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Предговор

ПРЕДГОВОР
След обучението по хуманитарни и юридически на
уки всичките ми познания по приложна физика се със
тояха в това да натисна едно копче, да пъхна щепсел в
контакта и да сменя крушка. И н сти нктът обаче ме
доведе до отхвърляне на ограниченията, наложени о т
закостеняла образователната система, и да се сблъс
кам с екстремната физика. Днес пак същият този ин
с т и н к т ме кара да се противопоставя на настоящите
наука и общество, защото, както беше казал ученият
Никола Тесла: Инстинктът е нещо, което отива отвъд
знанието. Ние несъмнено имаме изклЪчително фини ниш
ки, които ни дават възможност да уловим истината то
гава, когато логическите заклЬчения или всякакъв друг
съзнателен мозъчен импулс определено се провалят.
Тази книга е посветена на всички онези, които чувст
в а т необходимостта лично да проверят наличието на
някои аномалии във физиката, напълно цензурирани днес
или тълкувани според интересите на господстващата
система. Явления, които, ако са били проучени задълбо
чено и признати за това, което наистина са, биха напра
вили революция в съвременната физика заедно с цялата
система на експлоатация
на енергийните ресурси.
Често чуваме да се
казва, че науката винаги
е обективна, тъй като се
основава на „галилеевия
метод“ за цикличността и
лабораторната проверка.
Като правило обаче този,
който добросъвестно пра
ви тези твърдения, не знае,
9
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че последиците о т много експерименти са съмнителни,
както са под въпрос и причините за някои явления. Ос
вен това, съществува господстващо схващане, което
не винаги съвпада с истината. И най-накрая, присъст
в а т интереси о т човешко естество (академични и/
или социално-икономически), които могат да наклонят
везните за утвърждаване на една теория вместо друга.
Неслучайно концепцията за постнормалната наука, раз
работена о т Томас Кун (носител на Медал за история
на науката Джордж Сартон), разкрива границите на научната обективност всеки път, когато е налице неясно
експериментално значение в случай на засилен интерес
към определено тълкуване. Както честно признава Кун,
наистина настоящ ата нормална наука може да постигне
добри резултати, само докато нивата на несигурност са
ограничени и изгодите на заинтересованите, водещи до
всевъзможни интерпретации, са ниски. И обратното в случаите на високи нива на несигурност и действащи
огромни човешки интереси парадигмата на нормалната
наука произвежда опростявания и/или усложнения, кои
т о винаги ще бъдат повлияни о т тези интереси. Това
прави ненадеждни научните резултати и последствията
им върху човешкия прогрес са катастрофални.
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Глава I
ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ПРАКТИКА
М оето приключение в областта на експериментал
ната физика започна, след като прочетох почти случай
но една история за учени, внезапно изпаднали в немилост.
Разказваше се за експериментатори, подигравани о т ко
легите си, веднага след като са направили сензационни
открития в областта на новите енергии. Тези хора на
науката загубили всичко няколко седмици след официалното обявяване на резултатите о т изследванията
им. Кариерата и социалният им престиж са били буквално съсипани в момента, в който откривателите са
очаквали да получат най-високите отличия на научната
общност. Така започнах да си задавам въпроси, които ме
подтикнаха да проуча повече за тези събития. Чудех се
например защо някои
уважавани учени е
трябвало да си из
мислят открития
или фалшиви техно
логии, след като са
били в състояние да
прогнозират
окон
чателния резултат
о т по-нататъшните
лабораторни изслед
вания. Повече о т сигурно е, че само шар
латани, които няма
какво да губят, мо~
Кулата „Уордънклиф“, останала
гат да си позволят незавършена и разрушена през 1917 г.
11

Марко riuuvmu
да играят хазартно с научни измами, а не хора, които са
постигнали академичен престиж, след като са посвети
ли целия си ж ивот на научните изследвания.
Ако се намирахме в съдебна зала, за да съдим изма
мите на тези учени, веднага бихме забелязали нестабил
ната доказателствена обосновка, която би трябвало да
оправдае системно проявяваното о т т я х ирационално и
некоректно поведение.
Ако предположим обаче, че поне един о т всички т я х
е заявил истината, веднага бихме намерили чудесен мо
тив, за да се скрият изследванията му. На всички е ясно,
че едно революционно откритие в областта на алтерна
тивните енергии веднага ще влезе в конфликт с интере
сите на мощните мултинационални компании за петрол
и на т . нар. мръсни ядрени централи (централи с ядрено
делене). В такъв случай обаче няма как да очакваме о т 
крит конфликт, тъй като заставането на страната на
мултинационалните компании срещу колективния инте
рес би било неприемливо за обществото. Единственият
възможен начин за действие на лобиращите за защита на
печалбите им о т контрола на енергийните ресурси в све
т а е да упражняват натиск с максимална предпазливост
върху правителства, институции, академични йерархии
и средства за масово осведомяване, за да опровергаят и
осмеят новото откритие като измислица. Следовател
но не изглежда случайно, ако като общ знаменател о т
всички академични изследователи, внезапно обвинени в
научна измама, има винаги някакво откритие или тех 
нология, което е в състояние да намали печалбите на ин
дустриалния и финансов елит.
Дали това са само конспиративни фантазии? Може
би! Но като се има предвид огромното влияние, упраж
нявано о т мултинационалните компании върху прави
тел ств ата, в сферата на информацията и върху изсле
дователските центрове във всеки един аспект, който
12
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касае техните икономически интереси, струва си човек
да се заеме лично да провери.
Тогава си помислих да опитам да пипна с ръка физич
ните явления, описани о т учените, които са били о т 
хвърлени о т академичната общност, за да проверя тех 
ните основания. Следвайки заключенията им, открих
как успешно да отговоря на някои физични аномалии, на
пълно цензурирани в учебниците.
След като описах еретичните теории на учените
бунтовници в Забранените научни открития, реших
да публикувам също така кратко основно практическо
ръководство, опростено до най-малките подробности
(схемите за свързване на веригите са заменени с изо
бражения и обяснения за начинаещи), предназначено за
непосветени в занаята, желаещи да направят същото
задълбочено проучване. С помощта на това практическо
ръководство всеки може да провери съществуването на
физически явления, които демонстрират незавършеност
или погрешност на сегашните господстващи теории.
Във всеки случай обаче трябва да се отбележи, че подо
бен вид експериментиране трябва да се счита за много
опасно за здравето и е наложително да се извършва само
със съдействие на опитен и квалифициран персонал!
И накрая - надявам се този малък принос към гаражпата наука да възбуди любопитството на читателите с
отворено съзнание. Смирението и с т р а с т т а към позна
ние на учените дшетанти може да направи чудеса; кон
формизмът, арогантността и академичният опортюничъм на професионалистите, градящи само кариера - не!
Демонстративен метод
Както вече споменах, това ръководство за практи
ческо тестване се роди като естествено допълнение
Към предишната книга Забранените научни открития,
13
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но е замислено също та к а и к ато отделно и независимо
четиво. Затова описанието на всеки експеримент ще
се съпровожда о т теоретична основа, целяща да обясни
причините за разногласието в научните интерпрета
ции на явлението. Това ще даде възможност на ч и т а т е 
ля да съпостави господстващата академична доктрина
с непризнатата теория и да направи свои собствени
заключения.
Непристойните
След като открих, че истинският архитект на тех 
нологичния прогрес на XX век е останал напълно неизвес
тен за света, разбрах, че първата форма на научна цензу
ра се проявява на образователно равнище, или по-точно
в момента, в който образователните органи решават
кои учени и кои открития трябва да бъдат предмет на
изучаване и кои - не. Предполага се също, че броят на
страниците, предназначен за т я х в учебниците, е про
порционален на научния принос на всеки един о т учените.
На практика това означава, че ако една теория, един изо
бретател или учен не е достатъчно споменат, неговият
принос за развитието трябва да е бил изключително ма
лък. Това е неписано правило, продиктувано о т проста
т а логика на тези, които си мислят, че живеят в среда,
където научната информация е абсолютно свободна и
независима. Такава идилична и успокояваща представа за
академичен свят, свободен о т вмеш ателството на ико
номическите властелини, се срива безмилостно, веднага
след като разберем, че някои велики учени са били изваде
ни о т колективната памет, тъй като са били неудобни
на управляващите кръгове.
Поради тази причина най-доброто въвеждане в екс
периментирането на граничната наука е несъмнено ис
тори ята на непристойния гений, откъдето най-добре
14

I. Om теория към практика
може да се види разделението между свободната наука
и великите сили. Неговата история е толкова невероят
на, че сама по себе си е достатъчна, за да разруши мита
за прозрачността на официалната научна информация.
Става дума за Никола Тесла - най-великият учен на всич
ки времена (поне за тези, които са запознати с неговите
трудове), чието име днес се споменава почти само като
международна мерна единица за магнитно поле - Тесла
(символ 7). На практика все едно да помним Наполеон за
ради белия му кон, а не заради неговите изключителни
умения като военен стратег.
Кратки бележки за Никола Тесла

Никола Тесла е роден в село Смилян, гр. Лика, при
надлежащ към Империята на Австро-Унгария (днешна
Хърватия), през 1856 г., в полунощ между 9 и 10 юли,
докато бушува гръмотевична буря*. По произход Тесла
е етнически сърбин, който през 1891 г. приема амери
канско гражданство.
Тесла често е описван като най-значимия учен и изо
бретател на модерната епоха, човекът, „геният, който
създаде двадесети век и разпростря светлина върху ли
цето на Земята“. Той е известен с много революционни
С )бмснителните бележки са в края на всяка глава.
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приноси 6 областта на електричеството и магнетизма
в края на XIX и началото на XX век. П атен ти те и т е 
оретичните му трудове се превръщат в основата на
съвременните електрически системи за променлив ток,
включително многофазните системи за електрическо
разпределение и електрическия мотор за променлив ток.
Привлича вниманието на обществото с усъвършенства
нето на динамото и най-вече с откриването на промен
ливия т о к и неговата разновидност многофазния ток.
Много хора обаче не знаят, че Тесла открива и ИМПУЛ
СНИЯ ТОК. Открива електромагнитните вълни преди
Хайнрих Херц и независимо о т него, но въпреки това мер
ната единица носи името на Херц. Впоследствие става
най-големият експерт по електрическите явления и ос
вен че е в състояние да пресъздаде в лаборатория мисте
риозните кълбовидни мълнии1, поставя световен рекорд
в удължаването на изкуствено създадени гръмотевици2.
Наричат го гений ясновидец, тъй като е бил в състояние
да визуализира и усъвършенства наум изобретенията си
в най-малки подробности, без да минава през фазата на
прототипи или писмени изчисления3. Реализира повече
о т 700 п атен та по този начин, без да сгреши нито вед
нъж4. Говори свободно 9 езика. Освен това - нещо уникално за един физик, знаел е наизуст най-важните образци на
световната литература!5
Повечето о т изобретенията на Тесла и днес се използ
в а т несъзнателно повсеместно. Някои примери: всички
съвременни електрически инсталации (както граждански,
така и промишлени) и електрически устройства, които
използват променлив то к (защото използват технологи
я т а на Тесла за електрически мотор с въртящо се магнитно поле)6; изобретява асинхронния двигател и започва
разработването на различни уреди, използващи въртящи
се магнитни полета, за което получава патенти през 1888
г. Първите логически елементи за PC; безлопатковата
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турбина с Висок КПД, първите напълно радиоуправляеми
роботизирани системи; електронният часовник и скоростомерът на автомобила; технологията за безжично
предаване на енергия (преоткрита о т Масачузетския
технологичен и н сти ту т едва през 2007 г.); п р и н ц и п ъ т на
работа на радара и апаратурата за ядрено-магнитен резо
нанс; неоновите тръби; свръхпроводниците; свещите за
двигателите с вътрешно горене; дистрибуторът; само
летите с вертикално излитане; впряга в употреба водо
пада Ниагара, като построява електрическата станция
на него. Тя е толкова ефикасна досега, че промени по нея
не са правени изобщо. Но за неговото гениално изобре
тение свидетелства единствено една малка стату я ,
която дори не е осветена през нощта. Той предвижда
между планетните комуникации и сателити и още мно
го, много други технологии7.
О т 1889 г. Никола Тесла започва да изучава висо
кочестотни токове и високи напрежения. Изобретя
ва първите образци на електромеханични генератори,
включително о т индукционен тип, както и високо
честотен трансформатор. В хода на изследванията
на токовете с висока ч ес то та отделя внимание и на
безопасността, като използва собственото си тяло, за
да изучи влиянието на променливия т о к с различна чес
т о т а върху човешкия организъм. Много о т правилата,
разработени о т него, влизат в съвременните основи
на техниката на безопасност при работа с високочес
т о т н и токове. Той забелязва, че т о к с ч е сто та над 700
Hz протича по повърхността (скин ефект). Електри
ческите апарати, разработени о т него за медицински
изследвания, получават широко разпространение в све
т а . Изследванията му водят до откриване на метод на
почистване на замърсени повърхности, почистване на
пори или убиване на микроби и е приложим в съвремен
ната електротерапия.
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През 1898 г. пред слисаната публика на Медисън
Скуеър Гардън 6 Ню Йорк Никола Тесла прави демон
страция на първия автоматизиран електрически пла
вателен съд, изцяло роботизиран, докато го управлява
дистанционно. Моделът можел да се потопи, да изплува
о т водата, да се движи във всички посоки и да включ
ва и изключва сигналните светлини8. Сред открива
телските му изследвания се нареждат и изключително
важните физични открития: космическите лъчи, резо
нансът на Шуман и Х-лъчите, приписани впоследствие
на други учени9. Изработва теория за динамика на гра
витацията, напълно противоположна на тази на Айн
щайн за относителността; експериментира футуристични технологии като телегеодинамиката (с която
е възможно да се създават изкуствени земетресения
или да се унищожи всякакъв материал); т . нар. лъчи на
смъртта и устройства за изменение на климата10. Дори
изобретяването на радиото, което и до днес официално се приписва на италианеца Гулиелмо Маркони, който
през декември 1901 г. успешно предава буквата „S“ о т
Англия до Нюфаундленд, Канада, всъщност е една о т
многобройните невероятни революционни технологии,
родени о т гения на Тесла. К акто в действителност се
вижда тогава о т решението на Комисията по П а т е н т 
но право на САЩ, италианският маркиз печели Нобе
ловата награда благодарение на цели 17 о т п ат ен ти т е
за безжичен телеграф, издадени на Никола Тесла, много
преди епохалната демонстрация". Тесла е един о т пър
вите, който патентова метод за получаване на токове,
които могат да се използват за радиовръзка. Неговият
п ат ен т о т 10 м арт 1891 г. описва метод за управление
на дъгови лампи (Method of Operating ArcLamps), в кой
т о генератор на променлив т о к произвежда високочес
т о т н и трептения на то ка о т порядъка на 10 000 Hz
(10 KHz ). По днешните стандарти това е ниска радио
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честота. Тесла демонстрира принципа на радиовръзка
т а през същ ата година по време на лекция. През 1893
година се занимава с безжично предаване на сигнали и
изобретява м ачтовата антена. Тогава построява и
първия вълнов радиопредавател, няколко години преди
Попов и Маркони.
През 1943 година Върховният съд на САЩ потвържда
ва първенството на Тесла в тази област, като обявява за
невалиден патента на Маркони, признавайки по същество
приноса на Тесла като изобретател на радиотехнологият а . Въпреки това, в нито един учебник по света не е о т 
разено това събитие.
Всичко това означава, че ако по магически начин вне
запно изчезне о т нашия свят всичко, което е открил и из
обретил Тесла, човечеството ще се озове изведнъж в XIX
век. В сравнение с него дори фигурата на един безспорен
гений като Леонардо да Винчи минава неизбежно на заден
план.

Ил. 2. Статуята на Никола Тесла в близост до водно
електрическата централа на Ниагарския Водопад
Ил. 3. Роботизиран модел, показан от Тесла през 1898 г. на
„Медисън Скуер Гардьн“ в Нк> Йорк
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За кратко бреме Никола Тесла става един о т най-известните учени в Америка, но звездата му започва да за
лязва веднага щом заявява, че е успял да впрегне енергията
на вакуума (свободна енергия) и да завърши успешно сис
тем а за предаване на безжична енергия, за да се разпрос
транява сред цялото население на земното кълбо.
Кулата „Уордънклиф“
През 1900 г. със 150 000 щатски долара (повече о т
$3 милиона днес, 51% о т Дж. П. Морган) Тесла започва
планиране на кулата Уордънклиф - СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА
БЕЗЖИЧНО ПРЕДАВАНЕ НА СИГНАЛИ. Тесла по-късно иска о т Морган допълнителни средства, за да изгради
още по-мощен предавател. Когато Морган го пита къде
са отишли всички пари, Тесла отговаря, че е бил засег
н ат о т „Паниката“ през 1901 г., която самият Морган е
причинил. Морган е вбесен о т напомнянето, че има голям
дял в срива на фондовия пазар и о т нарушението на дого
вора с искане на повече средства. Никола Тесла пише и за
друго правно основание на Морган, но също така безплод
но. Морган все още дължи пари о т първоначалното им
споразумение и по този начин Тесла е изправен пред труд
ности още преди строи телството на небостъргача да
започне. През следващите п ет години Тесла пише над 50
писма до Морган, молейки допълнително финансиране за
завършване на строи телството на кулата Уордънклиф.
Той продължава проекта си още девет месеца. Кулата
е доведена до пълни 187 фута (57 метра). През юли 1903
г. Тесла пише на Морган, че в допълнение към безжич
на комуникация КУЛАТА ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА
ПРЕНАСЯ БЕЗЖИЧНО И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.
В торото обстоятелство Тесла не споменава в началото
на Морган умишлено, предвиждайки о т в е т н а та реакция
на енергийните дружества и банкери. На 14 октомври
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1904 г. Морган най-накрая отговаря чрез секретарката
си, заявявайки, че не може да направи нищо по въпроса12.
В резултат на този епизод финансовият елит и негова
т а вестникарска мрежа обявяват Тесла за внезапно полу
дял - така ученият бива опозорен и забравен13.

