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Rezumat: În această lucrare se prezintă conceptul de „free energy”, dispozitivele de acest fel fiind capabile 
să producă lucru mecanic sau energie electrică prin conversia  în aceste forme de energie a energiei 
cuantice şi sub-cuantice a spațiului, prin intermediul câmpului magnetic sau electromagnetic. Sunt 
prezentate câteva dispozitive de acest fel cu evidențierea principalelor lor caractersitici.  

Cuvinte cheie: free energy, generator electromagnetic, generator magneto-electric, energie cuantică, energie 
subcuantică. 

Abstract: This paper presents the concept of „free energy", devices of this kind being able to produce 
mechanical work or electricity by converting into these forms of energy the quantum and sub-quantum 
energy of space, through the magnetic or electromagnetic field. Some devices of this kind are presented 

with the highlight of their main characteristics. 

Keywords: free energy, electromagnetic generator, magneto-electric generator, quantum energy, sub-
quantum energy. 

1. CE SUNT DISPOZITIVELE  
„FREE ENERGY” ? 

Se vorbeşte din ce în ce mai mult, inclusiv în 
cercurile ştiinţifice de profesionişti în domeniul 
energetic, de aşa-numitele dispozitive tip „free 
energy”, capabile să producă lucru mecanic sau energie 
electrică prin conversia în aceste forme de energie a 
energiei cuantice şi sub-cuantice a spaţiului, prin 
intermediul câmpului magnetic sau electromagnetic. 

– Din informaţiile existente în presa internaţională 
şi pe Internet (inclusiv filme scurte), rezultă că au fost 
reproduse cu succes mai multe tipuri de astfel de 
dispozitive, şi anume: 

a) generatori electro-magnetici, care consumă 
energie electrică dar care dau la ieşire o putere mai 
mare decât cea furnizată tehnic la intrare, de exemplu: 
generatorul Thomas Bearden; 

b) motoare magnetice, care funcţionează exclusiv 
cu energia de interacţie magnetică realizată disimetric 
între nişte magneţi statorici şi nişte magneţi rotorici, 
pentru generarea forţei motrice; 

c) generatori magneto-electrici, care consumă 
energie electrică pentru a întreţine continuă rotaţia unui 
ansamblu motor-generator sau a unui motor magnetic , 
dar care produc o putere mecanică sau electrică de 
ieşire a motorului magnetic sau a ansamblului motor-
generator -mai mare decât puterea consumată, de 
exemplu: generatorul Bedini ; 

d) dispozitive tip „free energy” electro-chimice sau 
termo- electro-chimice, de ex.: pila Karpen. 

– Sunt exemplificative în acest sens următoarele 

dispozitive tip „free energy”: 

a) Generatorul electromagnetic(Fig. 1) realizat şi 

brevetat de T.Bearden, J.C. Hayes, J.L.Kenny, 

K.D.Moore şi S. Patrick în cadrul institutului Magnetic 

Energy Limited din Huntsville, S.U.A., (brevet 

US6362718 B1/2002) se bazează pe un principiu 

publicat de R.J. Radus în revista„Engineer’s Digest”, 

din 23Jul. 1963 prin care se poate extrage energie 

suplimentară din vacuumul electromagnetic utilizând 

un magnet permanent (14) în formă de bară , (Fig.1), al 

cărui flux magnetic este închis prin două părţi 

magnetice (18 şi 20) pe care sunt dispuse paralel cu 

magnetul poziţionat central, două bobine secundar (29 

şi 30), de colectare a curentului indus prin variere 

fluxului magnetic din cele două părţi magnetice (18 şi 

20), cu ajutorul a două înfăşurări solenoidale primare 

(26 şi 28) alimentate cu curent continuu pulsatoriu 

produs de o baterie (38) şi un circuit electronic de 

întrerupere alternativă a curentului tip multivibrator, 

astfel încât la alimentarea circuitelor solenoidale (26 şi 

28) câmpul magnetic generat de acestea antiparalel cu 

cel generat de magnet, să producă alternativ scăderea şi 

revenirea la valoarea iniţială a fluxului magnetic total 

prin părţile magnetice (18 şi 20) şi inducerea de 

tensiune în bobinele secundare (29 şi 30). 

