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(54) СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА 
КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ 

(57) Системата за генериране на квантова 

енергия намира приложение за генерирането 

и/или производство на енергия и по-специално 

за създаване на топлинна енергия. Състои се от 

генератор (1) с камера (2), във вътрешната 

страна на която е вградена охлаждаща водна 

риза (3). В централната част на камерата (2) е 

разположена кварцова камбана (4), монтирана 

чрез кварцов носач (5) към долната част на 

камерата 2, към чиято горна част е монтиран 

електрически клапан (6). По повърхността на и в 

камерата (2) са разположени в кръг през 120 

градуса три базови магнетрони (7.1, 7.2 и 7.3), а 

непосредствено до тях са разположени три 

възбудителни магнетрони (8.1, 8.2 и 8.3). Към 

всеки един от трите базови магнетрони (7.1, 7.2 

и 7.3) е свързан първи блок за управление (11), а 

към всеки един от трите възбудителни 

магнетрони (8.1, 8.2 и 8.3) е свързан втори блок 

за управление (12). Към камерата (2) е свързан 

блок за управление на вакуума (13). Първият 

блок за управление и захранване (11), вторият 

блок за управление (12), блокът за управление 

на вакуума (13) и блокът за управление на 

въздуха (15) са свързани към контролер (16), 

който е двупосочно свързан към пулт за 

управление и сигнализация (17). 
3 претенции 3 фигури 
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(54) СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ 

 

Област на техниката 

Полезният модел се отнася до система за генериране на квантова енергия, намираща приложение 

за генерирането и/или производство на енергия и по-специално за създаване на топлинна енергия. 

 

Предшестващо състояние на техниката 

Известна е от патентен документ US 6936971 система за генериране на високоенергийни фотони 

или квантова енергия, състояща се от камера, в която е разположен диелектричен контейнер, който е 

свързан с устройство за подаване на газообразно вещество. Камерата с диелектричния контейнер е 

свързана с генератор на електромагнитно поле, което се създава между два електрода - горен и долен. 

Двата електрода са свързани с високочестотен захранващ източник. Към диелектричния контейнер е 

свързан блок за управление на вакуума. 

Известната система има нестабилност и понижена възможност за поддържане на бърз динамичен 

режим на стартиране на процесите. 

 

Техническа същност на полезния модел 

Задачата на полезния модел е да се създаде система за генериране на квантова енергия, която е с 

повишена стабилност и възможност за поддържане на бърз динамичен режим на стартиране на 

процесите. 

Задачата е решена със система за генериране на квантова енергия, състояща се от генератор. 

Генераторът се състои от камера, във вътрешната страна на която е вградена охлаждаща водна риза. В 

централната част на камерата е разположена кварцова камбана, монтирана чрез кварцов носач към 

долната част на камерата, към чиято горна част е монтиран електрически клапан. По повърхността и в 

камерата са разположени в кръг през 120° три базови магнетрони, като непосредствено до тях са 

разположени три възбудителни магнетрони. Към всеки един от трите базови магнетрони е свързан 

първи блок за управление и захранване, а към всеки един от трите възбудителни магнетрони е свързан 

втори блок за управление и захранване. Към камерата е свързан блок за управление на вакуума, 

оксиводороден генератор и блок за управление на въздуха. Тези блокове управляват вакуумна помпа и 

компресор с необходимите параметри (непоказани на фигурите). Входовете, първият блок за 

управление и захранване, вторият блок за управление и захранване, блокът за управление на вакуума и 

блокът за управление на въздуха са свързани към контролер, който е двупосочно свързан към пулт за 

управление и сигнализация. 

Съгласно вариант на изпълнение, към долната част на камерата е свързан управляем 

високоволтов изправител, към който е включен най-малко един кондензатор. Входът на управляемия 

високоволтов изправител е свързан към контролера. 

Съгласно друг вариант на изпълнение към генераторът е свързан оксиводороден генератор, 

чийто вход е свързан към контролера. 

Основните предимства, които осигурява системата съгласно полезния модел са: 
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- Тя е с повишена стабилност и възможност за поддържане на бърз динамичен режим на 

стартиране на процесите. 

- Околната среда не се замърсява от вредни газове и радиационни емисии. 

- Количеството на влаганата енергия е по-малко за получаването на единица продукция 

гигакалория или мегаватчас. 

- Системата осигурява възможност за преустройство на досегашно изградени мощности за топла 

вода и пара, което ще доведе до подобрена енергийна ефективност, без вредни газови емисии. 

 

Пояснение на приложените фигури 

Примерни изпълнения на полезния модел са показани на приложените фигури, където: 

Фигура 1 представлява блок схема на системата. 

Фигура 2 - конструкция на генератора. 