Ил. 4. Кулата на Тесла, останала незавършена
Ил. 5. Завършеният проект по чертежите от същия изобретател

В Европа започва войната. Тесла е дълбоко притеснен
за страната си, която е окупирана. Многократно прави
изявления, в които призовава за мир между всички сла
вяни. През 1943 г., след см ъ ртта му, Първа гвардейска
дивизия на народноосвободителната армия на Югосла
вия е кръстена на Никола Тесла за проявена храброст и
героизъм.
На 1 януари 1943 г. Елинор Рузвелт - Първата
дама на Съединените щ ати, изразява желание да посе
ти болния Тесла. Югославският посланик в САЩ Сава
Косанович (племенник на Тесла) го посещава на 5 януа
ри и уговаря срещата. Той е последният човек, който
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говори с Тесла и го вижда жив. Вместо П ървата дама
е посетен о т полковник на ф БР и разговаря с него за
лъчевите оръжия на Тесла, който обещава да им даде
схемите и изследванията.
Никола Тесла умира о т сърдечна недостатъчност в
нощта на 7 срещу 8 януари 1943 г. Винаги е настоявал ни
кой да не го безпокои, затова на в р атата на хотелската
му стая в Ню Йорк виси специална табелка. Поради тази
причина е намерен о т прислужница 2 дни след см ъ ртта
си. На 12 януари т я л о т о му е кремирано и урната с пе
пелта е предоставена на гробището в Ню Йорк. По-късно останките му са преместени в музея в Белград.
Мъже о т фБР конфискуват камиони с материали,
върху които п оставят печат: Държавна тайна. Ръко
водителят на федералната полиция Джон Едгар Хувър
забранява да се говори за новата технология о т съобра
жения за държавна сигурност14.
НАСЛЕДСТВОТО НА ТЕСЛА е отразено в книги,
филми, радио, телевизия, музика, театъ р, комикси и ви
део игри.
На седемдесет и петия рожден ден на изобретателя
през 1931 г. списание Тайм го слага на корицата си. Изда
нието отбелязва неговия принос за генериране на елек
трическа енергия. Засипват го поздравителни писма о т
повече о т 70 о т пионерите на науката и техниката,
включително Алберт Айнщайн.
През 1894 г. то й получава почетна докторска степен
о т Колумбийския, Йелския и университета Елиъпг Кресон, както и медал о т И н сти ту та франклин.
През 1934 г. във филаделфия му присъждат медала
John Scott за неговата многофазна електроенергийна сис
тема.
Той е почетен член на Националната асоциация
Electric Light и изследовател на Американската асоциа
ция за напредък на науката.
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Отклонява поканата о т Кайзер Вилхелм II да отиде
6 Германия, за да демонстрира своите експерименти и да
получи високи почести.
Тесла Обществото е основано през 1956 година.
26 километра широк кратер на далечната страна на
Луната е кръстен Тесла.
2244 Тесла е кръстена малка планета.
ТЕЦ Никола Тесла е най-голямата електроцентрала
в Сърбия.
Тесла Моторс е компания за електрически коли.
Летище Никола Тесла се намира в Белград.
Архивен музей Никола Тесла - Белград.
К ът Никола Тесла - Ню Йорк.
Уличен знак Nikola Tesla Corner скоро бе поставен на
ъгъла на 40-о и 6-о авеню в Манхатън.
Има голяма снимка на Тесла в музея Статуята на
свободата.
През 1917 г. Тесла е награден с Edison медал - най-желаната електрическа награда в САЩ.
Името Tesla е удостоено с международната единица
за плътност на магнитния поток „Т“.
В САЩ пощенска служба излезе с възпоменателен Пе
ч а т през 1983 в негова чест.
Наградата Никола Тесла е една о т най-престижните, предоставяни о т И н сти ту та на инженерите по
електротехника. Наградата се присъжда ежегодно о т
1976 г. насам.
Тесла е приет в Залата на СЛАВАТА на изобретате
лите през 1975 г.
The Liberty Science Center в Джърси Сити, Ню Джърси, има дневна научна демонстрация на Tesla Coil - съз
даване на един милион волта електричество пред очите
на зрителите.
В много щ ати 10 юли се отбелязва като Ден на Тесла
- рождената му дата.
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Конгресмени о т САЩ произнасят речи 6 Камарата
на представителите на 10 юли 1990 г. в чест на 134-та
годишнина на изобретателя и учен Никола Тесла. Сена
то р Девин о т Мичиган говори в Сената на САЩ по съ
щия повод.
Липсата на признание, докато е все още жив, го пра
ви трагичен и вдъхновяващ характер, много, подходящ за
драматична фантастика и превъплащения. Въздействие
т о на технологии, изобретени о т Тесла, е повтаряща се
тем а в научната фантастика.
Никола Тесла символизира обединяващата сила и
вдъхновението за всички народи в името на мира и наука
та. Той беше истински мечтател, много далеч напред о т
съвременниците си в областта на научното развитие.
Разказана накратко, така завършва житейската ис
тория на учения.
Следва да разгледаме поподробно първия експери
м ент на Тесла с импулсна енергия (в най-опростения вид).
Импулсни ти енергия на Тесла в патент
от 1891 г.
Според проучванията на Тесла материята, грави
тац и ята и всяка форма на енергия произхождат о т една-единствена универсална матрица - енергията на ва
куума, която ученият разглежда като неизчерпаем из
точник на двигателна сила, готова да бъде използвана за
всякакви човешки нужди. (Какво всъщност е вакуумът
сега за нас? Отсъствие на вещество в определен обем
о т пространството. Ултрависоки вакуумни камери,
често срещани в химията, физиката и инженерните нау
ки, р аб о т я т под 1/1 000 000 000 000 (Ю~12) на атмосфер
ното налягане и може да достигнат « 100 частици/ст3.
Самият космос е с още по-високо качество на вакуума,
еквивалентно на само няколко атома водород на кубичен
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метър средно. Въпреки това, дори и ако всеки един атом
и частица могат да бъдат извадени о т даден обем, той
все още не е празен поради вакуумни флуктуации, тъмна
енергия, както и други явления в квантовата физика.) За
съвременната физика обаче енергията на вакуума15 не е
нито източник на други форми на енергия, нито на гра
витацията. На практическо равнище последствията о т
двете теории са диаметрално противоположни, защото,
ако Тесла е бил прав, това означава, че ние сме буквално
потопени в безкраен океан о т неизчерпаема енергия и че
антигравитационната технология е възможна. О т друга
страна, ако е бил прав Айнщайн, енергийните ресурси са
ограничени и антигравитацията е невъзможна. О ткак
т о концепциите на Айнщайн са надделели над тези, из
казани о т Тесла, енергията на вакуума се е превърнала в
един вид табу за академичните кръгове.
Ортодоксалната наука приема енергията на вакуу
ма само като виртуална и неподлежаща на експлоатация
о т човека, тъй като се състои о т частици и античастици, които се анихилират помежду си за изключително
кратък промеждутък о т време. Становището, че не е
възможно да се използва този ти п енергия вече е така
Вкоренено на официално равнище, че никой учен не би мо
гъл да я подложи под съмнение, без да компрометира ака
демичната си кариера. Тесла обаче твърди, че е открил
как да я овладее по време на своите експерименти с елек
трически разряди на кондензатори16. Дори британският
физик сър Оливър Лодж - водещ член на престижната
Royal Society, недвусмислено заявява, че единственият
начин да стигнем до етера (енергията на вакуума) е по
средством електричеството17.
Преди да навлезем по-дълбоко във водите на Тесла,
ще уточним някои подробности около „ние сме буквално
Потопени в безкраен океан о т неизчерпаема енергия“ и
как трябва да разбираме това:
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Всички тела излъчват вълни, които п ътуват вър
ху други вълни. Звукът, светлината, радиоактивните
тела, атомното бомбардиране, човешкото тяло - всич
ко излъчва и приема вълни, фотографията - черна или
цветна, безжичният телефон, безжичната фотография
и отскоро телевизията са резултат на вълни, които пъ
т у в а т върху постоянни вълни. Например фотографията
не може да фиксира постоянните вълни, които са мно
го къси, но т я фиксира части о т тези вторични вълни,
които за момент докосват чувствителната плака. Слу
ч аят е абсолютно същият както при радиото, където
звуковите вълни чрез микрофон или друг излъчен сигнал
пътуват върху постоянни радиовълни. Ц ветовете са
вълни, които пътуват върху светлинните вълни и спи
р а т с нощта. Звукът пътува в тръби те на органа или
върху вибрираща струна, цветовете - светлинен лъч,
радиацията - всички антени.
Тези движения се образуват по един и същи начин със
създаване на точки и възли, точно като струна о т ци
гулка, вибрираща под пръстите на виртуоза. С тудът и
топлината са само вибрации към вълните.
Звукът се отразява върху стен ата - това е ехото;
светлината върху огледалото - то ва е образът. Те уве
личават техните вторични вълни, които се отразяват
с т я х - това е цветният образ.
Вълните на една антена или постоянните вълни
следва да бъдат спирани и отразявани о т всички тела в
природата, които ги задържат. Вторичните вълни, кои
т о пътуват върху постоянните вълни, също трябва да
се отразяват с последните. Достатъчно е т е да бъдат
детектирани по точките и възлите им.
В човешкото тяло инструментът, който би се по
ставил в резонанс с всички тези вълни, за да ги детектира, ще допълни познатите п е т сетива като едно истин
ско шесто чувство. В електрониката резонансинстру26
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мента би ни дал широк мироглед Върху познанието на ма
терията, о т която сме създадени и която ни заобикаля.
В този ред на мисли, да си представим кислородния
атом (О), който е 100 000 пъти по-голям о т водород
ния атом (Н), и сега да си представим 1 трилион пъти
по-малки о т водородния атом частиците на м атерията
(знака, който Менделеев поставя преди водорода в пе
риодичната си таблица), която изгражда ЕТЕРА на Тес
ла и т о в полева форма. Сега на всеки е ясно, че с това,
с което разполагаме в 21-ви век, не е достатъчно, за да
детектираме етера или носещата вълна на всичко ос
танало, но можем да манипулираме чрез ЗАКОНА НА ОТ
РАЖЕНИЕТО, използвайки импулси на СВ напрежение и
т о само с прав ток. Променливите токовете не с т а в а т
за усвояване на ИМПУЛСНА ЕНЕРГИЯ о т НОСЕЩАТА
МАТРИЦА на ЕТЕРА, или т . нар. ВАКУУМ.
За целта ни е нужно: къси импулси о т порядъка на
0,0001-0,00001 сек със свръхвисоко напрежение 20 kV и
нагоре о т прав безопасен т о к до няколко мили ампера.
(При -Is -Ih = 0,6 - 1,5 т А - се усеща протичащият
ток. Получава се леко затопляне на живата тъкан.)
Таблицата по-долу е за променлив т о к с ч есто та 50
Hz, но може да се ползва и за прав т о к само като инфор
мация на абревиатурите или какво представлява 20 kV
(СН).
Според номиналното напрежение електрическите
мрежи се разделят на:
• мрежи за ниско напрежение - (НН) до 1 kVIOOOV
• за средно напрежение - (СН) о т 1 до 35 kV включи
телно
• за високо напрежение - (ВН) о т 110 до 400 kV
• за свръхвисоко напрежение - (СВН) о т 400 до 900
kV и
• за ултрависоко напрежение - (УВН) над 900 kV
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След като наблюдавал образуването на някои стран
ни синъобели искри поради екстремните електрически
разряди на своите мощни акумулатори, Тесла започва да
разследва причината за този бляскав феномен на летя
щи искри о т медния проводник във всички посоки и раз
крива неговата природа. Той открива, че това са прояви
на енергията на вакуума, произведена о т специален тип
електрическо напрежение. Научава се да възпроизвежда
феномена по свое желание и така прави допълнителни
експерименти, които му дават възможност да получи
нов тип импулсен ток. Този различен вид лъчиста енер
гия, получена о т учения посредством промяна в обичай
ното състояние на частиците на вакуума, се разпрос
транявала в пространството чрез надлъжни вълни, по
добни на звуковите18. Тесла разбира, че рязко пуснатият
прав т о к оказва механичен и електрически натиск върху
проводниците, когато м ощ ността е достатъчно висо
ка. Резултатът приличал на миниатюрна мълния. Елек
тричеството нажежавало жицата и след това я взривя
вало чрез силата на електростатичното отблъскване.
Подобни взривове били в състояние да изпарят и всякак
ви огнеупорните метални материали19. При достатъчно
висока мощност на динамото, с което прави опити (на
прежение о т 15 000 V - петнадесет хиляди волта), миниатюрната мълния на импулсния ток, изпаряваща про
водници, му създава друга грижа с безопасността. При
всеки опит, въпреки взетите мерки като преградни с т е 
ни о т различни материали20: стъкло, мед, желязо, олово и
други, той усеща неприятни електрически удари на т о к
по въздуха и изтръпване по цялото тяло, а разрядите
приличали като при напрежение около 250 000 V (двеста
и петдесет хиляди волта). Тогава решава да накъса им
пулса и по този начин да намали вредното въздействие
Това решение се оказва знаменателно и емблематично за
откриването на импулсния т о к 21 и импулсната лъчиста
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енергия. Започва да увеличава прекъсванията и в един мо
мент усеща, че жилещото изтръпване изчезва, като че
ли организмът усеща електрическите разряди до опреде
лена ч есто та и по-нагоре не ги възприема22.
Това откритие на Тесла може да се определи като
един вид Розетски камък на т . нар. свободна енергия, тъй
като разрушителният ефект, описан о т него, се дължи
на излишъка на енергия, получена о т частиците на вакуу
ма. Сега ние започваме да се досещаме защо това е така
след съответни научни открития в космоса, тъй като
в началото Вселената се е намирала във вакуумоподобно
състояние, но с много висока плътност на енергията.
Тя е била запълнена с особен вид поле, наречено екаларно. След това започва инфлационната фаза. При мигно
вените, но смайващо големи раздувания възникват т .
нар. квантови флуктуации (квантови трептения меж
ду възможните вероятни състояния). Тогава тук-там ,
в отделни области о т вакуума започват спонтанно да
се раждат затворени мехури с планковски размери (планковски величини - дължина 1033 см, плътност 1094 г на
куб. см). П лътността на енергията в т я х е голяма, но
не безкрайно голяма - т о е с т ние се освобождаваме о т
неудобството на първоначалната сингуларност (неопре
деленост).
Питър Линдеман и Ерик Долард - едни о т водещи
те експерти в Теслатехнологията, наистина поддържат
*становището, че при определени условия импулсната
енергия би била в състояние да възбуди и организира лаIт ен тн о т о Брауново състояние на квантово ниво - кванШови флуктуации до такава степен, че да може да се из[Влече повече о т необходимата за стартиране на процеса
|внергия. Е то защо, ако интуицията им не ги подвежда,
|Тесла е могъл да се възползва о т енергията на вакуума
Рблагодарение на технология, базираща се на импулсната
Йнергия (най-общо назована лъчиста).
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Със см ъртта на Тесла тайн ата на неговата импулсна енергия остава напълно забулена в мистерия. Въпреки
това, много независими изследователи възпроизвеждат
импулсен т о к (макар и в най-елементарна форма), демон
стрирайки особените му свойства. За да проверим тех 
ните изявления при липса на официална научна литера
тура по тем ата , е необходимо да проведем лично експе
римент и да възпроизведем приблизително копие на база
на устройството, патентовано о т Никола Тесла през
1891 г. Веднъж завършена работата по монтажа на елек
трическите компоненти, може да се види, че ефектите,
получени о т електрическите разряди на кондензатори
т е (акумулатори на енергия), наистина отговарят на
тези, описани о т изследователите на гаражната наука.
П ат ен тъ т на Тесла № 462418 о т 1891 г. (УСТРОЙСТВО
НА АПАРАТ И МЕТОД ЗА ПРЕРАБОТКА И РАЗПРЕДЕ
ЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА):
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UNITED STATES PATENT OFFICE
N IKO LA TESLA , O F NEW Y O R K N. Y.