Acest efect este cu atât mai eficace cu cât bobinele 

primare (26 şi 28) sunt plasate mai aproape de unul din 

capetele magnetului (12), astfel încât pentru cea mai 

apropiată poziţie, ca urmare a aportului câmpului 

magnetului permanent (12) la producerea fluxului 
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magnetic variabil de inducere de tensiune în bobinele 

secundare (29 şi 30), puterea colectată la bornele 

acestora depăşeşte puterea consumată pentru 

funcţionarea dispozitivului. 
 

    
 

Fig.1. Prototipul(a) și schema de principiu(b) 

 

Astfel, după cca trei ani de experimentări, 

dispozitivul realizat cu o tensiune de intrare de 100V şi 

o frecvenţă a oscilatorului astabil de 87,5 KHz , a 

generat pentru o putere de intrare de 14 Waţi, o putere 

a curentului de ieşire colectat la bobinele (29 şi 30), de 

48 Waţi, deci de 3,44 ori mai mare. În acest caz, printr-

o înfăşurare adiţională (126) o parte din curentul indus 

de una bobinele (29 şi 30) de pe o parte magnetică (18, 

20) poate fi folosit pentru varierea fluxului magnetic în 

partea magnetică vecină prin alimentarea pulsatorie 

adecvată a bobinei primare (28, 26) a acesteia. 

Generatorul tip „free energy” menţionat a fost 

reprodus cu succes atât de unele universităţi cât şi de 

diverşi cercetători . 

– Se consideră că surplusul de energie se explică 

prin teoria Sachs a electrodinamicii, [3], care prevede 

posibilitatea extragerii de energie din vacuum prin 

câmp magnetic şi prin proprietatea magnetului de a-şi 

menţine constantă valoarea câmpului magnetic, chiar 

dacă participă la producerea de energie electrică în 

înfăşurările solenoidale, deci prin energia 

electromagnetică a vidului cuantic care reface cvasi-

instantaneu energia pierdută de magnet la activarea 

circuitelor solenoidale primare (26, 28). 

Într-o variantă îmbunătăţită, s-au folosit patru 

ansambluri de magneţi permanenţi cu circuite 

solenoidale inductoare, dispuse în carou sau cerc. 

b) Cel mai cunoscut dispozitiv tip „free energy” 

din a doua categorie este motorul realizat de Michael 

J. Brady din Johannesburg (cerere internaţională de 

brevet: WO2006/045333) în cadrul firmei proprii: 

Perendev Power Development Ltd., prezentat şi la 

televiziunea germană, (Fig.2) . Particularitatea 

caracteristică a acestui motor magnetic, relevată şi în 

imaginile din Fig. 2 ale motorului, constă în 

dispunerea în repulsie ne-radială, oblică, a 

magneţilor rotorici şi a magneţilor statorici şi în 

utilizarea unor ecrane feromagnetice combinate cu 

material diamagnetic (grafit pirolitic), pentru 

ecranare disimetrică, astfel încât forţa magnetică de 

respingere a unui magnet rotoric de către un magnet 

statoric să fie mai mică la apropiere decât la 

depărtarea magnetului rotoric . De asemenea, 

motorul utilizează trei module tip stator-rotor cu 

rotoarele decalate unghiular cu 1/3 din unghiul 

dintre poziţiile a doi magneţi rotorici adiacenţi, 

astfel încât atunci când magneţii rotorici ai unui 

modul sunt în poziţia de frânare (de intrare în 

câmpul repulsiv al câte unui magnet statoric), 

magneţii rotorici ai celorlalte două module să fie în 

poziţia de accelerare. 
 

 
 

Fig. 2. Motorul Michael J. Brady.  

 

– Un motor magnetic cunoscut ca funcţional cu 

un principiu similar celui al funcţionării motorului 

Perendev a fost prezentat şi în cadrul unor 

universităţi (Turcia, Olanda, etc. ) de către 

inventatorul turc Moammer Yildiz, care oferă 

produsul şi spre vânzare, conform informaţiilor 

existente pe Internet, la un preţ de peste 10.000 euro 

pentru un motor de peste 1 kW, (EP2153515, 

DE102007037186 B3, Fig.3; www [4]). 
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Fig. 3. Motorul magnetic Moammer Yildiz. 