Фигура 3 - поглед по АА на генератора. 

 

Пример за изпълнение на полезния модел 

Системата се състои от генератор 1. Генераторът 1 се състои от камера 2, във вътрешната страна 

на който е вградена охлаждаща водна риза 3, съдържаща вода, като нейното затопляне може отделно да 

бъде използвано. В централната част на камерата 2 е разположена кварцова камбана 4, монтирана чрез 

кварцов носач 5 към долната част на камерата 2, към чиято горна част е монтиран електрически клапан 

6. В камерата 2 са разположени в кръг през 120° три базови магнетрони 7.1, 7.2 и 7.3, работещи на 

честота 2.45 GHz. Непосредствено до тях са разположени три възбудителни магнетрони 8.1, 8.2 и 8.3, 

работещи на честота 9.4 GHz. В долната част на камерата 2 са разположени най-малко един 

кондензатор 9, към които е свързан управляем високоволтов изправител 10. Кондензаторите са 

високомощни – 100 000 А и 22 000 V. Към всеки един от трите базови магнетрони 7.1, 7.2 и 7.3 е 

свързан първи блок за управление и захранване 11, а към всеки един от трите възбудителни магнетрони 

8.1, 8.2 и 8.3 е свързан втори блок за управление и захранване 12. Към камерата 2 е свързан блок за 

управление на вакуума 13. Входовете на управляемия високоволтов изправител 10, първия блок за 

управление и захранване 11, втория блок за управление и захранване 12, блок за управление на вакуума 

13, оксиводородния генератор 14 и блока за управление на въздуха 15 са свързани към контролер 16, 

който е двупосочно свързан към пулт за управление и сигнализация 17. 

 

Приложение на полезния модел 

Действието на генератора е следното: 

След като се заяви необходимата мощност, чрез генераторът 1 се създава плазмена сфера. За 

целта се осъществява бърза първоначална йонизация на въздух в кварцова камбана 4. Всички процеси 

се управляват и контролират през контролер 16, който се програмира от блок за управление на въздуха 

15. Чрез контролера 16, съгласно информация от сензорен блок (непоказан на фигурата), който следи 

редица температури, налягане, напрежения, токове, мощност и пр. и в зависимост от зададената от 

потребителя мощност се управлява процесът. Контролерът 16 може да се управлява и следи 
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дистанционно през стандартен мрежов интерфейс и съдържа памет за записване на всички събития по 

време на работа. Непосредственото управление на магнетроните се осъществява от отделни блокове. 

Първоначално камерата 2 се вакуумира посредством вакуумна помпа (непоказана), като 

въздухът се изтегля до -875 mBr. За тази цел клапанът 6 затваря. Чрез стартирането на възбудителните 

магнетрони 8.1, 8.2 и 8.3 се насочват за няколко секунди електромагнитни фокусирани вълни към 

центъра на камерата 2 в горния и край, при което веднага от йонизацията се запалва миниатюрна 

плазма. В този момент се включват базовите магнетрони 7.1, 7.2 и 7.3, чрез които бързо се разширява 

йонизацията в обема на кварцовата камбана 4. Следва незабавно развакуумиране чрез едновременно 

действие на допълнителен компресор и отваряне на клапана 6. Нахлува въздух в камерата 2, а плазмата 

намираща се в кварцовата камбана 4 се превръща в плазмена сфера. В този момент се създава много 

бързо равновесие между енергията на вълните на базовите магнетрони 7.1, 7.2 и 7.3 и плазмената 

сфера, която се явява естествен резонатор за входящите микровълни. Базовите магнетрони 7.1, 7.2 и 7.3 

се захранват чрез честотно и фазово зависим начин. В общия случай може да се използва стандартна 

трифазна захранваща електромрежа (с честота 50-60 Hz) и всеки от тях се захранва от отделна фаза т. е. 

дефазирано на 120°. И тъй като и самите базови магнетрони 7.1, и 7.3 са разположени на 120° в 

пространството, то полето което създават се върти в такт с подаваната честота например 50 Hz. Чрез 

блока за управление и захранване 11, управляван от контролера 16 се променя честотата в зависимост 

от необходимото триене между външните слоеве на плазмената сфера и камерата 2. Това създава по-

плътно и хомогенно микровълново електромагнитно поле, по-ефективно използване енергията на 

електроните от външния слой на плазмената сфера и по-добро температурно равновесие на работния 

процес. В това състояние плазмената сфера става все по-гореща, тъй като свободните електрони в най-

външния слой на сферата се срещат с въздушните частици и започват обмен на енергия във вид на 

топлина. В отделни единични случаи някои квантови електрони отдават 100% от енергията си на 

въздуха. Нужно е извеждането на плазмената сфера в режим на допълнително възбуждане, което да 

увлече в събитията допълнителни квантови електрони. Това може да стане по няколко начина, 

случващи се поотделно или заедно. Най-важни от тях са: 

- Посредством атакуване на плазмената сфера със серия от радарни магнетронни удари в една 

централна област (възможно е динамична промяна на контакта между вълните на импулсните 

магнетрони и ядрото на плазмената сфера) с възбудителните магнетрони 8.1, 8.2 и 8.3 с честота 9,4 

GHz. 