METHOD OF AND APPARATUS FOR ELECTRICAL
CONVERSION AND DISTRIBUTION
SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 462,418
dated November 3, 1891.
Application filed February 4, 1891. Serial No. 380,182.
(No model)
To all whom it may concern:
Be it known that I, NIKOLA TESLA a subject of the
Emperor of Austria, from Smiljan, Lika, border country of
AustriaHungary, residing at New York, in the country and
State of New York, have invented certain new and useful
Improvements in Methods of and Apparatus for Electrical
Conversion and Dietribntion, of which the following
is a specification, reference being had to the drawings
accompanying and forming a part of the same.
This invention is an improvementin methods of and
apparatus for electrical conversion, designed for the better
and more economical distribution and application of electrical
energy for general useful purposes.
My invention is based on certain electrical phenomena
which have been observed by eminent scientists and recognized
as due to laws which have been in a measure demonstrated, but
which, so far as I am aware, have not hitherto been utilized or
applied with any practically useful results.
Stated briefly these phonomena are as followns First,
if a condenser or conductor possessing capacity be charged
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from a suitable generator and discharged through a circuit, the
discharge under certain conditions will be of an intermittent
or oscillatory character; second, if two points in an electric
circuit through which a current rapidly rising and falling
in strength is made to flow be connected with the plates or
armatures of a condenser, a variation in the currents strength
in the entire circuit or in a portion of the same only may be
produced; third; the amount or character of such variation
in the current’s strength is dependent upon the condenser
capacity, the selfmduction and resistance of the circuit or its
sections, and the period or time rate of change of the current.
It may be observed, however, that these seveml factors—
the capacity, the selfinduction, resistance, and periodare
all related in a manner well understood by electricians; but
to render such conversion as may be effected by condensers
practically available and useful it is desirable, chiefly on
account of the increased ontput and efficiency and reduced
cost of the apparatus, to produce eurrentimpulses cucceeding
each other with very great rapidity, or in other words, to render
the duration of each impulse, alternation, or oscillation of
the current extremely small. To the many difliculties in the
way of effecting this mechanically, as by means of rotating
switches or interrupters, is perhaps due the failure to realize
practically, at least to any marked degree, the advantages of
which such a system is capable. To obviate these difficulties,
I have in my present invention taken advantage of the fact
above referred to, and which has been long recognized, that
if a condenser or a conductor possessing capacity be charged
from a suitable source and be discharged through a circuit the
discharge under certain conditions, dependent on the capacity
of the condenser or conductor, the selfmduction and resistance
of the discharging circuit, and the rate of supply and decay of
the electrical energy, may be effected intermittently or in the
form of oscillations of extremely small period.
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Briefly stated in general terms, the plan which I pursue in
carrying out my invention is as follows:
I employ a generator, preferably, of very high tension and
capable of yielding eitherdirect or alternating currents. This
generator I connect up with a condenser or conductor of some
capacity and discharge the accumulated electrical energy
disruptively through an airspace or otherwise into a working
circuit containing translating devices and, when required,
condensers. These discharges may be of the same direction
or alternating and intermittent, succeeding each other more
or less rapidly or oscillating to and fro with extreme rapidity.
In the working circuit, by reason of the condenser action,
the current impulses or discharges of high tension and small
volume are converted into currents of lower tension and greater
volume. The production and application of a current of such
rapid oscillations or alternations (the number may be many
millions per second) secures, among others, the following
exceptional advantages: First, the capacity of the condensers
for a given output is much diminished; second, the efficiency
,of the condensers is in creased and the tendency to become
heated reduced, and, third, the range of conversion is enlarged.
; I have thus succdeded in produciug a system or method of on
radically different from what has been done heretoforefirst with
respect to the number of impulses alternations or oscillations
of curent per unit of time, and, second, with respect to the
manner in which the impulses are obtained. To express this
result, I define the working current as one of an excessively
imall period or of an excessively large number of inpulses or
alternations or oscillations per unit of time, by which I mean not
,» thousand or even twenty or thirty thousand per second, but
Шапу times that numbers, and one which is made intermittent,
alternating, or oscillating of itsell without the employment hr
Biehanical devices.
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I now proceed to an explanation somewhat more in detail
of the nature, of my invention, referring to the accompanying
drawings.
The two figures are diagrams, each representing a
generatingcircuit, a working circuit, means for producing an
intermittent or oscillating discharge, and condensers arranged
or combined as contemplated by my invention.
In Figure 1, A represents a generator of high tension;
В B, the conductors which lead out from the same. To these
conductors are connected the Conductors C of a working
circuit containing translating devices, such as incandescent
lamps or motors G. In one or both conductors B is a break
D, the two ends being separated by an airspace or a film of
insulation, through which a disruptive discharge takes place.
F is a condenser, the plates of which are connected to the
generatingcircuit. If this circuit possess itself sufficient
capacity, the condenser F may be dispensed with.
In Fig. 2 the generatingcircuit В B contains a condenser F
and discharges through the airgaps D into the working circuit
G, to any two points of which is connected a condenser E. The
condenser E is used to modify the current in any part of the
working circuit, such as L.
It may conduce to a better understanding of the invention
to consider more in detail the conditions existing in such a
system as is illustrated in Fig. 1. Let it he assumed, therefore,
that in the system there shown the rate of supply of the
electrical energy, the capacity, selfmduction, and the resistance
of the circuits are so related that a disruptive, intermittent, or
oscillating discharge occurs at D. Assume that the firstnamed
takes place. This will evidently occur when the rate of supply
from the generator is not adequate to the capacity of the
generator, conductors В B and condenser F. Each time the
condenser F is charged to such an extent, that the potential or
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accumulated charge overcomes the dielectric strength of the
insulatingspace at D the condenser is discharged. It is then
recharged from the generator A, and this process is repeated in
more or less rapid succession. The discharges will follow each
other the more rapidly the more nearly the rate of supply from
the generator equals the rate at which the circuit including the
genertor is capable of taking up and getting rid of the energy.
Since the resistance and selfinduction of the working circuit C
and the rapidity of the successive discharges may be varied at
will, the current strength in the working and generating circuit
may bear to one another any desired relation.
To understand the action of the local condenser E in Fig.2,
let a single discharge be first considered. This discharge has
two paths offered - one to the condenser E, the other through
the part L of the working circuit C. The part. L, however, by
virtue of its selfinduction, ofiers a strong opposition to such
a. sudden discharge, while the condenser, on the other hand,
ofiers no such opposition. The result is that practically no
current passes at first through the branch L, but presumably
opposite electricities rush to the condensercoatings, this
storing for the moment electrical energy in the condenser. Time
is gained by this means, and the condenser then discharges
through the branch L, this process being repeated for each
discharge occurring at D. The amount of electrical energy
stored in the condenser at each charge is dependent upon the
capacity of the condenser and the potential of this plates. It
is evident, therefore, that the quicker the discharges succeed
each other the smaller for a given output need be the capacity
of the condenser and the greater is also the efficiency of the
condenser. This is confirmed by practical results.
The discharges occurring at D, as stated, may be of the
same direction or may be alternating, and in the former case
the devices contained in the working circuitmay be traversed
by currents of the same or altematelyopposite direction. It
may be observed, however that each intermittent discharge
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occurring at D may consist of a number of oscillations in the
Working circuit or branch L.
A periodicallyoscillating discharge will occur at D in Fig. 1
When the quantities concerned bear a certain relation expressed
in wellknown formulae and ascertained by simple experiment.
In this case it is demonstrated in theory and practice that the
ratio of the strength of the current in the working to that the
generating circuits is the greater the greater the selfmduction,
and the smaller the resistance of the working circuit — the
smaller the period of oscillation.
I do not limit myself to the use of any specific forms of
the apparatus described in connection with this invention nor
to the precise arrangement of the system with respect to its
details herein shown. In the drawings retumwires are shown in
the circuit but it will be understood that in any case the ground
may be conveniently used in lieu of the retum-wire.
What 1 claim is —
1. The method of electrical conversion herein described,
which consists in charging a condenser or conductor possessing
capacity and maintaining a succession of intermittent or
oscillating disruptive discharges of said conductor into a
working circuit containing translating devices.
2. In a system of electrical conversion, the combination of a
generator or source of electricity and a line of generating circuit
containing condenser or possessing capacity, and a working
circuit operatively connected with the generatingcircuit through
one or more airgaps or breaks in the conducting medium, the
electrical conditions being so adjusted that an intermittent or
oscillating disruptive discharge from the generating into the
working circuit will be maintained, as set forth.
NIKOLA TESLA.
Witnesses:
ROBT. F. GAYLORD,
PARKER W. PAGE.
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N. TESLA.
METHOD OF AND APPARATUS FOR ELECTRICAL
CONVERSION AND DISTRIBUTION
No. 462,418

Patentented Nov. 3,1891.

УСТРОЙСТВО НА АПАРАТ И МЕТОД
ЗА ПРЕРАБОТКА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
До всички, за които може да се отнася това:
Да бъде известно, че аз, Никола Тесла, принадлежащ
към Австрийската империя, о т Смилян, Лика, граниче
ща страна на Австро-Унгария, живеещ в Ню Йорк, в об
л астт а и в щ ата Ню Йорк, съм измислил някои нови и
полезни подобрения и методи и апарати за електрическо
преобразуване и дистрибуция, о т които последват спе
цификации, като о т справката се има предвид чертежи
те, придружаващи и формираща и част о т същото.
Това изобретение се отнася до подобрение в м ето
ди и апарати за електрическа конверсия, предназначени
за по-добра и по-икономична дистрибуция и прилагане на
електрическа енергия за общите полезни цели.
М оето изобретение се базира на някои електрически
явления, които са били наблюдавани о т изтъкнати учени
и признати като резултат о т закони, които са били в
мярка, доказана, но която, доколкото ми е известно, до
сега не са били използвани или прилагани с някакви прак
тически полезни резултати.
Казано накратко, тези феномени са свързани в някак
ва последователност: Първо: Ако един кондензатор или
, проводник притежава капацитет да се зарежда о т под
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ходящ генератор и се зарежда чрез схема, изпълнена при
определени условия, електроенергията ще бъде накъсана
или с колебателен (осцилаторен) характер; Второ: Ако
между две точки в електрическа верига, по която има
напрежение, много бързо по възходящ и низходящ ред се
образува поток и ако се свърже с клемите или котви
т е на кондензатор, ще промени силата на импулсите на
то ка в цялата верига или в част о т същото и ще може
да се самовъзпроизвежда; Трето: Размерът или характе
р ъ т на такава промяна в силата на импулсите на напре
жението е в зависимост о т капацитета на кондензато
ра, самостоятелно индукцията и съпротивлението на
веригата или неговите секции и период или времето и
скоростта на промяна на напрежението. Така може да се
отбележи обаче, че тези няколко фактора - капацитет,
самоиндукция, устойчивост, както и периодът - всички
са свързани по начин, който се разбира о т електротех
ниците; но да се направи такова преобразуване полезно,
е желателно да се извърши чрез достъпни кондензатори,
което ще е за сметка на увеличаване на продукцията и
еф ективността и намаляване на разходите на апарата,
за да произвежда токови импулси, следващи помежду си
с много голяма бързина, или с други думи, за да се създаде
продължителност на всеки импулс, редуване или коле
бание на тока за изключително малко време. Към мно
гобройните трудности в начина на ефективността на
тази механика, като посредством въртящи ключове или
прекъсвачи, е вероятно да се дължи на невъзможността
да се реализира на практика, най-малко до някаква забе
лежима степен, чиито предимства такава система е
способна. За да се избегнат тези трудности, аз в мое
т о представено изобретение, възползвайки се о т факта,
посочен по-горе и който е признат отдавна, че ако един
кондензатор или проводник, притежаващ капацитет, се
зарежда о т подходящ източник и се изпуска през токова
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верига при определени условия в зависимост о т капаци
т е т а на кондензатора или проводник, на самоиндукция и
съпротивлението на разтоварващата веригата, както
и дела на доставянето и разпад на електрическата енер
гия, може да се извършва периодично или под формата
на трептения за изключително малък период о т време.
Накратко посочвам като генерална тема, която уп
ражнява и по която работи изобретението ми, и се из
ползва както следва:
Аз използвам генератор - за предпочитане за много
високо напрежение и може да се получи или постоянен,
или променлив ток. Този генератор аз свързах горе с кон
дензатор или проводник на някакъв капацитет и се осво
боди натрупаната електрическа енергия деструктивно
чрез въздушното пространство, или в противен случай
в работна схема, съдържаща превеждащо устройства и
когато е необходимо - кондензатори. Тези токове могат
да бъдат с една и съща посока или да се редуват с пре
късвания успешно помежду си повече или по-малко бързо
или колебливо напред и назад с изключителна бързина. В
работната схема, поради действието на кондензатора,
настоящите импулси или токове с високо напрежение и
с малка сила се превръщат в течения с по-ниско напреже
ние и по-голяма сила. Производството и приложението
на потока на такива бързи трептения или редуване (чис
лото може да бъде много милиони в секунда) осигурява,
наред с другото, следните изключителни предимства:
пърВо, капацитетът на кондензаторите за даден изход
е много намален; Второ, ефективността за кондензато■ рите и инкризисно (екстремно) тенденцията да се загре
я т е много намалена, и на т р е т о място, обхватът на
преобразуване се увеличава. Аз имах този успех да получа
системен метод за превръщане, радикално различно о т
това, което е направено досега, на първо място, по о т 
ношение на броя на импулсите, редуване или трептения
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за единица време на напрежението, и второ, по отноше
ние на маниера (начина), по който се получават импулси
т е . За да изразя този резултат, аз дефинирах работен
импулсен т о к като един прекалено малък период или
прекалено голям брой импулси, или редуване, или треп
тения, отчетени за единица време, което не означава хи
ляда или дори двадесет или тридесет хиляди в секунда,
а много повече в пъти това число, и който всъщност се
извършва с прекъсвания, алтернативни или колебателни,
самостоятелно без употреба на механични устройства.
Аз сега ще пристъпя към обяснение малко по-подробно за природата на моето изобретение, като се позовава
на приложените чертежи.
Двете фигури са диаграми, всяка о т която пред
ставлява една генерираща схема, работеща схема,
средство за производство на импулсни или колебателни
освобождавания на електрически разряд с кондензато
ри, подредени или комбинирани, както е предвидено о т
м оето изобретение.
фигура 1А представлява генератор на високо напре
жение; ВН в проводниците, на който водят към също
т о , за което тези проводници са свързани с проводни
ците С на работещ ата схема, съдържаща привеждащи
в действие устройства, като лампи с нажежаема жич
ка или мотори G. При единия или двата проводника ВН
е прекъснато с D, двата края са разделени с въздушно
пространство или на изолация, чрез която се осъщест
вява разрушителният разряд. F е кондензатор, плочите
на който са свързани към генериращата верига. Ако тази
схема притежава в достатъчност капацитет, конденза
т о р ъ т F може да бъде премахнат.
фигура 2 е за генериране на електрическа верига за
ВН - съдържа кондензатор F и разреждания през въздуш
ните междини D в работната схема G, за всеки две т о ч 
ки, на която е свързан кондензатор Е. Кондензаторът Е
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се използва за промяна на то ка в някоя част о т работна
схема, като например L.
То може да съдейства за по-доброто разбиране на изо
бретението. За да разгледа по-подробно съществуващите
в такава система условия, както е показано на фиг. I, т о
нека да се приеме поради това, че системата, налице тук,
показва процента на доставките на електрическа енергия,
капацитет, самоиндукция и съпротивата на веригите са
толкова свързани, че се създава разрушителен разряд, с
прекъсвания, или колебливо освобождаване на разряда на
D. Да приемем, че първото разглеждане е точно на място.
Това очевидно ще се случи, когато коефициешпът на дос
тавките о т генератора не е адекватен на капацитета на
генератора, проводниците за ВН и кондензатор F. Всеки
път, когато кондензаторът F е зареден до такава степен,
че потенциалът или натрупаният заряд преодолява изолационното съдържание на изолираното пространство на D
кондензатора, той се разтоварва. След това се презареж
да о т генератор и този процес се повтаря в повече или
в по-малко бърза последователност. Разрежданията след
ват едно след друго толкова по-бързо, колкото по-близо
процентът на доставките о т генератора е равна на ско
ростта, с която веригата, включително генераторът,
е в състояние да поеме и да се разтовари о т енергията.
Тъй като съпротивата и самоиндукцията на работната
верига С и бързината на последователните разреждания
могат да бъдат променяни по желание, т о текущ ата
сила в работната и генериращата верига може да понесе
всякакво друго различно натоварване, пожелано в същото
съотношение.
За да се разбере действието на локалния конденза
то р Е на фиг. 2, нека един самостоятелен разряд да се
разглежда като начален. Това освобождаване на разряда
има две предлагащи се пътеки: един към кондензатор Е,
а другият - през част L на работната верига С. Ч а с т т а
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L обаче no силата на своята самостоятелна индукция
предлага силна опозиция на такова внезапно освобождава
не на разряда, докато кондензаторът, о т друга страна,
не предлага такава опозиция. Резултатът е, че на прак
тика няма ток, който да протича на първо време чрез
клоновете L, но се предполага, че противоположното
електричество се втурва към кондензатора и покрива
това съхраняване за момента на електрическата енер
гия в кондензатора. Придобитото във времето по този
начин електричество в кондензатора след това се раз
режда чрез клоновете L, като този процес се повтаря
за всяко изпразване, настъпващо за D. Количеството на
електрическа енергия, съхранявана в кондензатора при
всяко зареждане, зависи о т капацитета на кондензатора
и потенциала на тези плочи. Очевидно е, поради това,
че бързите разреждания ще са редуващи се всеки път
по-малки толкова за даден изход, колкото е необходимо
да бъде капацитетът на кондензатора, както и толкова
по-голяма ще е и ефективността на кондензатора. Това
се потвърждава о т практическите резултати.
Разреждането, възникващо в D, както е посочено,
може да бъде о т една и съща посока или може да бъде
променливо както и в предишния случай на устройства,
съдържащи се в работната схема - могат да бъдат пре
сечени о т токове на същия или алтернативно противоположна посока. Това може да се отбележи само при
положение че всяко интермитентно (прекъсващо) осво
бождаване на разряда, настъпващо за D, може да се със
то и о т определен брой трептения в работната верига
или клон L.
Едно периодично, вибриращо освобождаване на разря
да ще се случи при D на фиг. 1., когато съответните ко
личества носят определено отношение, изразено в добре
познати формули, като се запознаем с прост експери
мент. В този случай е доказано на теория и практика, че
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съотношението на силата на тока 6 работата на това,
че веригата генерира по-голямата о т най-голяма самоиндукция както и колкото е по-малко съпротивлението на
работната верига толкова ще е по-малък и период на ко
лебание.
Аз не се ограничавам до използването на каквито и
да било специфични форми на апарата, описан във връз
ка с това изобретение, нито за точното подреждане на
системата по отношение на неговите детайли, показа
ни тук. В чертеж ите обърнатите проводници са пока
зани във веригата, но ще се разбира, че при всички случаи
Земята може удобно да се използва вместо обратния
проводник.
Това, за което претендирам, е:
1. М етодът за електрическо преобразуване, описан
тук, който се състои в зареждане на кондензатор или
проводник, притежава капацитет и поддържане на поре
дица о т интермитентно или осцилиращи разрушителни
разряди на споменатия проводник в работна верига, съ
държаш привеждащи в действие устройства.
2. При система за електрическа конверсия комби
нацията о т генератор или източник на електрическа
енергия и линия за генериране в схема, съдържаща кон
дензатор или притежаващ капацитет и работеща схе
ма, функционално свързана с генериране в електрическа
верига чрез един или повече въздушни междини или пре
късвания в провеждането в средата с електрическите
условия, се регулират така, че прекъсващ или колебливо
(осцилиращо) разрушителното освобождаване о т гене
рирането в работната схема ще се запази, както е изло
жено.
НИКОЛА ТЕСЛА
Свидетелите:
РОБЪРТ ф. ГАЙЛОРД
ПАРКЪР В. ПЕЙДЖ
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Произведеното no копие на п атен та на Тесла импулсно елек
тричество притежава далеч по-интересни свойства, които до
сега не са били описани в никое университетско ръководство по
физика или по електроника. Когато Тесла е възнамерявал да въз
буди интереса върху електрическите явления на голяма аудито
рия, често е прибягвал до много зрелищни и дори потенциално
смъртоносни експерименти. Днес, век по-късно, това все още е
единственият наистина ефективен метод за привличане на вни
манието на непосветените.
По тази причина един о т първите му експерименти върху
импулсната енергия е възпроизведен по телевизията, за да по
каже по очевиден и ефектен начин (и в същото време малко известен)разликата между импулсния т о к на Тесла и обикновения
ток. Става дума за потенциално смъртоносен експеримент, пре
даден о т популярната програма Мистеро23, в която се използва
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Ил. 6. В средата е Водещата на „Мистеро“ Джейн Александър
в момента, в който докосва халогенната лампа от 500 W, напълно
потопена във вода с открити електрически контакти. Вдясно е
другият водещ на програмата Даниеле Босари.