 

Un motor magnetic cu un principiu funcțional 

similar este prezentat și în cererea de brevet 

RO2018-00582: ‚Ventilator cu motor magnetic’, 

autor: Marius Arghirescu(Fig. 4)[5,6]. 

c1) O soluţie constructivă neconvenţională de 

generator magneto-electric ce se pretează la realizarea 

condiţiilor de funcţionare în regim „free energy” este 

prezentată în cartea electronică: „Practical guide to 

free energy devices” de Patrick Kelly, [2], 

(pag.3.27), în care se prezintă un generator magneto-

electric (autor: Donald Lee Smith), utilizând două 

părţi statorice discoidale cu magneţi cilindrici 

dispuşi circular în tuburi din plastic, perpendicular 

pe planul discului şi în repulsie reciprocă a 

magneţilor coaxiali de pe cele două părţi statorice, 

cu nişte solenoizi dispuşi pe magneţii statorici , 

solenoizii de pe doi magneţi coaxiali fiind înseriaţi, 

între cele două părţi statorice cu magneţi şi solenoizi 

fiind rotit un disc din plastic găurit, cu găuri dispuse 

circular şi echidistant la distanţă faţă de ax cu 

distanţa la care se află magneţii statorici pe partea 

statorică respectivă, între găurile acestui disc fiind 

realizat câte un ecran magnetic din pulbere de 

material magnetic cu neodym, (Fig.5). 

Este binecunoscut faptul că la generatoarele 

magneto-electrice clasice, precum cele de turbine 

eoliene, ce au un rotor simplu sau dublu cu magneţi 

de polaritate alternantă rotit în raport cu un stator 

solenoidal, curentul electric indus I de fluxul 

magnetic variabil în solenoizi generează un flux 

magnetic Indus, I , care conform legii lui Lenz, se 

opune cauzei care l-a generat, adică fluxului 

magnetic inductor B , sensul liniilor de câmp ale 

celor două fluxuri, B şi I , fiind reciproc opuse, 

momentul MF al forţei de frânare a rotaţiei astfel 

produs, fiind apreciabil şi semnificativ mai mare la 

viteze de rotaţie mai mari. 

Pentru eliminarea acestui inconvenient, ar trebui 

micşorat fie momentul MF al forţei de frânare a 

rotaţiei, pentru o turaţie dată, fie momentul de inerţie 

al rotorului cu magneţi sau-preferabil, ambele . 

La rotaţia relativ facilă a discului, aceste ecrane 

magnetice întrerup periodic liniile de câmp magnetic 

între magneţii coaxiali ai celor două părţi statorice, 

generând astfel un flux magnetic variabil, generator de 

curent electric, la nivelul solenoizilor de pe magneţii 

statorici. Se menţionează ca material ideal pentru 

ecranele magnetice zirconatul de W, (terfelon D). 
 

 
 

Fig. 4. Ventilator cu motor magnetic-Marius Arghirescu. 
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Fig. 5. Generator magneto-electric (autor: Donald Lee Smith). 
 

Deşi se afirmă despre realizarea acestui generator 
la nivel comercial, nu se prezintă detalii privind 
puterea generatorului dar se menţionează existenţa 
unui randament ridicat al acestuia faţă de varianta 
clasică de generator electric precum şi comercia-
lizarea în Rusia a acestui generator [2]. 

d) Un dispozitiv „free energy” termochimic este 
pila Karpen, (funcţională şi în prezent la muzeul 
tehnic Dimitrie Leonida din Bucureşti), care are un 
anod din aur, catod din aur platinat şi acid sulfuric 
drept electrolit) şi care funcţionează prin conversia 
energiei cuantice a spaţiului (din domeniul energiei 
termice, IR, conform teoriei explicative a autorului), 
în energie electrică produsă pulsatoriu prin diferenţa 
dintre capacitatea de adsorbţie a oxigenului din 
electrolit dintre aur şi platină, care generează 
diferenţa de potenţial specifică. 

Numărul de cereri de brevet pentru dispozitive de 
acest tip şi de dispozitive tip „free energy” din lume a 
fost în creştere lentă. Bineînţeles că dintre multele 
propuneri de astfel de dispozitive, doar câteva au fost 
testate cu succes. Între timp lista de brevete de 
motoare cu magneţi tip „free energy” a crescut 
considerabil, numărul de cereri de brevet pentru 
dispozitive tip „free energy” depăşind 1000 cereri, 
dar numărul de brevete şi de dispozitive reuşite 
experimental este încă relativ mic. 

