi 
fenomen. Sfera este echivalentă cu ambii poli ai rotorului, iar magnetul, cu oricare 
dintre polii statorului. Aşadar, rotorul este antrenat către stator şi nu va mai trebui 
să utilizaţi un cuplu de torsiune la intrare pentru a antrena rotorul către stator. În 
felul acesta, se evită legea lui Lenz în cazul tuturor generatorilor Faraday actuali.

Dacă legaţi o agrafă pentru hârtii, care este foarte arcuită (conţinut mare de oţel), 
de un fi r de 6 inchi, veţi observa sursa de energie care este reprezentată de rotaţia 
electronilor nepereche din atomii de fi er. Prin exerciţiu, agrafa poate să ridice sfera 
de pe un magnet în mai puţin de o zecime de secundă, iar sfera rămâne acolo 50 de 
ani sau mai mult. Cum putem stoca sufi cientă energie în acea agrafă într-o zecime 
de secundă pentru a împiedica sfera să cadă vreme de 50 de ani? Nu putem. Energia 
există deja în atomii de fi er din reţeaua cristalină a agrafei. Magnetul doar orientează 
într-o anumită direcţie spinul celor mai mulţi dintre cei patru electroni nepereche din 
majoritatea atomilor agrafei. Atât timp cât agrafa şi sfera rămân lipite, aceşti elec-
troni se rotesc în aceeaşi direcţie. Dacă separăm agrafa de sferă, va trebui să utilizăm 
din nou magnetul pentru ca agrafa să ridice sfera.

Întrucât toţi electronii din orice atom se rotesc în jurul propriei axe cu acelaşi mo-
ment cinetic, fi ecare constituie o sursă infi nită de energie. E ceea ce eu numesc „vo-
lantul perfect al lui Dumnezeu”. Există o anumită proprietate a atomilor care face 
ca electronii să se rotească mereu cu aceeaşi viteză. Subiectul acestui patent este un 
dispozitiv supraunitar din punctul de vedere al cuplului de torsiune, dar e mult sub-
unitar dacă luăm în considerare energia spinului electronic. Aceasta este o energie 
atomică, întrucât nu schimbăm atomii, scindându-i şi combinându-i ca în fi siune şi 
fuziune, procese foarte poluante şi care furnizează energie nucleară.
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b) Paul Brown, Bliss, Idaho (iunie 1982)

Paul Brown, în calitate de cercetător independent, a realizat un proiect important 
pornind de la conceptul S.A.G. al lui John Ecklin. El a extins principiile de bază im-
plicate în funcţionarea S.A.G.-urilor. 

La generatorul său cu distribuţie magnetică, cunoscut şi sub numele de alternator cu 
rezistenţă variabilă, atât bobinele de intrare a curentului continuu, cât şi bobinele de 
ieşire a curentului alternativ sunt înfăşurate pe foi laminate dispuse în cruce, la 90 de 
grade. Lamelele de fi er sunt dispuse încrucişat exact la 90 de grade, ceea ce permite 
orientarea exact opusă a polilor magnetici nord-sud, ca la motorul de curent continuu 
bipolar obişnuit.

Un rotor divizat din fi er şi aluminiu asigură închiderea şi deschiderea circuitelor 
magnetice între lamelele feroase de curent continuu şi de curent alternativ şi între 
bobinele acestora. Când braţele corespunzătoare ale rotorului închid fanta dintre la-
melele statorului, un fl ux magnetic circulă prin circuitul închis, ceea ce face ca fl uxul 
electromagnetic să apară într-un set de bobine (de curent alternativ), opuse una faţă 
de cealaltă.

Când rotorul este întors cu 90°, se creează o breşă magnetică, iar fl uxul magnetic şi 
fl uxul electromagnetic corespunzător de la nivelul bobinei sunt suprimate. Întrucât 
lamelele de fi er şi bobinele lor de curent continuu primesc energie printr-un curent 
continuu de intrare, acest curent continuu de intrare este convertit (prin acţiunea 
transformatorului de bază) în curent alternativ, prin cuplarea şi decuplarea uniformă 
a lamelelor fi er şi a bobinelor de curent alternativ corespunzătoare. 

Caracteristicile alternatorului cu rezistenţă variabilă sunt următoarele:
1) Tensiunea creşte odată cu creşterea numărului de rotaţii pe minut.
2) 

3)

4)

5)

Tensiunea creşte în funcţie de numărul de spire ale bobinei de ieşire (conform 
teoriei transformatorului). (Lucrările lui R. Alexander demonstrează că este 
avantajos să creştem numărul de spire, deci şi tensiunea în bobina de ieşire. 
Secţiunea VI, c).
Puterea creşte odată cu creşterea intensităţii câmpului magnetic (o funcţie a 
valorii tensiunii electromotoare a curentului continuu de intrare).
În comparaţie cu generatorii/alternatorii convenţionali, aici nu există o forţă de 
torsiune inversă asupra rotorului.
Efi cienţa este mult mărită în comparaţie cu generatorii convenţionali. Randa-
mentul măsurat este de 125%.2 

2 Pentru mai multe informaţii, a se vedea articolul lui Paul Brown „The Moray Device and 
Hubbard Coil Were Nuclear Batteries”, p. 121.
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GENERATORUL CU REZISTENŢĂ VARIABILĂ

Proiectul dispozitivului lui Paul Brown

FORŢĂ
MOTRICE

Câmp
curent
continuu

Ieşire
curent
alternativ

N – miez solid în curent continuu
f – bobinele de câmp

DIMENSIUNILE DISPOZITIVULUI ASAMBLAT