импулсен ток , за да се запали една обикновена халогенна лампа (от
220 волта и 500 вата мощност), напълно потопена във вода о т
чешмата (недестилирана), с открити електрически контакти.
Лампата (захранвана с импулсен ток) продължава да работи във
водата, без да се получи каквото и да е късо съединение и воде
щ ата на програмата Джейн Александър си потапя ръката в съда,
без да бъде разтърсена о т токов удар.

Конвенционална техника на безопасност
при задачи, свързани с изработването
на генератори с високо напрежение
Никола Тесла проектира устройство за събиране на
енергия о т въздуха, но то й никога не е патентовал така
ва спецификация или резултатите о т подобна дейност.
Някои научни среди с м я т а т това за един о т провалите
му, но има съмнение, че то й е пропуснал възможността
да се възползва о т това откритие. Изхождайки о т ху
манните принципи, които ръководят Тесла през целия му
живот, както и източниците (философските т р а к т а 
т и на Гъоте), о т които е черпел и подхранвал въобра
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жението и въодушевлението си, смея да твърдя, че той
умишлено не се е възползвал о т това устройство, рес
пективно откритие.
О т това устройство може да се направи един много
интересен експеримент така, че да видите какво е ни
вото на изхода, което може да бъде постигнато, за да го
използвате. Конструкцията е показана ту к и е във връз
ка с Експеримент с ток на Тесла при късо съединение:

Rectangular housing - правоъгълен корпус; possibly
porcelain - вероятно порцелан; Electromagnet coil - елек
тромагнитна бобина; Magnetic Field Core - Ядро на Магнитно поле; Spark discarge - искров саморазряд
Това е по същество е правоъгълен цилиндър, който съ
държа два сферични електрода. Цилиндърът е поставен
вертикално, така че когато електродите се захранват с
високо напрежение, да може да се създаде зарядна искра,
въздухът вътре в бутилката се загрява, което го кара да
се издигне в цилиндъра. Затопленият въздух се йонизира,
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така че магнитното поле около електромагнита генери
ра заредените йони и причинява движение в противопо
ложните страни (+,-) на цилиндъра. Електродните плочи,
разположени вътре в цилиндъра, осигуряват електрически
път за излишните положителни и отрицателни заряди, за
да протичат заедно през товара - обикновено това е ос
ветление, отопление или моторни устройства.
На практика тази система се явява като по-малко
ефективна о т 100% за тази стойност на енергията, при
лагана към устройството, за да го оперира, която следва
да бъде по-малко о т количеството мощност, консуми
рана о т него за обработване на полезни товари. Аз не
съм сигурен, че това е непременно точно така, защото,
на първо място, въздухът вече съдържа заредени йони,
преди това устройство да започне да генерира повече
енергия. Тези естествено срещащи се йони вероятно се
увеличават в пъти, когато искровият разряд започне да
прескача между двете специални клеми (болтове) и дори
е в състояние да създаде много главоболие на невнима
телно приближили се хора до апарата. Тези естествено
срещащи се йони ще зареждат това устройство без ни
каква входяща мощност, необходима за създаването им
- т е са в състояние да осигурят изходна мощност.
Цялата земя е потопена в енергия, наричана още об
ластта на нулевата точка на енергията. Това е кипене на
енергия на квантово ниво, чието въздействие може да се
види дори и при абсолЪтна нула. Това поле е изградено о т
хиляди пъти по-малки о т електрона частици (етерния
ефект на Тесла, Од енергията на Райхенбах или Оргонната
енергия), което ги прави трудни за получаване на полезна
енергия директно. Полето трябва да бъде активирано,
преди да може да се черпи енергия о т него. Един о т на
чините да се направи това е да се генерират в областта
последователни вълни о т енергия, за да се излъчват навън
като вълна лъчиста енергия - нещо като вълните, причи
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нени върху повърхността на езеро с вода, т о ест, когато
хвърлим във водата един голям камък вертикално в цен
търа на езерото и вълните достигнат брега му, би било
възможно да се получи енергия о т вълните чрез воден ге
нератор. Същото може да се направи с вълните лъчиста
енергия, ако можете да ги създадете и знаете как да полу
чите енергия о т тях. Вълните на лъчиста енергия могат
да бъдат образувани о т много къси остри еднопосочни
електрически импулси. Подходящи за това са вълните с
времетраене, по-малко о т една сто тн а о т секундата.
Един о т начините за създаване на импулси о т този тип
е с помощта на искров отвод. В устройството на Тесла,
показано по-горе как искри, се генерират непрекъснато.
Тези искри ще генерират лъчисти енергийни вълни, излиза
щи под прав ъгъл спрямо искрата. Без съмнение, на верти
калния цилиндър ще има маса о т лъчиста енергия, когато
т я се експлоатира. Това е в допълнение към въздушните
йони, които вече са генерирани. Единственият въпрос е
дали приложените електродни плочи, показани по-горе, са
в състояние да улавят всичкия този излишък на енергия
та , или не. К ато се има предвид металното устройство,
използвано да улови лъчиста енергия, както е описано, из
глежда много вероятно, че някои о т тези допълнителни
енергии в действителност ще се улавят и ще се използ
в ат за захранване на товарите. Следва да се отбележи,
че устройството на Тесла, показано по-горе, ще генерира
UV радиация по същия начин, както всеки електрожен или
заваръчен електрод, така че трябва да се внимава, за да
не се гледа дъгата, или да се позволява на UV да попадне
върху кожата, дори и ако е покрита о т дрехи. Можете
да получите сериозни изгаряния през тънки дрехи, ако сте
подложени на силна UV радиация. Също така е вероятно
да бъдат генерирани о т дъгата и радиосмущения, така че
преди експлоатация трябва предварително да бъдат на
правени всякакви тестове.
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ВНИМАНИЕ: Тесла случайно открива, че зарядът на
електрическата искра във въздуха запалва и изгаря а т 
мосферен кислород и азот, произвеждащ над 12 милиона
волта като излъчени вълни. И кислородът, и азо тъ т син
тези рат изотопи като (К) клий (атомен номер 19), като
по този начин се преобразуват в алфа- и бета- лъчи (ли
шени хелиеви ядра с +2 за всеки и електрони с 1 за всеки)
и много мощна произведена радиация, при напрежение с
потенциал о т 12 Mev. Това е почти три пъти повече о т
нивото Mev на гама-радиация, излъчвана о т радия. Това
може и да е причината, поради която Тесла не разгласява
устройството, показано по-горе, и в случай че решите
да експериментирате с него, моля, бъдете наясно с по
тенциалната опасност о т това излъчване. Ръдърфорд и
Гайгер определят факта, че радият показва алфачастици
в размер на 34,0 милиарда в секунда, всяка о т които има
две единици на положителен заряд на 4,5 милиона електронволта. Това е смайващо количество енергия, което
йонизира въздуха вътре в корпуса и произвежда достатъчно мощност, за да може да се замени мощ ността на
целия български енергиен комплекс за неопределено време.
Измененото устройство на Тесла, показано по-горе, реализирано и окомплектовано в оловен контейнер с
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грам радий на лен тата 8 долната част на корпуса. Ради
ацията йонизира въздуха и на магнитното поле, разделя
зарядите и ги насочва към противоположните страни
на корпуса, за да се събират и да се използват чрез елек
тродните плочи. Няма причина, поради която не трябва
да се използват силни неодимови или америциеви посто
янни магнити, вместо DC електромагнити, както е по
казано.
Вместо да използвате опасния за домашни усло-
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вия искров отвод за създаване на високоволтов високо
честотен разряд, може да се пробва с високочестотен
генератор и умножител на напрежение.
Непосредствените ползи и бъдещето
на импулсната енергия
Импулсният т о к качествено превъзхожда обикно
вения о т много гледни точки: о т икономическа (може
да бъде предаден дори само чрез тънка медна жица), о т
технологична (той притежава не напълно изследвани
свойства), с видовете приложения (може да премина
ва през изолационни материали), о т екологична гледна
точка и о т гледна точка на безопасността (при опре
делени условия не е вреден в биологично отношение и
не е опасен за организма). В следващите глави ще бъде
обяснено как може да се проявяват всички най-чудати
свойства на импулсния то к, някои о т които биха мог
ли да влязат веднага в употреба за производството на
нови технологии, докато други все още предстои да бъ
д а т проучени.
Характеристика на импулсно-магнитното поле
При протичане на електрически то к по проводник
(бобина) в неговата околност възниква магнитно
поле. Ако разположим в нестационарно (променливо)
магнитно поле жива тъкан (като проводник), ще
възникне в нея под въздействие на електромагнитната
индукция слабо електродвижещо напрежение и токове,
които впоследствие изменят характеристиките на
частиците на живата маса.
Познаваме статично магнитно поле, при което във
времето не се променят нито поляритетът, нито
интензитетът. Освен това променливо магнитно
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поле, при което поляритетът периодично се редува,
и накрая импулсно магнитно поле (ИМП), което
променя поляритета си на импулси със специфична
форма и честота. Това поле се явява най-подходящо за
терапевтични цели.
За да оказва необходимото въздействие, импулсното
магнитно поле трябва да е с определена индукция (за
безопасно използване без необходимост о т лекарско
наблюдение - до около 20 мТ), ч есто та (използва се
нискочестотна магнитотерапия - о т 0 до 100 Hz),
градиент, дължина и форма на импулса. Такова НИМП
(нискочестотно импулсно магнитно поле) няма странич
ни ефекти и е възможно т о да бъде използвано при съот
ветни индикации без притеснение.
Въздействие на импулсното магнитно поле Върху
човешкия организъм
К ак то беше казано по-горе, прилагането на
нискочестотно импулсно магнитно поле предизвиква
в експонираната тъкан и непосредствено в целия
организъм редица изменения в биологичните процеси,
което е възможно терапевтично да бъде използвано
за влияние върху много болестни състояния. Предвид
ф акта, че м агнитното поле прониква равномерно
през цялата тъкан, неговото въздействие е върху
всяка една клетка. Не е в сила предположението, че
колкото е по-висока индукцията (и н т е н зи т е т ъ т )
и ч е с т о т а т а , толкова по-голям е р езу л тат ъ т.
Магнитно поле с висока индукция и ч е с т о т а може
да предизвика най-различни здравословни проблеми,
к а т о например болки в главата, умора, кожни
изменения, невралгични компликации или смущения в
сърдечния ритъм. По време на клиничните изпитания
се установи, че за терапевтично използване е най52
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подходящо нискочестотното импулсно магнитно
поле с парам етрите, посочени по-горе.
М агнитотерапията се състои във въздействието
на изкуствено магнитно поле с определени параметри
върху човешкия организъм. Това следователно е
физическа терапия, при която се генерира широко
лентово пулсиращо магнитно поле с ниска честота.
Електрическите токове, предизвикани о т импулсното
магнитно поле, умерен, повишават тем пературата на
експонираната тъкан (с 0,5 до 1 °С).
Нивото на съвременните модерни познания позволява
ефективно да се използва импулсното нискочестотно
магнитно поле в медицината, балнеолечението и
при рехабилитация в домашни условия. Импулсното
нискочестотно магнитно поле позитивно влияе
върху биохимичните и биофизичните реакции в клет
ките, между клетките и същевременно подобрява
пропускливостта на клетъчните мембрани. Резултат
на този процес е ф актът, че клетките в по-голяма
степен се снабдяват с кислород и с останалите важни
вещества, с което се подобрява процесът на обмяна.
Растеж ът и дейността на клетката се управляват
о т електромагнитни трептения. Нарушаването на ин
формацията води до тежки поражения на клетките - до
възникване на болести. Те могат да бъдат следствие о т
недостатъчност на магнитна енергия. Индуктивните
въздействия на магнитното поле могат да коригират
нарушената управляваща система на клетките.
Вредните странични ефекти при използване
на магнитотерапия са абсолЬтно изклк>чени
Магнетизъм означава жива енергия, която пред
ставлява движеща сила за жизненоважните процеси в
тялото. Измерванията на работата на клетъчните
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мембрани показва, че и н тен зи тетъ т на трептене
на клетките се понижава със сериозността на
заболяването. Периодичните трептения подкрепят
енергийно болната клетка. Връщат я обратно към
правилната честота. Този процес в никакъв случай не
натоварва тял о то , защото става дума за естествен
биологичен метод. М агнитната енергия е изначална енер
гия и се съдържа във всяка молекула, във всяка клетка.
Прекрасно качество на природата и на енергията й е
простотата; да се надяваме, че постепенно ще намерим
решения и разбиране за нейната пълнота и дълбочина. Ако
обобщим горните познания, можем изобщо да кажем, че
импулсните магнитни сигнали положително въздействат
за подновяване на нарушеното електромагнитно поле
и с това се възбужда естественото регенериране на
увредените части.
М агнитотерапията, при правилното й прилагане,
трябва да отвори задънените пътища към авторегулирането и авторепарирането на организма, т ъ й като
човешкият организъм е надарен с такава способност
и всяка една болест означава, че т я е нарушена. Освен
локалното въздействие върху тъканта, магнитното
поле активира цяла редица защитни системи на
организма, к ато например имунната, повишава ефектив
н о с т т а на бактериофагите, влияе на вегетативната
система и др.
Най-важните въздействия на импулсната
магнитотерапия са:
Ускоряване на регенерацията на клетките, стар
тиране на процесите на зарастване;
Противовъзпалителни действия;
Притъпяване на болките (действие на аналгетик);
Разширяване на кръвоносните съдове и подобряване
на кръвоснабдяването в експонираната област;
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Отстраняване на отоци;
Отстраняване на повишено мускулно напрежение
(миорелаксиране);
Подсилване и стабилизиране на костната и свързва
щ ата тъкан (стави, хрущяли);
Подсилване и подобряване на имунната система;
Стабилизиране на кръвното налягане;
Хармонизиране на вегетативната нервна система;
Понижаване на консумацията на лекарства.
Аномалиите на физиката
Във физиката за аномалии се сч и тат всички тези яв
ления, чието обикновено съществуване показва неточ
н о ст та или непълнотата на определена научна теория.
Е то защо, след като съществуват физични явления, кои
т о се проявяват независимо о т нашите възможности
за предвиждане и разбиране, значи, че по отношение на
нивото ни на познание имаме още много път да извър
вим. Често обаче теоретичната физика (о т теорията
към факта), която преобладава днес, счита тези анома
лии само като неудобство, защото п оставят под въпрос
нейните собствени основи. По правило официалната на
ука предпочита просто да се отърве о т тях, като не им
обръща внимание и ги обявява за незначителни.
Никола Тесла - напротив - следва противоположния
метод - на експерименталната физика (о т факта към
теорията), и изучава всяка физична аномалия като не
изчерпаем източник за придобиване на нови знания. Ис
тори ята на човешкия прогрес показва, че Тесла е имал
право: за древните народи например електричеството
е било само небесна аномалия, която се проявява по
средством мълниите по време на кратките дъждовни
бури, но по-късно т о се превръща в най-големия ресурс
на съвременния човек. Ние го използваме винаги и нався
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къде, за да задействаме което и да било техническо ус
тройство в заобикалящия ни свят.
На практика нашият научен прогрес сега зависи поч
т и напълно о т използването на електрически то к - физична реалност, която до преди около две столетия се
счита само за незначителна аномалия! Дори и днес, въ
преки че се е превърнала в енергия, позната на всички, не
говата истинска природа все още не е напълно проучена.
Знаем например, че за произвеждането на електрически
то к е достатъчно да се завърти един магнит около про
водник или обратното. Имаме и задоволителна теория за
описване на неговото поведение при определени условия
(напрежение, ампераж и стандартни честоти). Въпреки
това, щом напуснем областта на обичайните приложения
на електрическия ток, веднага се сблъскваме с аномалии,
не описани или само отчасти описани в световната научна литература.
Дори най-фундаменталните свойства на магнитнот о поле, о т което ежедневно черпим електричество, все
още са обект на проучвания и противоречиви теории24.
Можем ли да бъдем наистина сигурни, че магнитът про
извежда магнитното поле, о т което улавяме електро
ните, или в действителност магнитът е само един спе
циален атомен материал, който е в състояние да акуму
лира енергията на вакуума? Някои експерименти като
че ли наистина водят до в то р ата хипотеза (виж Експе
римент с магнита на Лийдскалнин) и в такъв случай вече
ще се възползваме о т енергията на вакуума (флуктуации
на частиците, считани само за виртуални).
Подобна ситуация на несигурност засяга не само
електромагнетизма, но обхваща цялото човешко позна
ние. Затова не е случайно, че съвременните теоретични
физици са стигнали до формулиране на парадокси, като
например разделянето на всичко съществуващо в две
различни сфери на макро и микрокосмос (квантовата фи
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зика), където първата се подчинява на закони на физика
т а , напълно различни о т тези на втората.
Енергията на вакуума - поглед към звездите
За да се опише формирането на галактиките и на
материята, съвременната физика прибягва до прието
т о твърдение, според което Вселената се ражда о т т .
нар. космическо яйце - концентрат на енергия, чийто
произход обаче не е в състояние да обясни посредством
своите доминиращи теории. Здравият разум навежда на
мисълта, че това космическо яйце не може да е произля
зло о т нищото. Но тъй като празното пространство в
действителност съществува само условно, това, което
на пръв поглед изглежда абсурдно, има повече о т реал
на основа. Т. нар. вакуум е потопен в огромно количество
енергия, образувана о т частици и античастици със микро
маса на ammo ниво, които взаимно биха се анихилирали,
появявайки се о т и изчезвайки буквално в нищото25. Тук
ще отбележим, че атом и те на химическите елементи в
стандартния модел са изградени о т протони, неутрони
и електрони. Електронът е истинска елементарна час
тица без вътрешна структура. Протоните и неутро
ните обаче са съставени о т елементарни частици, на
речени кварки. В атом ите присъстват два вида кварки,
като всеки о т тя х има различен дробен електричен за
ряд: +2/3 (горен кварк) или -1/3 (долен кварк). Протони
т е се съ сто ят о т два горни кварка и един долен кварк,
а неутронът се състои о т един горен кварк и два долни
кварка. На това различие се дължат различните маса и
заряд на двете частици.
Кварките са свързани помежду си о т силното ядрено
взаимодействие, чиито носители са глуоните. Глуонът е
член на групата калибровъчни бозони - елементарни час
тици, които служат за преносители на фундаменталните
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физични сили. Протоните и неутроните, о т своя страна,
са свързани в ядрото о т ядрената сила, действаща меж
ду адроните, която е остатъчен ефект о т силното яд
рено взаимодействие и има малко по-различен обхват на
действие о т него. Това е, което ние виждаме, но в една
друга теория, развиваща антипаралелна вселена на атомно
ниво, се казва, че не може да видим отрицателния протон,
тъй като той би се анхилирал моментално в нашия свят
о т положителния протон, създавайки колосална атомна
енергия25. Въпреки това, властващата в съвременните
среди догма налага да разглеждаме този вид енергия като
виртуална физическа същност, която не въздейства вър
ху материята и следователно не може да се използва о т
човека като работна сила. Поради тази причина, дори ако
ефектът на Казимир26 показва колко е лесно да се взаимо
действа материално с тази безкрайна енергия, намираща
се в латентно състояние навсякъде из пространството
(достатъчно е да долепим две метални пластини една
към друга, за да я видим да взаимодейства с атомите),
нито един изследователски център не проявява интерес
към проучване на съответна технология, чрез която да се
експлоатира.
Никола Тесла обаче заявява преди повече о т един
век27, че е успял, след като е изучил необичайните ефек
ти , произведени о т мощните токови удари на неговите
електрически кондензатори. Освен това, той счита, че
тази скрита енергия (наречена етер през XIX в.) е като
изначален материал, о т който е изградена Вселената, и
пише, че атом и те (тяхната маса би била генерирана о т
вихри на тази латентна енергия) биват засегнати о т
турболенцията на етера като кораб в морето по вре
ме на буря28. Тесла открива, че управлявайки частици
т е на вакуума с бързи електромагнитни ударни вълни,
може да създаде електрическата енергия чрез тях. Тай
ната се състои в предизвикването на процес на реагира
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не, способен да превърне част о т енергията на вакуума
о т потенциално състояние в конкретна работна сила
о т електрически вид. След см ъ р тта на Тесла по-голям ата част о т тези проучвания приключват, покрити с
клеймото Държавна тайна, и не се чува нищо повече за
т я х 29. Но благодарение на някои негови патенти (оста
нали в сянка и досега), както и изследвания, извършени
о т изобретателите, които напразно са се опитвали да
комерсиализират о ткр и ти ята му по-късно, независими
т е изследователи вече могат да кажат, че са на крачка
о т това да бъде разбулена мистерията.
Откриването на свръхразряда
Странните проблясъци, наблюдавани о т Нико
ла Тесла малко преди разреждането на кондензатори
т е , изглеждат свързани с друг електрически проблем,
много често стоящ пред работниците и инженерите
в края на XIX в. - инцидент, който възниква по време
на откриването на превключвателите на динамото с
високо напрежение. Наистина често първото проти
чане на електрическия поток в големите съоръжения
предизвиквало опасен електрически удар, който засягал
механическата система за управление, а също так а и
оператора. Този проблем се тълкувал о т електроинже
нерите по онова време като следствие о т наличието
на остатъчен електростатичен заряд, нищо повече.
Аномалията се изразявала визуално с ефекта на корон
ния разряд (проблясъци със синкав цвят, породени о т
електрическото напрежение) и въпреки че понякога на
трупаната енергия се оттичала веднага в земята, без да
навреди на хора или съоръжения, в някои случаи засягала
работниците, които били в близост до силовите про
водници или командното табло30. При по-дългите кабе
ли този ефект на мигновено зареждане пораждал сияние
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к ато синкави игли, което се разклонявало в околното
пространство11. Смъртоносният заряд изчерпвал цяла
т а си мощ само няколко милисекунди след момента на
задействане на прекъсвача и въпреки че генераторите са
били проектирани да произвеждат едва няколко хиляди
волта, тези преходни свръхнапрежения можели да дос
т и г а т много по-високи стойности. В резултат на кое
т о повредата в електрическата система се предотвра
тявала посредством включването на релета-прекъсвачи
със силна изолация и много стабилно заземяване32.
Тесла обаче разбира, че скритата причина за тези
аномалии е същата, която стои зад загадъчните проблясъци, които е видял да се образуват по време на прину
дителното освобождаване на енергия о т неговите мощ
ни електрически акумулатори. Изследователят Питър
Линдеман пише: Тесла е знаел, че странният ефект на
свръхзаряда се появява изклЪчително в мига, в който ди
намата бъдат свързани към електропроводи, точно ка
къвто е случаят с експлозивното разреждане на негови
те кондензатори. Въпреки че двата случая изглеждат на
пълно различни, ефектите, които причиняват, са напълно
идентични. Мигновеното свръхнапрежение, подавано от
динамата, изглежда концентрирано върху по-дългите ка
бели. Тесла изчислил, че концентрацията на електроста
тичния заряд надвишава с няколко порядъка което и да
е напрежение, подаден от динамото. Количеството ток
е било увеличено и трансформирано по някакъв начин33.
Очевидно е, че колкото и да е опасно, произвеждането
на един свръхразряд е проява на напълно нов физичен
феномен с огромно практическо значение. Останалите
инженери обаче вместо да го проучат, за да разберат
природата му и да се възползват о т големия му по
тенциал, предпочитат да се отстрани проблемът с
подобрено заземяване, все едно че става въпрос за неприя
тн а техническа неизправност.
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Според Джери Василатос - друг учен експерт по
технологията Тесла, основната причина за това анормално увеличение на електрическата мощност се нами
ра в смущението на енергията на вакуума, провокирано
о т особено бързи електрически разряди34. За да се обясни
появата на свръхразяда, можем да сравним внезапното
изпразване на един електрически акумулатор (конден
затор) с механичния ефект, произведен о т мигновено
пускане на свита пружина. Веднъж освободен, зарядът
о т енергия, нагнетен в кондензатора, поражда яростен
сблъсък със съпротивлението на електрическия провод
ник. Видът на така полученото физично явление зависи
о т бързината и мощта на сблъсъка, горе-долу като да се
удари един шамар на водата. Колкото по-бърз е нанесе
ният върху повърхността на теч н о с т та удар, толкова
по-голяма ще е съпротивата, която ще срещне. Над оп
ределена скорост водата придобива консистенцията на
твърдо вещество и развива коравина, подобна на тази на
бетонна стена.
Подобен принцип важи също за много бърз поток
о т електрони, когато се сблъсква с електрическото съ
противление на проводящо тяло. Василатос смята, че
феноменът, описан о т Тесла, трябва да означава, че по
т о к ъ т о т бързите електрони е блокиран за части о т се
кундата о т сблъсъка с електрическото съпротивление
на проводника. Според тази хипотеза силният натиск,
упражняван о т преминаването на електрони, създава завихряне върху енергията на вакуума, която освобождава
(като реакция) свръхразряд на пулсационния т о к върху
проводника. Това би обяснило внезапното и моментно
появяване на изключително мощни електростатични
полета в големи съоръжения о т края на XIX в., а също
така тяхн ото предварително явяване спрямо придвиж
ването на електроните (забавено о т сблъсъка с елек
трическото съпротивление) и спрямо обичайния ток.
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Тесла заключава, че електрическото поле не се със
тои само о т електрони, но също така о т нещо много
по-фино, способно да премине през всякакво състояние
на материята. Това прозрение подтиква ученият да
продължи с изследванията и да изгради ново експеримен
тално съоръжение - много просто, съставено о т един
трансформатор на т о к с високо напрежение, свързан с
два мощни кондензатора. По този начин Тесла разбира
как да балансира напрежението в зависимост о т елек
трическото съпротивление на веригата, за да произведе
по желание анормални състояния на свръхразряда - нещо,
което никое друго съществуващо устройство не би мог
ло да постигне35. Ч е с т о т а т а на електрическите разря
ди, освободени о т кондензаторите, може да се регулира
ръчно с обикновен искров разрядник (един вид предпазен
прекъсвач, образуван о т слой изолационен въздух, нами
ращ се между два електрода) и най-изненадващият факт
е мощ та на импулсната енергия, получена по този начин.