- Без спиране предишното възбуждане може да се въведат в процеса допълнителни електрони 

отвън, като се подават мощни електрически импулси от предварително заредени кондензатори 9. 

Практиката показа, че ако се въведат 2 електрода от волфрам напр., които да докосват плазмената 

сфера - през тях може да се подаде голям електрически импулс с параметри например 2 ms, 100 000 А, 

15 000 V. Електрическото възбуждане е факт, но плазмената сфера бързо износва волфрамовите 

електроди и процесът спира. Затова тук се прилагат газови електроди с помощта оксиводороден газ от 

генератора 14. Така електрическия импулс преминава по самовъзпламеняващия се газ - подаден под 

налягане с необходимата скорост и самият газ се превръща в комутатор. Електрическият импулс увлича 

много допълнителни квантови електрони и се стига до мощно изригване на плазмосферата, която прави 
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качествен голям скок в осъществявания топлообмен с въздуха, преминаващ през работната камера при 

нормално налягане на работната среда. На лице е още една възможност - повишаване на налягането в 

камерата. 

- При повишаване на налягането в разумни граници (под разумни се разбират тези граници на 

промяна на налягането, в рамките на които плазмената сфера няма да угасне и да се прекратят 

процесите или пък температурите, опиращи до стените на кварцовата камера няма да надхвърлят 1560 

С°, при което кварцът започва да се размеква и топи, налягането се отнася за камерата 2 - във външния 

контур то не е необходимо) - например до 8 атмосфери. Тези атмосфери се постигат с обикновен 

компресор, включен към блока за управление на въздуха 15, съобразен с необходимия въздушен поток. 

Особеното е това, че се насочва силна въздушна струя в центъра на кварцовата камера. Това 

допълнително разбърква всички нива на плазмената сфера и принуждава множество въздушни частици 

да се докосват до горещата централна част на сферата. Въздушните струи в камерата 2, тяхната посока 

и въобще параметри, влияят силно на режимите на работа. 

Системата, съгласно полезния модел дава възможност на замяна на съществуващите топлинни 

системи, като по този начин се получава екологично чиста енергия. Изходящият въздушен поток се 

пренася с топлинната енергия в посока, която трябва да се използва - например към входа на 

водонагревателен котел, или към съответните турбини на една електроцентрала и пр. Изходящия 

въздух все още не успял да изстине - се подава отново в квантовия генератор и само се подгрява 

допълнително. 

 

Претенции 

1. Система за генериране на квантова енергия, състояща се от генератор, с камера с монтирана 

електромагнитна система, захранващ източник и блок за управление на вакуума, характеризираща се с 

това, че генераторът (1) се състои от камерата (2), във вътрешната страна на която е вградена 

охлаждаща водна риза (3), като в централната част на камерата (2) е разположена кварцова камбана (4), 

монтирана чрез кварцов носач (5) към долната част на камерата (2), към чиято горна част е монтиран 

електрически клапан (6), при което електромагнитната система се състои от разположени в кръг по 

повърхността на и в камерата (2) през 120° три базови магнетрони (7.1, 7.2 и 7.3), а непосредствено до 

тях са разположени три възбудителни магнетрони (8.1, 8.2 и 8.3), към всеки един от трите базови 

магнетрони (7.1, 7.2 и 7.3) е свързан първи блок за управление и захранване (11), а към всеки един от 

трите възбудителни магнетрони (8.1, 8.2 и 8.3) е свързан втори блок за управление и захранване (12), 

като към камерата (2) е свързан блок за управление на вакуума (13), при което първият блок за 

управление и захранване (11), вторият блок за управление и захранване (12), блокът за управление на 

вакуума (13) и блокът за управление на въздуха (15) са свързани към контролер (16), който е 

двупосочно свързан към пулт за управление и сигнализация (17). 

2. Система съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че към долната част на камерата (2) 

е свързан управляем високоволтов изправител (10), към който е включен най-малко един кондензатор 

(9), при което входът на управляемия високоволтов изправител (10) е свързан към контролера (16). 
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3. Система съгласно претенция 1 и претенция 2, характеризираща се с това, че към генераторът 

(1) е свързан оксиводороден генератор (14), чийто вход е свързан към контролера (16). 

Приложение: 3 фигури 
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