În perspectivă, se pare însă că aceste dispozitive 
vor trebui incluse într-o grupă specială din 
clasificarea internaţională a invenţiilor. 

c2) O altă soluţie constructivă de generator tip „free 
energy” magneto-electric este generatorul de 1 KW 
realizat de Andrii Slobodian din Ucraina (Fig. 6) 
care foloseşte plasarea unor electromagneţi în 
centrul solenoizilor de inducere de curent electric de 
către magneţii rotorici, curent care este generat 
după un impuls iniţial de rotire a rotorului cu 
magneţi şi care este folosit şi pentru încărcarea 
periodică a unor capacitori care se descarcă 
programat prin electromagneţii din centrul 
solenoizilor exact în momentul în care magneţii 
rotorici sunt coliniari cu aceştia, astfel încât să se 
genereze forţă motrice de rotaţie în mod continuu . 

 
 

Fig. 6. Generator magneto-electric realizat de Andrii Slobodian. 

2. DIFERENȚA DINTRE DISPOZITIVELE 

FREE ENERGY ŞI DISPOZITIVELE TIP 

„PERPETUUM MOBILE” 

După cum se ştie, dispozitivele tip „perpetuum 

mobile” sunt considerate dispozitive a căror 

funcţionare este în mod evident contrară legilor fizicii , 

respectiv-legii conservării energiei, în principal, şi sunt 

considerate lipsite de susceptibilitate de aplicare 

industrială , conform art. 48, alin. (2) din Regulamentul 

de aplicare a Legii 64/1991 republicată în 2014, 

conform HG547/2008. 

Ca exemplu de dispozitiv tip „perpetuum mobile” 

este dat frecvent dispozitivul tip „roată cu bile”, (Fig. 

7) care aparent ar funcţiona prin modificarea lungimii 

braţului forţei de greutate a bilelor, dar care în realitate 

nu funcţionează din cauza faptului că pentru ridicarea 

unei greutăţi din partea stângă din poziţia de minim în 

poziţia de maxim este necesar un lucru mecanic Lu egal 

cu lucrul mecanic maxim generat de forţa 

gravitaţională ce acţionează asupra unei greutăţi din 

partea dreaptă, deci ca urmare a frecărilor, roata se va 

opri. 

Prin extrapolarea concluziei privind contradicţia cu 

legea conservării energiei a posibilităţii funcţionării 

unor dispozitive tip „perpetuum mobile” la 

funcţionarea unor dispozitive „free energy” tip motor 

magnetic, de exemplu, există tendinţa de a aplica 
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clasic, macrofizic, legea conservării energiei, în forma: 

Energia produsă  Energia consumată, şi de a încadra o 

astfel de invenţie tip „free energy” în categoria 

invenţiilor tip „perpetuum mobile”. Întrebarea care se 

ridică inevitabil este dacă această încadrare este sau nu 

este corectă. Concluzia este că nu este corectă această 

încadrare, din motivele următoare: 
 

 
 

 Fig. 7. Dispozitiv „perpetuum mobile”. 

 

Funcţionarea dispozitivelor free energy care s-au 

dovedit funcţionale, (un caz particular fiind cel 

reprezentat de pila Karpen), nu poate fi şi nu este 

contrară legii conservării energiei. 

Denumirea acestora a rezultat din concluzia că 

acestea convertesc energie cuantică şi subcuantică a 

spaţiului în energie utilă, teoria explicativă acceptată 

bazându-se pe faptul că amplitudinea funcţiei de 

undă Ψ din mecanica cuantică, aproximează 

densitatea reală ρ, a unui fluid-mediu cuantic şi 

subcuantic ce determină şi unda de Broglie asociată 

particulei şi care acţionează asupra acesteia conform 

şi „termodinamicii ascunse” a particulei elaborată de 

Louis de Broglie [7, 8], care arată că particulele 

elementare fac schimb de masă, energie şi entropie 

cu acest mediu subcuantic, rezultând că particulele 

elementare sunt- în raport cu acest mediu, sisteme 

deschise (ergodice). 

Se explică prin aceasta faptul că sarcina electrică 

şi cea nucleară şi momentul magnetic al particulelor 

nu îşi micşorează valoarea în timp, oricâte interacţii 

(cu     efectuare de lucru mecanic şi deci cu consum 

de energie) ar efectua particula, ea refăcându-şi 

cvasi-instantaneu energia cuantică pierdută, prin 

preluarea acesteia din mediul subcuantic. 

Fiind un sistem deschis, particulei nu I se poate 

aplica legea a II.a a termodinamicii, (valabilă pentru 

sisteme închise) deoarece i se aplică relaţia lui I. 