Ил. 7. Изображение на електрическата дъга, създадена от искров
разрядник
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Лъчиста енергия под формата
на звукови електрически вълни
Първото официадно споменаване на Никола Тесла и но
вата форма на лъчиста енергия се появява в The Electrical
Engineer о т 21 декември 1892 г., където я оприличават на
звукови електрически вълни-16. Ученият обяснява, че ако
проводникът е прекалено тънък, слабата електрическа
плътност, акумулирана върху малката му повърхност,
вместо да генерира топлина, разсейва излишната енер
гия през звукови електрически вълни, разпространени из
въздуха37. Той добавя, че тези вълни стават особено мно
гобройни всеки път, в който бързите разряди (по-голям
брой за секунда и следователно кратка продължител
ност), произведени о т мощна батерия, са насочвани през
метални прътове с къса дължина. Ефектите на тези зву
кови електрически вълни, излъчвани о т много кратки им
пулси (по-бързи), проникват толкова надълбоко, че могат
да бъдат усетени о т експериментатора като болезнени
убождания на разстояние о т 10 фута (около 3.00 м) или
дори повече38. При поставянето на стъклена плоча в бли
зост до кондензатор на променлив ток се чува ритмичен
звук, издаван о т сблъсъка на въздуха с обекта. Това въз
действие върху въздуха става още по-очевидно с доближа
ването на метален прът към съд, пълен с изолационно мас
ло. В течн остта, в непосредствена близост до рейката,
наелектризирана о т разрядите на импулсната енергия, се
формира кухина с размери два пръста (около 5 см), дължа
ща се на налягането на оттласнатия въздух.
След 1892 г. Тесла продължава експериментите си
с тайнствената лъчиста енергия и успява да произведе
още по-бързи разряди с ударни вълни, които се разпрос
траняват до 50 фута (18 м) разстояние39. Ученият се
опитва да се скрие зад стъклена преграда, но накрая кон
статира, че убождащите частици не могат да бъдат на63

спрени om никакъв вид материал. В сравнение с поШяаюто електростатично явление тази нова форма на
енергия притежава много различни свойства, тъй като,
осбен че е пулсационна, преминава дори през клетката на
фарадей40 и всякаква друга физическа преграда. Според
изследвания, проведени паралелно о т Питър Линдеман,
Джери Василатос и Ерик Долард, Тесла е установил, че
поредицата о т импулси с продължителност по-малка
о т 0,1 микросекунди поражда следните явления:
• изпаряване на проводниците;
• пораждане на ударни вълни, които удрят и про
никват в обектите, като ги о т м е с т в а т или ги карат
да вибрират;
• охлаждане на температурата на околната среда;
• изкуствено осветление.
Повечето о т тези ефекти не се проявяват при
накъсване на импулсите о т 0,1 милисекунди или с още
по-малка продължителност41. Проучвайки много о т въз
можните приложения на лъчистата енергия, Тесла пре
красно разбира както уникалните физични свойства,
така и невероятните икономически ползи, които т я
предлага.

ПЪЛНО

Какво наистина е електричеството?
Ако реконструкцията, извършена о т независими
експерти, е правилна, великият учен напълно е проумял
как да обърка вакуум енергията, за да предизвика фи
зическа реакция, която освобождава заряд о т лъчиста
енергия в повече о т електричеството, необходимо за
предизвикване на процеса. Но о т какво е съставен този
мистериозен енергиен поток? Тесла е разбирал, че няма
как да бъде о т чисто физическо естеств о след опита с
белите пламъци, произведени о т по-бързите заряди. За
белязва наистина, че няма никакъв реален електрически
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т о к 6 тях , тъ й като нормалните носители на тежки
заряди (електроните) не могат да се движат т а к а бър
зо, както самият излъчващ импулс. В първия момент
на разряда, произведен о т кондензаторите, електрони
т е о став а т неподвижни и никакъв електричен т о к не
може да протече през отворените изходящи проводни
ци. Лъчистият импулс, който обаче се движи, не би мо
гъл да бъде о т електрическо естество. Тесла изключва
също так а възможността, че то ва би могло да се отнаря за явления, породени о т обикновеното електричест
во, което се изявява по необикновен начин.
Но как би могло опасното електричество, употре
бявано о т всички, да има скрита природа, умерена и
пулсираща? Електроенергията, която Тесла обичайно
използва за работа, е травматизираща, изгаряща, наже
жена, бодяща и смъртоносна. Този феномен на разто
варване обаче може да бъде държан под контрол и да
се превърне в безболезнен при пипане о т човешка ръка,
така че да не убива или да причинява вреда на хората,
дори когато е с огромна мощност42. Друг удивителен
феномен, който отхвърля всякакво съмнение по отно
шение на истинската природа на енергийните потоци,
освободени о т неговата апаратура, се проявява по вре
ме на експеримента на устройството, което п атен то 
ва по-късно през 1891 г. Ученият създава електрическа
верига под формата на U о т меден прът, свързан с един
кондензатор. По дължината на страничните му краища
свързва няколко крушки с нажежаема жичка и след това
пуска т о к към кондензатора о т генератор за високо на
прежение. Ако се касае за обикновено електричество,
тази система би провокирала стихийно късо съедине
ние. По тази причина всички присъстващи на експери
м ента очакват да с т а н а т свидетели на изпепеляване
на самия генератор. Вместо то ва лампите с в е т в а т
с наситено бяла студена светлина и динамото, което
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пуска то к, не е увредено по никакъв начин. Този експе
римент показа два феномена:
• Веригата е прекосена о т форма на енергия, която
не прави къси съединения.
• Законът на Ом относно съпротивлението и за
конът на Кирхов относно цялата верига, съгласно кой
т о т о к ъ т предпочита пътя с по-малко електрическо
съпротивление, е нарушен. Електрическият поток на
ВЧИ енергия в действителност не следва проводящо
т о трасе, което е по-благоприятно за него (с по-малко електриче
ско съпротивление), а вместо то ва
предпочита по-неблагоприятното,
където среща по-голямо електриче
ско съпротивление43.
Нормален поток о т електрони
би предизвикал късо съединение, без
да произведе светлина, като би пре
минал през проводника с по-малко съ
противление, избягвайки лампите с
нажежаема жичка (представляващи
електрически съпротивления).
В U-образната верига на Тесла
обаче не се регистрира никакво късо
съединение и енергията се концен
трира върху електрическото съпро
тивление на нажежаемата жичка във
вътреш ността на крушките. Пора
ди това не би могло да става дума
за обичайно протичане на електрони
и Тесла използва многократно тази
демонстрация, за да покаже разделе
Ил. 8.
нието на електронните потоци о т
U-образната верига на неутралните токове. Според ЛиндеНикола Тесла
ман тези първи основни наблюдения
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вероятно са подтикнали Тесла да заключи, че електри
чеството е образувано о т някакъв вид вълнови лъчи и че
ВЧ енергия смущава потоците на етера (енергията на
празно пространство), генерирайки наблюдаваните анор
мални явления (например свръхразряда).
Накъсване на импулсите в електричество
Изследванията, проведени о т Питър Линдеман,
Джери Василатос и Ерик Долард, потвърждават, че про
цесът на електрическо преобразуване, замислен о т Тесла,
би представлявал разпадане на потока о т обикновеното
електричество на съответните му елементарни компо
ненти. Тезата ще намери потвърждение и в обявеното
о т американския откривател Едуин Грей, според когото
импулсният т о к се произвежда о т процеса на разделяне
на положителното.
Технологията, развита о т Тесла след първите екс
перименти, му е позволила да използва самия ток, за
да раздвижи енергията на вакуума и да предизвика
преобразуването на обикновената електроенергия
в различна енергийна амалгама, съставена о т вълни,
по-малки и по-проникващи о т електроните. Основната концепция на тази импулсна технология е, че по
време на разрушителните разреждания на кондензато
рите с високо напрежение електроните не могат да се
съревновават нито с бързината на енергията на вакуума
(един вид носеща вълна на електроните), нито с проница
ем о стта на нейните частици - вълна със субатто маса.
По този начин ще бъде създаден един вид енергиен фил
тър (чиято плътност е пропорционална на бързината на
разрядите), тъй като единствено частиците-вълна, в
състояние да преминат през стен ата на електрическо
т о съпротивление, са с размери много по-малки о т тези
на обикновените електрони. Следователно частиците
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на импулсната енергия би трябвало да са крайно подвиж
ни, тъ й като, за разлика о т електроните, могат да пре
минават през всякакъв вид материал почти без усилие.
Екстремните изследователи, които първи проучват до
кументите, отнасящи се до импулсната технология на
Тесла, също та к а твъ рдят, че носещите вълни на енер
гийния поток (енергия на вакуума) освен че са неутрални
и лишени от маса (не сме в състояние да ги измерим),
притежават свръхсветлинна скорост44.
Имах удовлетворението да завърша работата по
предприетото начинание за използването на един нов
принцип, чиито предимства се основават на чудесните
свойства на електрическия кондензатор.
—- Никола Тесла45
Електроните според Тесла
Сегашната господстваща теория за електромагнетизма определя електрона като субатомна частица с
отрицателен електрически заряд и според принципа на
неопределеността, изложен о т Хайзенберг в далечната
1927 година, не би било възможно да се узнае едновремен
но скоростта и положението на електрона. Това означа
ва, че о ткак то е формулирана тази хипотеза, кванто
вата доктрина налага ограничения при изучаването на
субатомните частици, все едно че тези ограничения са
продиктувани о т самите закони на физиката.
През 1929 г. френският физик Луи дъо Бройл печели
Нобелова награда за физика, след като е открил вълново
т о естество на електроните46, които дотогава са били
класифицирани само като частици с квантово състоя
ние (енергийни пакети). Дъо Бройл не отрича съществу
ващата преди това теория на частиците, но обяснява,
че и електроните, освен светлината, се характеризират
с двойствена природа - както корпускулярна, така и въл
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нова: Електронът не може вече да бъде схващан като са
мостоятелна малка частица електроенергия. Той трябва
да бъде свързван с вълна и тази вълна не е въображаема;
нейната дължина може да се измери и интерференцията
й да бъде предвидена47.
Досега обаче всеки опит да се проследи точният
път на движение на електрона се проваля, тъй като се
отнася до частица, която, ако и да се движи по опреде
лена орбита около ядрото на атома, изглежда като че ли
се появява и изчезва буквално о т нищото. За да се опише
това чудато поведение, което е общо за субатомните
частици, се използва принципът на неопределеността
на Хайзенберг, според който на една частица не може да
се зададат (а следователно и да се определят в един и
същи момент) точните стойности на положение и ско
рост (количество движение) (или импулс - бел. прев.)48.
Принципи като току-що описаният правят много о т
характеристиките на субатомните частици (направ
ление, известно днес като квантова механика) необяс
ними за класическата физика, представяйки Вселената
като царство на парадоксите, управлявано о т различни
физични закони, които се променят в зависимост о т
размерите на наблюдаваното явление (микрокосмос и
макрокосмос).
По въпроса за м атери ята и нейните частици Ни
кола Тесла обаче има единно и коренно противоположно
тълкуване, което е в състояние да разреши всички ос
новни противоречия на модерната физика. За великия
учен о т хърватско-сръбски произход в действителност
м атерията произхожда о т вихрите на етера (енергия
на вакуума) и субатомните частици биха били осезаемо
проявление на естествено присъстващи смущсния в оке
ана о т невидима енергия (без маса), който изпълва целия
Космос. Тесла е отричал съществуването на електро
ните (и на частиците като цяло)49 така, както са били
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описани ош академичната общност, възприемани като
обикновено колебание на енергията на вакуума, което
става Видимо през определени периоди (появявайки се и
изчезвайки в различни точки на орбитата около ядрото
на атома). За да бъде разбрана по-добре концепцията за
истинската същност на м атерията и на невидимата
енергия, можем да си представим ядрото на атома като
образувано о т циклон (смущение) на енергията на вакуу
ма, все едно е обикновено завихряне на водата, около кое
т о (в ясно определени орбити) се формират и поглъщат
други малки завихряния (учените ги идентифицират
като частици-вълна, които се появяват и изчезват о т
една точка до друга в една и съща орбита). Един изклю
чително бърз енергиен вихър може да приеме привиднат а плътност на твърдо тяло (атомна и корпускулярна),
притежавайки в същото време свойствата на вълна.
В този ред на идеи о т вида на вихъра на енергията на
вакуума зависят всички характеристики на м атерията
и на видимата енергия. Течението на времето и послед
валото намаляване на интензивността на тези вихри
биха предопределили естествения процес на трансмутация о т един вид атом в друг. Тази интерпретация на
цялата видима вселена като радиация, излъчвана о т под
вижния етерен океан (винаги присъстващ във всяка т о ч 
ка на пространството), изглежда обяснява по елегантен
начин също мистерията за формата на галактиките
(кръгли, спираловидни или елипсовидни) и орбитите на
небесните тела (тласкани като кораби о т произвола на
течението). Следователно, ако Никола Тесла е имал пра
во, модерната физика никога няма да разбере правилно
наблюдаваните явления, докато не признае на енергията
на вакуума функцията на универсална матрица на всяка
друга форма на енергия, която може да се измери, видима
за нас.
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Експериментите и изследванията
на инженер Роберто Хандверкер
Сред италианските изследователи, които са изуча
вали импулсната енергия на Никола Тесла, можем да ци
тираме инженера Роберто Хандверкер. В неговия научен
доклад върху т . нар. студено електричество (студен ток
или енергия на импулси) няма как да не бъде поставен ак
цент върху трудностите, които характеризират призна
ването й на официално равнище: Твърденията и публика
циите около wireless (безжичната) енергия на Тесла бяха
поставени под съмнение и осмивани до такава степен, че
теми като „студеното електричество“ (импулсен ток бел. авт.) или true wireless50 днес са изолирани между научната фантастика и перпетуум мобиле. В днешно време
ония, които се занимават с тези теми, дефинирани като
„псевдонаука“,рискуват подигравки, въпреки че има и екс
перименти и устройства, показващи много „аномалии“ в
поведението на електрическия ток при определени усло
вия, които малцина си правят труда да разгледат задъл
бочено и да проверят - който присъства на подобни лк>бопитни феномени, след това се намира в положение да
трябва да ги докаже пред научната общност51.
След това Хандверкер описва така някои о т явлени
ята, наблюдавани по време на своите експерименти: Те
най-малкото са л/обопитни най-вече за онзи, който разби
ра от електричество. По какъвто и начин да са наречени,
, сигурно е, че не се различават малко от нормалните прояв
ления на променливия електрически ток. Това например са
истински феномени, като: нормални крушки с нажежаема
жичка и неонови тръби, които светят с пълна яркост дори
при късо съединение; халогенни лампи, които работят, по
топени във вода; лампи с различно номинално напрежение,
захранвани едновременно от едни и същи „изходи“, и лам
пи, работещи с един захранващ кабел ши при определени
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обстоятелства даже без проводници, т.е. wireless. Зато
ва е коректно да посочим един факт: към настоящия мо
мент този, който е в състояние да възпроизведе такива
явления, не само трябва да ги обясни и демонстрира, но
трябва и да ги оправдае чрез доказателства за тези, кои
то ги отричат и ги считат за невъзможни въпреки оче
видните факти. [...]. Но връщайки се към въпросните яв
ления, може да добавим, че подобни „анормални“токове
избягват онова трасе по веригата, което обикновено е
по-благоприятно за тях, или това с по-ниско електри
ческо съпротивление (съставено от медни пръти, виж
Ил. 9), като предпочитат вместо това, незнайно защо,
по-неблагоприятното, т. е. това с по-високо съпротивле
ние (нажежаемата жичка на крушките), в противоречие

Ил. 9. На изображението се вижда една лампа с нажежаема жичка
(12 V/21 W) и една неонова (230 У / 8 W), които работят перфектно,
въпреки различния вид напрежение, липсата на стартер и „късото
съединение“, причинено от свързващата рейка, разположена като
„мост“ между двете медни проводящи тръби
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със закона на Ом52. Тези твърдения на Хандверкер, проти
воречащи на общоприетите, се базират на факта, че ре
зултатите о т студения ток днес са възпроизводими и в
състояние да бъдат проверени о т всеки.
Роберто Хандверкер в действителност е взел стано
вище по технологията на Тесла само след като си е изца
пал ръцете чрез директно експериментиране. Неговите
съмнения и решителността му са го подтикнали лично да
провери съществуването на някои о т свойствата на импулсната енергия, споменати о т великия учен. Сред тру
довете на Хандверкер върху резултатите о т експеримен
т и т е му откриваме например описанието на надлъжните
електрически вълни, лишени о т магнитно поле, излъчвани
о т сферична антена53. Съществуването на тези особени
вълни преди това е идентифицирано и о т други учени, но
той е единственият, който ги използва конкретно с прак
тически приложения54. Първо, преобразува енергията на
надлъжните вълни на Тесла в ток, който може да задви
жи всеки електрически мотор, използвайки един обикно
вен изправителен мост. След това построява модел на

Ил. 10. По време на срещата от 15 април 2011 година, организирана
Ньв Верона от Конфиндустрия, Хандверкер показва също така
малък модел на електрически автомобил, захранван дистанционно
г импулсния ток на Тесла. На публичната демонстрация на тази
технология са били свидетели няколко технически експерти от
Ордена на инженерите и събитието е проследено от журналистите
па местния телевизионен новинарски канал.
Ил. 11. Ясно се виждат паралелни пръти на веригата за импулсен
шик и лампата на Тесла
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електрическа количка без батерии, напълно захранвана о т
разстояние с импулсен то к (Ил. 10).
Впоследствие неговият модел-играчка и верига
т а на Тесла са представени по време на срещата на
Confmdustria (Всеобщата конфедерация на италианска
т а промишленост - бел. прев.) във Верона на 15 април
2011 г., но както може да се предвиди, никой не изглежда
да е обърнал особено внимание55.
Пак прилагайки технологията на Тесла, Хандверкер
успява да реализира прототип на електрическа платно
ходка (отново без батерии), наречена G-03 Argon, захран
вана дистанционно чрез една антена о т вода. Действие
т о на този малък модел демонстрира преминаването на
надлъжните вълни дори през дебел слой о т пластмасо
ва изолация (Ил. 12)56. В резултат на което Хандверкер
заявява: Изненадващо е, че „студеният безжичен ток“е
в състояние да премине през изолатори с доказана ефи
касност, като въздух, стъкло, пластмаса и вода (чиста),
които, както е добре известно, забавят и екранират
обикновените радиовълни, а това прави радиокомуникациите с подводници невъзможни57.
Ил. 12. РобертоХандверкер и неговия G-03 Ar
gon.
„Платното“
на
моделчето е от алуминиев
лист,
които
изпълнява
функцията на кондензатор,
а не на приемателна антена.
Импулсният ток се приема
от малката лодка чрез
водата,
благодарение на
специална антена от вода,
поставена в контакт с
изолиращата пластмаса на
ограничителния басейн.
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Лампата, която отхвърля ръката
и привлича металите
Хандверкер
повтаря
още един интересен експе
римент със студено елек
тричество, описан о т Тес
ла в статия, публикувана
в Electrical Experimenter
през 1919 г.58 Впоследствие
обяснява особените ефек
ти , произведени о т една
лампа, свързана с плоска
бобина (намотка о т изо
лиран проводник тел във
формата на диск с предназ
начение на вторична вери
га), захранвана по индукция
(метод, който позволява
да се зарежда с електри- I
чество едно проводящо
Ил. 13.
тяло без физически кон
т а к т ) о т външна кръгова верига с импулсен то к (която
работи като първични верига.) На графичното изобра
жение, създадено о т него (Ил. 13)59, се вижда вариант на
класическата верига на Тесла (генератор на т о к - кон
дензатор - искров разрядник), разработен във формата
на кръг, в чиято вътрешна част (но без директна връзка)
има навит изолиран проводник във вид на плосък диск.
Единият край на бобината, електрически заредена чрез
индукция, е заземен (GND), докато другият отива да
захранва електрическия товар (крушка/лампа). Според
извършения о т Хандверкер експеримент тази конфигу
рация на веригата на студения т о к (импулсен ток) е про
извела следните ефекти:

Марко Пииупш
• светлината на лампата оказва привличане на ме
талното фолио, окачено на жица в непосредствена бли
зост до него;
• ръката на експериментиращия усеща вид о т 
блъскващ натиск, идващ о т лампата.
Анормалните прояви на тази необичайна лампа с им
пулси на Тесла свидетелстват за настоящ ото състоя
ние на непълнота и отчасти за слепота на академичните
изследвания. В тази връзка самият Хандверкер заявява:
Някои области на физиката, с необходимата доза ре
ална политика, трябва да бъдат преосмислени, особено
при доказателствата на тези (и другите) концепции, не
просто оставени в учебниците и дори забравени, ако не
и направо „отстранени“, понеже са „неудобни“, не поби
райки се в релативистичните параметри (теорията на
Айнщайн - бел. а в т . ).
Кулата „Уордънклиф“ и технологията
на импулсите
Когато през 1901 г. Тесла започва изграждането на
своето съоръжение за предаване на енергия по целия свят
без проводници (на импулси), обяснява, че т о ще работи,
подтискайки напълно електромагнитните емисии60. Само
две години по-късно проектът му е спрян въпреки поч
т и напълно завършената работа. Големият банкер Джон
Пирпонт Морган, който финансира строителството на
кулата Уордънклиф, замразява необходимите средства,
когато е липсвал само медният купол. Влиятелните кръ
гове не са имали никакво намерение да губят огромните
си печалби, получени на енергийния пазар, но пък не са и
могли публично да признаят истинската причина за своя
т а обструкция към човешкия технологичен напредък. Те
използват своите вестникарски вериги за разпростра
нение на слуха, че ученият внезапно се е побъркал и така
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дискредитират завинаги неговата технология. В резул
т а т на което футуристичното устройство Уордънклиф
(Ню Йорк), проектирано о т Тесла, и до днес е универсално
възприето като невъзможна за реализиране идея поради
макроскопични грешки в изчисленията.
Според официалната версия, замисляйки най-големия си проект, Тесла дори не бил забелязал, че наруша
ва най-елементарните закони на физиката за дисперсия
на енергията - принципи, които не биха убегнали дори
на електротехник първокурсник. Освен това, никой о т
академичните експерти, които оценяват негативно осъщ ествим остта на проекта, никога не си е правил труда
да проучи о ткр и ти ята на Тесла в областта на надлъж
ните стационарни земни вълни и нещо още по непрости
мо - реалната работна система на кулата Уордънклиф
е изцяло игнорирана. На тороидалния купол на съоръже
нието например погрешно е приписана функцията на излъчвателна антена по модела на Херц, докато всъщност
става въпрос за гигантски кондензатор, предназначен да
произвежда импулсна енергия и стационарни вълни61.

Ил. 14. Рисунка на кулата „Уордънклиф“ с огромен кондензатор
под формата на купол като медена пита
Ил. 15. Снимка на кулата, останала незавършена

Тесла е възнамерявал да използва електрическия ка
пацитет на самата планета като електрически еласти77
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чен склад, о т който да може да се извлече енергия вече
навсякъде (виж Забранените научни открития). Както
може да се види о т техническите чертежи на учения на
масивната подземна структура на кулата Уордънклиф,
устройството е било проектирано с цел да разтърси
земята и да произведе надлъжни земни вълни, различни
о т вълните на Херц. Той също така заявява, че неговото
излъчвателно съоръжение позволява прехвърлянето на
енергия без разпиляване и със свръхсветлинна скорост62.

Ил. 16. Графично описание на Тесла на различния тип
разпространение на вълни, следвано от проникващите, за разлика
от електромагнитните вълни на Херц, земни надлъжни вълни на
пулсационната енергия
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Максуел и надлъжните Вълни
Уравненията на Джеймс Кларк Максуел (Единбург,
1831 - Кеймбридж, 1879), които днес са в основата на
съвременните закони за електромагнетизма, вече не о т 
говарят на първоначалните формулировки. Изчисленията,
публикувани през 1865 г. о т учения в A Dynamical Theory
o f the Electromagnetic Field63, са много по-сложни и завър
шени, отколкото тези, които са известни днес. В този
исторически документ Максуел представя на света
своята теория на електромагнетизма с 20 уравнения,
но впоследствие академичната общност решава да оп
рости неговата работа, оставяйки само 4. Нещо повече,
не само са с намален брой, но са и опростени до такава
степен, че дават много по-различни резултати о т пър
воначалните уравнения. В действителност става така,
че вместо вярно написаните о т Максуел уравнения чрез
кватернионите на Хамилтън с по четири члена64са въве
дени по-прости тричленни уравнения о т векторен тип
с различни резултати. Във връзка с това международно
признатият учен Терънс Барет (един о т създателите на
първия радар със свръхширока честотна лента) заявява:
В случая с електромагнетизма теорията беше първо оп
ростена и след това блокирана. Максуел описва електро
магнетизма чрез алгебрата на кватернионите и го прави
централна точка на своята теория. През 1881 г. Оливър
Хевисайд заменя потенциалното електромагнитно поле
на силовите полета като централна част на електромаг
нитната теория. В съгласие с него потенциалното елек
тромагнитно поле е произволно и наложително „убито“65.
Още no-зле са се развили нещата през следващите
години за тео р и ята на Максуел, понеже освен Хевисайд
се намесват и няколко други учени, като Уилард Гибс
и Хайнрих Херц, които значително намаляват слож
н о с т та и прецизността чрез прилагане на векторна
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алгебра. По-кьсно Хендрик Лоренц също така произволно променя симетрично и без т о в а вече съкрате
ните уравнения на Хевисайд-Максуел, за да получи още
по-лесни за алгебрично решаване уравнения. Вследствие
на всичко то ва в съвременната епоха ф акултетите по
физика и електроинженерство преподават единствено
и само едно зле преработено копие на оригиналната т е 
ория на Максуел, без да се държи см етка и да се отчи
т а т сериозните промени, които е претърпяла в хода
на времето. Последствията о т тази ситуация са, че
истинската теория на Максуел е в състояние да форму
лира модел на енергията на вакуума, докато настоящо
т о лошо копие - не. Сложната и прецизна система о т
изчисления с кватерниони позволява на Джеймс Кларк
Максуел да предвиди математически и наличието на
надлъжни вълни, по-късно о ткр и ти о т Тесла. Послед
ните, за разлика о т обикновените електромагнитни
вълни (напречни), т р е п т я т изключително по посоката
на разпространение, както е в случая на звуковите и на
сеизмичните вълни.
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своята същност е некомутативна, а следователно и
определението на математическата структура, която
я представлява, също трябва да включва некомутативно
умножение.
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Глава II
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯТ НА ТЕСЛА
Според различни изобретатели, появили се на об
ществената сцена десетки години след см ъртта на Ни
кола Тесла, свръхразрядът на импулсния то к може да бъде
използван за захранване на система о т акумулатори (аку
мулатори на постоянен ток). Схемата на това устрой
ство, което би трябвало да се самозахранва в непрекъс
нат цикъл, без никога да се изтощи, е известна в средите
на гаражните изследователи под названието Tesla switch превклЬчвател на Тесла. Въпреки всичко, с изключение на
публичните демонстрации на някои изобретатели, като
Едуин Грей и Джон Бедини, нито един о т прототипите,
реализирани досега, не е работил коректно.
Някои изявления на Едуин Грей подсказват, че
превключвателят на Тесла може да работи само ако
е захранен с инпулсна енергия. Това би обяснило прова
лилите се резултати на независимите изследователи,
които използват най-обикновени зарядни устройства
на постоянен т о к и серия батерии, свързани помежду си
чрез релета (магнитни прекъсвачи, наречени също суич).
Първата схема на превключвател на Тесла е предложена
о т Роналд Брант (приятел на Никола Тесла) на Джон Бе
дини и е била публично оповестена на 11 август 1984 г.
по случай 100-годишнината о т пристигането на Никола
Тесла в САЩ (Ил. 1). По време на симпозиума, организиран
В Колорадо Спрингс (Колорадо) о т И н сти тута на инже
нерите по електроника и електротехника (IEEE), Бедини
запалва една лампа, захранвана о т неговия превключвател
На Тесла и я оставя да свети през цялата продължител. ност на симпозиума, за да докаже, че нивото на заряда в
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батериите остава непроменено. Ако това устройство
е работило наистина, е ясно, че не би могло да се отнася
за някаква система с обичаен ток.
Как работи?
Днес основната задача на импулсното захранване е да
преобразува напрежението о т електрическата мрежа о т
променливо със стойност о т около 220V (в други държави
110V) в постоянно със стойности о т 3.3V, 5V, 12V, 24V,
36V и т.н. и за разлика о т стандартните трансформа
торни захранвания, импулсните преобразуват нискочесто тн и я ток (с често та 50/60Hz) във високочестотен
т о к (над 50KHz - т о е с т над 50000Hz). Това позволява да
се постигне висока мощност, като се използват много
по-малки трансформатори (за намаляване на напрежение
т о о т 220V на нужните стойности, споменати по-горе)
и кондензатори. Така значително се намалява и размерът
на захранването. Друго преимущество на импулсните
захранвания е, че са по-ефективни. Техен недостатък е
ф актъ т, че генерират високочестотен сигнал, който
може да предизвика например смущения както в компо
нентите на компютър, така и в друга апаратура. Поради
това всички такива захранвания са в метални кутии - за
щото м еталът поема тези смущения.
За да се опише тео р и ята на функциониране на прев
ключвателя на Тесла по възможно най-простия начин,
можем да прибегнем до принципа на скачените съдове.
У стройството се състои всъщност о т серия батерии,
свързани помежду си с помощта на магнитни автом а
тични прекъсвачи (различни видове суич), които изпъл
няват функцията на баражи за енергия, като я о ст ав я т
да тече към другите батерии само когато зарядът на
последните падне под определено ниво. Зарядното ус
тройство на импулси може да бъде зареждано на свой
88