Prigogine (premiul Nobel pentru chimie, 1977), 

specifică sistemelor ergodice: 
 

e idS dS dS
 =  + 

dt dt dt
                         (1) 

care arată că în astfel de sisteme entropia totală 

variază datorită schimbului de entropie cu exteriorul, 

Se (+,0,), care se adaugă la entopia internă, Si (+), 

generată de procesele ireversibile. Entropia negativă 

Se (–) = Se (+), reprezintă o „negentropie”, ce arată 

gradul de organizare structurală a particulei, obţinut 

pe seama negentropiei preluate din mediul sub-

cuantic, în cazul menţionat. Conform şi interpretării 

Bohm-Vigier a funcţiei de undă  din mecanica 

cuantică, la nivelul microfizic al particulei 

vorticitatea internă a structurii acesteia reprezintă o 

măsură a negentropiei particulei, iar gradul de 

distrucţie a vorticităţii acesteia reprezintă o măsură a 

entropiei particulei. 

Posibilitatea de valorificare a energiei cuantice şi 

subcuantice a spaţiului prin dispozitive tip „free 

energy device” rezultă deci prin proprietatea 

particulelor elementare de a-şi reface cvasi-instan-

taneu energia cuantică a câmpului pierdută în 

interacţii electrice şi magnetice prin efectuare de 

lucru mecanic de interacţie, deci prin intermediul 

negentropiei mediului subcuantic şi al câmpului 

particulei, prin mecanismul auto-regenerativ menţio-

nat, conform „termodinamicii ascunse” a particulei a 

lui L. de Broglie şi relaţiei (1). 

Astfel de dispozitive nu pot fi considerate deci 

dispozitive tip „perpetuum mobile” ce încalcă legea 

conservării energiei, deoarece principiul de bază al 

funcţionării lor presupune conversia energiei 

cuantice şi subcuantice a spaţiului în lucru mecanic 

sau în energie electrică prin intermediul proprietăţii 

de autoregenerare cuantică a particulelor elementare, 

anterior explicată, în perfect acord cu legea 

conservării energiei. 

– De exemplu, în cazul unui dispozitiv tip „free 

energy” cu magneţi , principiul funcţional funda-

mental constă în conversia energiei potenţiale de 

interacţie magnetică, realizată disimetric prin 

intermediul unor ecrane magnetice poziţionate 

disimetric sau prin dispunere în unghi a magneţilor, 

în energie cinetică de rotaţie- posibilitate care 

respectă legea conservării energiei atât timp cât 

magneţii nu se demagnetizează (cei de NdFeB fiind 

garantaţi cca 4-5 ani, de producători). 

3. CONCLUZII 

Se deduce din cele prezentate că între un 

dispozitiv tip „perpetuum mobile” de tip gravi-

taţional şi un dispozitiv tip „free energy” cum este 

motorul magnetic, realizat doar cu magneţi 

permanenţi ecranaţi disimetric sau/şi dispuşi în 

unghi, deşi ambele se bazează pe conversia energiei 

unui câmp (gravitaţional, respectiv-magnetic) în 

lucru mecanic sau în energie electrică, există o 
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diferenţă esenţială constând în faptul că în cazul 

unui dispozitiv tip” perpetuum mobile” gravita-

ţional, energia câmpului gravitaţional nu poate fi 

valorificată printr-o mişcare perpetuă a roţii cu 

greutăţi, ca urmare a lipsei posibilităţii de ecranare 

locală a câmpului gravitaţional (astfel de ecrane nu 

pot fi produse), pe când în cazul unui motor cu 

magneţi, de exemplu, sursa de câmp (magnetul) este 

productibilă artificial cu durată relativ lungă de 

menţinere (cca 4-5 ani, după caz- mai mare, la 

magneţii din NdFeB- conform certificatului de 

garanţie eliberat de firmă) şi pot fi ecranaţi 

disimetric la modul reglabil, ceea ce permite 

realizarea de variante funcţionale de dispozitive 

„free energy” tip motor cu magneţi dacă sunt 

respectate anumite condiţii de funcţionalitate cum ar 

fi condiţia de calibrare adecvată a ecranării 

disimetrice şi condiţia ca pentru fiecare magnet 

rotoric ajuns în poziţie de frânare (de intrare în 

câmpul repulsiv al unui magnet statoric) să existe 

alţi doi magneţi rotorici în poziţie de accelerare (de 

generare de forţă magnetică motrice, orientată în 

sensul rotaţiei), astfel încât forţa motrice să fie 

întotdeauna mai mare decât forţa de frânare. 
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