II. Превключвателят на Тесла
ред о т една о т батериите, свързани последователно, и
цялата система не ще успее да изконсумира никога енер
гията, намираща се в акумулаторите, благодарение на
свръхзаряда, доставен о т импулсния т о к чрез специал
ното зарядно устройство.
На 11 август 1984 г. Джон Бедини показва работата
на тази технология пред американски инженери о т IEEE,
без да обясни особените свойства на импулсния ток. Той
се ограничава да илюстрира схемата на веригата и да по
твърди, че един превключвател на Тесла е в състояние
да поддържа дадено електрическо натоварване (консума
то р на енергия), без изобщо да се изтощава през целия
експлоатационен ресурс на отделните електрохимични
компоненти, намиращи се в акумулаторите.

Ил. 1. Основната схема на превключвателя на Тесла, показана от
Джон Бедини на Tesla Symposium на 11 август 1984 г.
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Едуин Грей
физическият принцип, използван в превключвателя
на Тесла, е успешно репродуциран о т Едуин Винсент Грей
(Вашингтон, 1925-1989 г.) - американски изобретател,
умрял преждевременно на 64-годишна възраст. Едуин
Грей също показва публично генератор на импулсна енер
гия, който се самозахранва, и събитието е описано о т
изследователя Питър Линдеман по следния начин: Едуин
Грей откри, че разрядът на един кондензатор за високо
напрежение би могъл да бъде предизвикан да освободи ог
ромен и блестящ електростатичен разряд. Този енерги
ен разряд бе произведен от неговата верига и задържан
в специално устройство, наречено „conversion element
switching tube“ (тръба за комутация и преобразуване).
Особената форма на „студен“ток, който не предизвика
шок/удар, достави енергия на устройства и мотори по
време на всичките демонстрации, като при това заре
ди и акумулаторитеА6. Все още разполагаме със снимки
о т тогавашните вестници, на които се вижда как Еду
ин Грей потапя във вода (с демонстративна цел) лампи,
захранвани с импулсен ток.
През юли 1973 г. американският репортер Том Валънтайн о т The National Tattler публикува подробен о т 
ч ет върху демонстрацията на Едуин Грей, извършена в
неговата лаборатория във Ван Нюис (Калифорния) в при
съствието на много учени и журналисти:
Грей взе малък акумулатор за мотоциклети от 15
ампера и го вклЬчи към кондензатори, свързани за табло
с контакти. Щракна един прекъсвач и малкият акумула
тор изпрати заряд на кондензаторите. След това свър
за към контактите 6 крушки с нажежаема жичка от 15
вата всяка (общо 90 вата - бел. авт.), портативен те
левизор, работещ на 110 волта, и две радиа. Крушките
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се запалиха заедно с телевизора и радиата, при това без
малкият акумулатор да започне да се разрежда.
- Никога не би могъл да получиш целия този ток при
обичайни условия - каза Грей.
След това остави една от крушките да падне в ци
линдър, пълен с вода.
- Какво би станало, ако тази крушка получаваше
обикновена електрическа енергия? - попита Грей, докато
потапяше ръката си във водата със запалената крушка.
—Крушката гцеше да започне да трещи при първия си до
пир с водата, а ти щеше да умреш от токов удар!
Никакъв шок.
- Господа, това е ново проявление на електричест
вото! - забеляза Ричард Хакенбергер67, експерт по елек
тротехника.
Два месеца след публикуването на о т ч ет а изследова
т е л я т Питър Линдеман пише на калифорнийската ком
пания на Грей, за да поиска повече информация за функ
циите на технологията на студеното електричество.
О тговорът на EVGray Enterprises Inc. е стегн ат и изра
зителен: Уважаеми г-н Линдеман, бих желал да Ви благо
даря за показания интерес към „EVGray Enterprises Inc. “и
за времето, похарчено да ни пишете. Изпратих писмо и
на Вашия брат, но заради нашата сигурност не можем да
дадем никаква информация, касаеща мотора или нашата
компания68.
На 22 юли 1974 г. прокуратурата на окръг Лос Ан
желис обискира офисите и работилницата на EVGray
Enterprises Inc. и конфискува всички документи. Окръж
ният прокурор упражнява натиск върху акционерите, за
да обвинят Грей в данъчна измама, но никой не го пра
ви. Впоследствие Грей е разследван за кражба, но и това
ново обвинение се оказва неоснователно като другите69.
През м арт 1976 г. Грей е осъден за две дребни нарушения
по баланса, глобен е и е освободен, но прокуратурата на
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Лос Анжелис никога не му връща прототипите70. Въпре
ки всичко, Грей успява да регистрира първия си п атен т в
САЩ през юни 1975 г. и през февруари 1976 г. е обявен за
изобретател на годината о т Асоциацията на п ат ен т 
ните адвокати на Лос Анжелис за откриването и прила
гането на нова форма на електрическа енергия. Между
временно медиите не се занимават повече с него и в края
на 70-те години на миналия век Zetech Inc. купува техно
логията на Едуин Грей, затваряйки EVGray Enterprises71.
През април 1989 г. Грей работи по развитието на техно
логията на студения ток, но неговите усилия са прекъс
нати о т внезапната му смърт.

Ил. 2. Отговорът на компанията на Едуин Грей до Питър
Линдеман
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Ил. 3. Едуин Грей показва на репортери лампа, захранена със
студен ток, напълно потопена във Вода
Ил. 4. Устройството на изобретателя, захранено от четири
батерии, свързани последователно към кондензатори и прекъсвачи
според принципа на превключвателя на Тесла

Алдо Манфредини опитва отново
През първите години след 2000 г. и италианският
изобретател Алдо Манфредини възстановява вариант
на превключвателя на Тесла, патентова го през 2009
г. и го показва по телевизията през 2010 г. Интервю
иран е по венецианския телевизионен канал 7V7 и спо
ред изявленията на водещия на предаването купувачи
т е на първите модели потвърждават ефективното
им действие. През следващата година изобретателят
прекъсва дейността по продажбите на своето изобре
тение и при то в а с а й т ъ т на неговата компания е за
творен внезапно*. Неочакваното му оттегляне о т об
ществената сцена при пълно отсъствие на мотивации
оставя съмнение, че се касае за някакъв шарлатанин.
Въпреки това, поне досега, няма и следа о т следствено
(|сло за измама.
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Ил. 5. Алдо Манфредини по време на интерВк) през 2010 г. no Tv7

Продажбата на генератора
През 2011 г. компанията на Алдо Манфредини все още
е заета с продажбата на специалните генератори на елек
трическа енергия (Tesla switch) за домашна и промишле
на употреба с мощности, вариращи о т 4 до 10 киловата
максимум. Успях да говоря с него по телефона преди гене
раторите да бъдат извадени о т продажба и освен това,
получих информационна брошура за неговата система.
Алдо Манфредини ми обясни, че имал проблеми и е бил
принуден да прекрати доставките на продукта. Тогава
опитах да окажа натиск, за да се срещнем и да получа по
вече информация за това, но той, макар и много учтиво,
все пак отклони поканата. Съдържанието на рекламните
материали с техническата спецификация, изпратени до
мен през 2011 г. о т изобретателя, е следното:
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ПРОД.: GEA еднофазен БИТОВИ НУЖДИ
МОД: О т 4 k\V go 10kW
РАЗМЕРИ: 1.50-50-1.20
СИСТЕМА ЗА НЕПРЕКЪСНАТ ЦИКЪЛ
ТЕГЛО: О т 840 КГ
ГОДИНА: 2011
ИЗХОДЯЩ ТОК: 4KW ОТ 10KW ЕДНОфАЗЕН
ИНВЕРТОР ЧИСТА СИНУСОИДАЛНА ВЪЛНА
АКУМУЛАТОРИ: ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ 12V
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО: ДВЕ ПО 12V
КОМПЮТЬРНА СИСТЕМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРЕШКИТЕ
Гаранция: 24 месеца
Доставка: 90 дни
ОСВЕН ПРИ БЪРЗА ДОСТАВКА
Начална цена: о т € 12 000 до € 30 000 + ДДС

Ил. 6. Изображение на генератор на Алдо Манфредини

Италианският п атент на Алдо Манфредини
Видът на веригата, използвана о т изобретателя
Алдо Манфредини, може да се проучи директно о т па
т ен та , издаден на 5 май 2009 г. о т Италианското бюро
. за патенти и запазени марки. Въпреки това, както чес
т о се случва в тези ситуации, схемата и лаконичното
техническо описание на п атента не са достатъчно под
робни, за да позволят точното възпроизводство. Все пак
става дума за ценен документ за всеки, който има наме
рение да го използва като отправна точка за изучаване95
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шо или пък търси начин да възстанови превключвателя
на Тесла по варианта на Манфредини.
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Прилики със загадъчната батерия на Карпен
Тук ще споменем за една батерия, която няма ни
какви прилики с превключвателя на Тесла, но е известна
като батерия на Карпен, пазена в малък румънски му
зей. И в този случай в действителност се касае за
устройство, което се самозахранва чрез две термоелектрически батерии, свързани последователно една
с друга. Тя работи в продължение на повече о т 60 го
дини к ато генератор на т о к и още не е изчерпала своя
първоначален заряд. Батерията на Карпен е била проек
тирана, създадена и патентована о т румънския инженер
Николае Василеску-Карпен (Крайова, 1870 - Букурещ, 2
м арт 1964) през 50-те години на миналия век за преобра
зуване на топлинна енергия в електричество. Понастоя
щем се съхранява в сейфа на Дирекцията на Националния
научен музей Димитрие Леонида в Букурещ и не се показ
ва на посетителите о т съображения за сигурност.
Според експертите батерията би трябвало да е из
черпала заряда си преди много десетилетия, но както е
било предвидено о т нейния изобретател, все още про
дължава да произвежда енергия. Последната официална
проверка о т експерти датира о т 27 февруари 2006 г.,
когато е изискана и получена о т румънския ежедневник
Ziua. Батерията на Карпен е в състояние да произведе
едва един волт, достатъчен да задейства малък галванометричен мотор, но точният принцип, който гаранти
ра вечния заряд, остава загадка.
П рототипът се състои о т два галванични елемен
т а , които задвижват двигател, заедно с ключ, който на
всеки половин оборот на двигателя затваря веригата, а
след това я отваря. Времето на движение на двигателя
е внимателно подбрано така, че да е достатъчно, за да
може галваничната клетка напълно да се презареди, сме
няйки при това своята полярност.
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II. Превключвателят на Тесла

Ил. 7. Натерията на Карпен
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Бележки:
66. Peter Lindemann, op. cit.
67. Tom Valentine, Man Creates Engine that Consumes
No Fuel, The National Tattler, 1 юли 1973.
*
Ha 28.10.2013 сай тъ т на компанията бе на разполо
жение на: www.geatech-srl.com, но по всяка вероятност
ще бъде закрит отново.
68. Peter Lindemann, op. cit., pp. 10-11.
69. Пак там, p. 64.
70. Пак там.
71. Пак там.
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Глава III
ЗА НАЧАЛО - НЯКОИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
ОТ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА
Всички експерименти, описани по-долу, включват
прилагането на електрическа енергия и поради то ва е
задължително кратко представяне на основните по
нятия, свързани с електричеството и електромагне
тизма. Електрическият т о к представлява насочено
движение на електрони. О т гледище на електронната
теория електрическият т о к представлява поток о т
свободни електрически товари о т точка с по-висок
към точка с по-нисък потенциал. При обикновени ус
ловия, за да протече по един проводник електрически
то к, е необходимо между краищата му да съществу
ва потенциална разлика и в създаденото в проводника
електрическо поле да има свободни товари. В зависи
м ост о т това какви електрически товари се прена
ся т, същ ествуват два вида електрически ток: ЕЛЕК
ТРОНЕН и ЙОНЕН. В м еталните проводници, които
са богати на свободни електрони, протича електронен
то к, поради което т е им ат електронна проводимост и
се наричат проводници от първи род. В електролитите
проводимостта е йонна, тъй к ато в т я х свободните
електрически товари са йони. Тези проводници се нари
ч ат проводници от втори род. Газовете притеж ават
едновременно и йонна, и електронна проводимост.
При подходящи условия електрически т о к може да
протече и във вакуум. В такъв случай то й представля
ва електронен ток. Когато обаче вакуумът не е абсо
лютен, каквито са нормалните условия в електроните
лампи например, протича и йонен ток, който зависи о т
степента на вакуума.
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За да се осъществи постоянно протичане на елек
трически т о к по един проводник, необходимо е в кра
ищ ата му непрекъснато да се поддържа потенциална
разлика. Ако такава не се поддържа, пренесените елек
трически товари ще изравнят създадената еднократно
потенциална разлика, при което в проводника ще настъ
пи електростатично равновесие и т о к няма да проти
ча. Поддържането на постоянна потенциална разлика
става за сметка на друг вид енергия - механична, хими
ческа, топлинна, радиационни и др., и се осъществява
о т устройства, наречени токоизточници. Работата,
която тези токоизточници извършват за пренасяне на
електрически товари в проводника, се нарича електродвижеща сила (едс) на токоизточника.
О т казаното дотук става ясно, че проводниците
на електрически т о к се характеризират е наличието
на голямо количество свободни електрони, които в о т 
съствие на електрическо поле се движат хаотично в
междуатомното пространство на метала, образувай
ки т . нар. електронен газ. Сега е прието под понятието
електрически ток да се разбира преди всичко потокът
от свободни електрони в металите, които се движат
от точката с отрицателен потенциал към тази с по
ложителен. З а да се з а п а з я т о б а ч е р а з л и ч 
н и т е правила, п р и е т и в е л е к т р о т е х н и 
к а т а , п о с о к а т а на е л е к т р и ч е с к и я т о к се
с ч и т а о т п о л о ж и т е л н и я към о т р и ц а т е л 
ния п о т е н ц и а л .
Тела, които не съдържат свободни електрически за
ряди, респективно електрони, са познати като непроводници или изолатори. Такива са стъклото, слюдата,
керамиката, пластмасите и други. На практика абсолЬтни изолатори не съществуват.
Благодарение на м атем атическото определение
на законите на електромагнетизма, Максуел успява
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да предвиди същ ествуването на електромагнитните
Вълни.
Уравненията на Максуел
или уравнения на Максуел-Херц
са система о т 4 уравнения,
обобщени о т Джеймс Кларк
Максуел, които описват пове
дението на електрическото,
магнитното и електромагнит
ното полета, както и взаимо
действието на последните с
Джеймс Кларк Максуел
веществени среди. Максуел е
първият, който обединява чети
рите основни уравнения на електромагнетизма в обща
система.
Ч етирите уравнения на Максуел показват:
1. Взаимната зависимост на електрическото и маг
нитното поле;
2. Съществуването на електромагнитни вълни;
3. Крайната скорост на разпространение на елек
тромагнитните вълни;
4. Разпространението на електромагнитното поле
със скоростта на светлината, както и природата на
светлината като електромагнитна вълна.
Той обръща внимание, че променливото електри
ческо поле създава магнитно поле, както и че последно
т о се създава и о т токове на електрическа индукция!
Един о т най-големите триумфи на физиката е
през 1865 г., когато Максуел характеризира светлина
т а като електромагнитна вълна, казвайки, че самата
светлина е електромагнитно смущение Във формата на
вълни, разпространявано посредством електромагнит
но поле и според законите за електромагнетизма.
О т съвпадението между скоростта на предска
заните о т него електромагнитни вълни и скорост
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т а на светлината, както и о т факта, че и едните, и
другите са напречни, Максуел изказва хипотезата, че
светлината е електромагнитна вълна с много малка
дължина. По такъв начин т о й прехвърля м о ст между
оп ти ката и учението за електромагнитните явления.
В т о в а отношение приносът му е сравним с приноса
на Нютон: така, к ак то Нютон създава закони, които
описват движенията и на небесните тела, и на тел а
т а на Зем ята, т а к а Максуел въвежда закони, които
описват и електричните, и магнитните, и оптичните
явления.
Обичайните радиовълни са електромагнитни излъч
вания, които м огат да се разпространяват и във ва
куум. Електромагнитната вълна е образувана о т две
полета - електрическо и магнитно, във взаимна индук
ция (едното поражда другото) и според сегашните по
знания не може да съществува само електрическа или
само магнитна вълна.
Електрическо силово поле
Около всяко наелектризирано тяло се създава елек
трическо силово поле. То представлява пространство,
във всяка точка на което върху поставен точков елек
трически товар действа електрическа сила, пропорционална на товара. За изследване на свойствата на
електрическото силово поле е прието да се наблюдава
действието му върху единица положителен електри
чески товар. При тези условия, ако полето е създаде
но о т положително наелектризирано тяло, точковият
товар ще се отдалечава о т тял о то . Ако полето е съз
дадено о т отрицателно наелектризирано тяло, поло
ж ителният точков товар ще се приближава до тял о 
т о . Електрическото поле обикновено се характеризира
със своята интензивност, която е различна за различни
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точки на полето и не зависи о т големината на електри
ческия товар, поставен в полето:

където Q е големината на заряда, който е създал
полето;
r - разстоянието между заряда и т о ч к ата о т по
лето.
За пълно и удобно характеризиране на електрическо
т о поле е въведено понятието електрически силови ли
нии. Това са линиите, по които се движи електрическия
товар. На фигурите по-долу е показано как трябва да
си представим силовите линии на две наелектризирани
тела.

Ил. 1. На илЬстрацията можете да видите как трептенията
на магнитното поле се преплитат с тези на магнитното поле при
променливия ток

Електромагнитното излъчване (ЕМИ) е разпростра
няваща се през пространството вълна с електрическа и
^агнитна компонента. Тези компоненти осцилират под
рав ъгъл една спрямо друга, както и спрямо посоката
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на разпространение на вълната (напречни и надлъжни
вълни). Според тео р и ята променливото електрическо
поле поражда магнитно поле и обратно. Максуел извеж
да вълновата форма на уравненията за електрическото
и магнитно поле, които показват сим етрията на тези
полета. Електрическото и магнитното поле проявя
в а т свойството на суперпозицията. Това означава, че
полето, дължащо се на дадена частица или променливо
във времето електрическо или магнитно поле, се приба
вя към полето, възникнало о т други причинители. Тъй
като магнитното и електрическото поле са векторни
полета, този процес се свежда до събиране на векто
ри. К ато резултат ЕМИ се проявява в явления, като
пречупване и дифракция. Например разпространяваща
се ЕМ вълна през специфично разположение на атоми
индуцира вълнови трансмисии в ато м и те и причинява
принудителни автоосцилации на собствени вълни. Тези
емисии интерферират с вълната причинител и проме
н я т формата й. При пречупването вълна, разпространя
ваща се о т една в друга среда с различна плътност, про
меня скоростта си и посоката си на разпространение,
когато навлезе в новата среда. Отношението на коефи
циентите на пречупване на средата определя степен
т а на пречупване. Дисперсията е механизъм, чрез кой
т о светлината се разлага в спектър, когато премине
през призма. Светлината обаче е само частен случай в
електромагнитния спектър и ту к е време да споменем
за тео р и ята на отн оси телността на Айнщайн, която
се отнася не само за времето и пространството, а и
за енергията. Е=тс2, или енергията е равна на масата
по скоростта на светлината на квадрат. Това уравне
ние показва как тяло с малка маса може да притежава
огромна енергия. Айнщайн доказва, че масата, енергия
т а и движението са взаимозависими и преминават о т
една в друга непрекъснато - енергията в маса, масата
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в движение и т.н . Това обаче, с което не е съгласен Те
сла, е, че скоростта на частиците на масата се дви
ж а т точно по уравнението на Айнщайн. По-горе спо
менахме за суперпозицията на вълната и същевременно
за интерференцията на вълната с вълната причинител,
която променя формата й, както и скоростта. К ато
важен аспект във вълновия модел е вълновата природа
на светлината - ч е с т о т а т а . Ч е с т о т а т а на вълната е
степента й на трептене и се измерва в херц (Hz), равна
на една осцилация за секунда. При корпускулярния (кван
тов) модел на ЕМ излъчване ЕМИ се квантува като
частици, наречени фотони. Квантовият модел пред
ставя светлината като дискретни порции енергия,
които образуват излъчването. Големината на енергия
т а на фотоните зависи о т ч е с т о т а т а на излъчването.
Тъй като тези порции енергия се излъчват и поглъщат
о т други заредени частици, ф отоните играят ролята
на преносители на енергия. Енергийните нива на елек
трони те в ато м и те са дискретни, фотон, погълнат
о т атом, възбужда даден електрон и то й преминава на
по-високо енергийно ниво. Ако енергията е достатъчно голяма и електронът достигне достатъчно високо
енергийно ниво, т а к а че да може да избяга о т притегля
нето на положителното ядро, протича процес, наречен
йонизация. И обратно - електрон, който се спуска на
по-ниско енергийно ниво в даден атом , излъчва фотон
с енергия, равна на разликата между нивата. Сега ни
става ясно о т какво се е ръководил Тесла и защо можем
да пенсионираме уравнението Е=тс2на Айнщайн (като
частен случай), което всъщност е Е=х12 с2 - едно дру
го уравнение, създадено о т друг учен (описан о т Джери Василатос в няколко негови произведения), много
преди Айнщайн да замени във формулата <х/2>=<т>.
ТЕСЛА е имал предвид, че скоростта на вълната във
вълновия модел при среща с друга вълна причинител
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интерферира (взаимодейства) и скоростта на разпрос
траняване в пространството би се намалила, както и
би се променила формата й, т.е . би се получила биеща
ч е с т о т а със скорост, по-малка о т тази на светлината,
или ще се ползва формулата Е=х1с \ В другия случай, при
квантовия модел на ЕМИ, фотон, погълнат о т атом,
възбужда даден електрон и т о й преминава на по-високо
енергийно ниво. Получава се сходимост с вълната при
чинител и енергията на м асата се увеличава, с което
се увеличава и скоростта, т .е . би се получила скорост,
по-голяма о т тази на светлината, или ще ползваме
формулата Е=х1с2. На всеки е ясно, че х| и х2 са масите
под и над скоростта на светлината. Какво обаче е имал
предвид Тесла при споменаването пред военните, че е в
състояние да унищожи всякакъв обект, намираш, се на
Земята, в космическото пространство, в нашата или в
друга галактика, както и в съседни паралелни вселени?
Той първо създава магнитните силови полета (ползващи
се за щ ит), като по-късно ги геометризира в магнитни
лещи, пропускащи определена осцилация на импулсен лъч
включително радарен характер и на т р е т и етап силови
полета отраж атели с ускорителни функции. Чрез т я х
установява тунелите в космоса, водещи до паралелни
вселени. Тези технологии най-вероятно ни карат да се
съмняваме за причината на естествената смърт на д-р
инж. Никола Тесла.

ВЪЛНА
НАПРЕЧНИ ВЪЛНИ
НАДЛЪЖНИ ВЪЛНИ
Тяхната посока на треп- Тяхната посока на трептетене е перпендикулярна на не е успоредна на тази на
тази на разпространение
разпространение
Ил. 2.
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В по разширен план, като асоциативно допълнение,
по-ясно формулирана тази сентенция за електромаг
нитн ата вълна би се обяснила с двата вида излъчване,
а именно: излъчване на електромагнитната вълна с ХО
РИЗОНТАЛ НЛ ПОЛЯРИЗАЦИЯ и излъчване на електро
магнитната вълна с ВЕРТИКАЛНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ,
к ато всеки предмет, който може да се определи като
дипол на антена, ще приеме електромагнитната вълна
и ще реализира перпендикулярна магнитна вълна о т при
еманото излъчване - едното поражда другото. Това се
отнася както за ХОРИЗОНТАЛНАТА, така и за ВЕРТИ
КАЛНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ, при които антените се на
стройват (обръщат) хоризонтално или във вертикално
положение.
Какво представлява електромагнитното излъчва
не всъщност?
Това е разпространение в пространството на елек
трическа енергия под формата на променливо електро
магнитно поле, както и лъчиста енергия, излъчвана о т
импулсно електромагнитно поле. Електромагнитните
вълни, свързани с това излъчване, пренасят електрическа
енергия на разстояние. Скоростта на разпространение
на електромагнитните вълни във вакуум е около 300 000
km/s (299 792 458 m/s). Основен параметър на електро
магнитните вълни е тях н ата ч есто та и дължина. Връз
ка между ч е с т о т а т а f и дължината на вълната X се дава
със зависимостта:
а с.Т
л = с -Т = 1 ,
/
където <с> е скоростта на светлината.
Ако X се изразява в метри, a f в
килохерци, то : л=з_ю_
f

Ако X се изразява в метри, a f в мегахерци, то :
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КЛАСИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА НА ЧЕСТОТИТЕ
Означение

VLF
LF

Деление на
честотите
МНОГО НИСКИ
; НИСКИ

MF

средни

HF

Честотна
област

Деление на
вълните

Дължина на
вълните

!До - "30 kHz

мириаметрови над - —10000 ш

30 - - 300 kHz

километрови

: юооо -

юоо m

3 0 0 3 0 0 0 kHz хектометрови

1000 - - 100 m

ВИСОКИ

13 ---- 30 MHz

ЮО---- 10 ш

VHF

МНОГО ВИСОКИ

:3 0 --3 0 0 MHz метрови

UHF

ултрависоки

300 ~ 3000 MHz дециме трови

1 --------0,1 ш

SHF

супервисоки

3 - - - 3 0 GHz

сантиметрови

10------1 cm

EHF

свръхвисоки

:3 0 --300 GHz

милиметрови

1 0 ------- 1 m m

декаметрови

110------1 ш

Свойствата на електромагнитните вълни и тях ното разпространение зависят до голяма степен о т
дължината им.
Звуковите вълни, които се разпространяват в ма
териална среда, твърди материали, течности, газове,
въздух и др., използват треперенето на материалните
частици. Ч е с то т н и я т обхват на звуковите вълни е
о т (ниски тонове бас) няколко десетки херца (Hz) , до
около 20 (kHz) килохерца (високи тонове). С коростта
на разпространение по въздух е около 340 m/s. Звуко
вите вълни не са електромагнитни, но чрез използване
на преобразуватели (микрофони) се преобразуват в т а 
кива със същата ч есто та. Полученият електрически
сигнал се нарича акустичен или нискочестотен сигнал и
може да бъде усилван, видоизменян и предаван на голямо
разстояние, което е недостижимо при непосредствено
използване на звуковите вълни. За обратно преобразу
ване на нискочестотния сигнал в звукови вълни се из
ползват преобразуватели, наречени високоговорители.
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В една о т следващите книги, издадени о т издателство
„АТЕА“ на същата тем атика, ще се спрем по-подробно на излъчването на акустичени вълни и устройства
като тези, които ползва маркиз Маркони по съответни
патен ти на Тесла пред смаяните погледи на Мусолини
и жена му, когато т я спира (по-скоро разбива) вериги
т е на цяла танкова бригада с минимална енергия с акустичното си устройство.
посока на разпространение

Цялата биологична активност на човека е управля
вана о т електрически импулси и при преминаването на
т о к през т я л о т о ни т е взаимодействат с него, пред
извиквайки временни зареждания или излишък на био
токове, носещ временен психосоматичен еф ект (все
ки резултат о т влиянието на мисълта или по-висши
функции на мозъка върху реакциите на т я л о т о и особе
но върху телесните неразположения и заболявания), или
постоянни увреждания.

1
Марко riuuvmu
Електричеството, неговите компоненти
и основни мерни единици
Работа и мощност на електрическия ток.
Р аботата А, която се извършва о т електрически
т е сили на полето за пренасяне на q кулона електри
чество между две точки с потенциална разлика U, се
изразява с произвеаението о т товара и напрежението:
А = q.U (дж)
Когато един проводник със съпротивление R е вклю
чен във верига, в която действа напрежение U, през се
чението на проводника протича за едно и също време t
еднакво количество електричество - q= I.t. В този слу
чай работата, която извършват електрическите сили
за времето t, ще бъде:
А = q.U = U.I.t,
която се нарича работа на електрическия ток. Ако
U се измерва във волтове, I - в ампери, t - в секунди,
раб о тата А се измерва в джаули. Ясно е, че 1 джаул ра
бота се извършва, когато по проводник протича 1 кулон
електричество под напрежение 1 волт или когато под
напрежение 1 волт за 1 секунда протича т о к със сила 1
ампер. Ако р аб отата на електрическия т о к се отна
ся за единица време (1 сек), се получава мощността на
тока\

Следва, че ток, който извършва работа 1 дж за 1
сек има мощност 1 в т.
1ват= ^джаул
1секунда

_

^ ш

ш

а м п е р

Електрическата енергия лесно се преобразува в дру
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ги видове енергия, като например механична (при елек
тром оторите), топлинна (в електронагревателните
уреди) и др. Законът на Джаул-Ленц дава зависимости
т е при трансформиране на електрическата енергия в
топлинна:
Г г2

0=0,24-17-J ^=0,24-^ЯГ =0,24 — Г(шлории),
XI

където Q е полученото о т електрическия т о к ко
личество топлина в калории, а коефициентът 0,24 е
топлинният еквивалент на 1 дж. Разновидността на
горните формули се получава чрез заместване на U и I
с равностойните им величини по закона на Ом ( U=IR и
т.н.).
Международна система единици СИ но БДС 3952—65
0 3 НАЧЕНИЕ
П Е Л И Ч И И А

ЕД И Н И Ц А

НА

ЕДИНИЦИТЕ

Основни единици
№

\
WS

ВГ

03. Дължина

Метър

m

w

02 Маса

Килограм

kg

КГ

03 Време

Секунда

8

ceit

Ампер

A

A

04

Електрически ток

05 Термодинамична температура

Келвин-градус

07 Интегашшоет на светлината

Кандела

1

°K
cd

КД

Допълнителни единици
08 Равнинен ъгъл

Радиан

rad

рад

10 Пространствен ъгъл

Стерадиан

ster

етер

|
и Лице

Производни единици
Квадратен метър
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]
m2

M2
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п Обем

Кубичен метър

ш8

13 Честота

Херц

ш

Хц

и Плътност

Килограм на куб. метър

kg /m;i

кг i m3

i5 Скорост

Метър в секунда

m /s

и /сек

16 Ъглова скорост

Радиан на секунда

rad /s

рад i сек

17 Ускорение

Метър в сек. на квадрат

шf s z

m /сек.2

:18 Ъглово ускорение

Радиан в сек. на квадрат

rad /s8

рад! сек2

Ш Сила

Нютон

N

Н

20 Налягане, механично напрежение

Нютон на квадратен метър

N /m2

Н /м 2

21 Кинематичен вискозитет

Квадратен метър в секунда

m2/s

122 Динамичен: вискозитет

Нютон-секунда на кв. метър

N.s ! m2

И.сек /ма

Ш Работа, енергия, колич, топлина

Джаул

.1

Дж

124 Мощност

Ват

W

Вт

а25 Колич. електрич., влектрнч. заряд

Кулон

c

К

28 Електрическо напрежение, е.д.н.

Волт

V

В

27 Напрегнатост на електрическо поле

Волт на метър

V/m

В /я

» Електрическо съпротивление

Ом

a

Ом

Фарад

F

Ф

30 Поток, на нагяитна индукция

Вебер

Wb

Вб

зз. Индуктивност

Хенри

H

Хн

Тесла

T

Т

33 Напрегнатост на магнитното поле

Ампер на метър

A /ra

А/ м

и Магнитовъзбудително напрежение

Ампер

A

А

35 Светлинен поток

Лумен

lm

лм

36 Светлост

Кандела на квадрат метър

cd I m2

КД

87 Осветлеиост

Лукс

be

лк

j

M3

............................. ....

129 Електрически капацитет

Магнитна индукция
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/сек
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Напрежение U е величина, която се измерва във
волтове (м.ед. V), или потенциалната разлика между
електрически заряд с отрицателен знак (излишък на
електрони) и заряд с положителен знак (недостиг на
електрони), намиращи се между две точки в затворе
на верига. Напрежението поражда електродвижеща
сила, която може да се сравни с натиска, упражняван
о т налягането на водата в една хидравлична мрежа. На
голяма потенциална разлика в нивото на хидравличнат а мрежа съ о т в е т с тв а голяма електродвижеща сила
(наречена електрическо напрежение, или потенциална
разлика), която тласка баланса на електроните, ори
ентиращи се към противоположния потенциал, т о е с т
към връщане в равновесие. След к ато всички електрони
веднъж са задвижени чрез потенциална разлика, насо
чено, в проводник, електрическият им заряд изчерпва
своята движеща сила и се връща към състоянието си
на покой. Потенциалната разлика в един галваничен
електрод обаче не може да се измери пряко, а се мери
спрямо друг („Н“ електрод), използващ се в реда на редокс ипотенциалите.
Терминът Волт за измерване на електродвижеща
сила е назован 70 години след см ъ р тта - през 1897 г.,
на името на проф. Алесандро Вол
т а - (Alessandro Giuseppe Antonio
Anastasio Volta Gerolamo Umberto)
- италиански учен, физик и химик.
Волта е роден на 18 февруари 1745
г. и учи в италианския град Комо.
Проговаря едва на 4-годишна въз
раст, когато вече е смятан за ум
ствено изостанал. Родителите му
- филипо Волта и Мария Магдале
на, го изпращат в йезуитско училището с цел да стане
адвокат. Въпреки това, младият Волта се интересува
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повече ош електрическите и химичните явления. Енту
сиазиран о т тях , пише първото си научно произведение,
озаглавено De vi attractiva ignis electrici ас phaenomenis
inde pendentibiis - Привлекателната сила на огъня е
електрическа и феномените там са прояви на явление
то. През 1774 г. става учител по физика в родния си град,
а пет години по-късно - професор в университета в Павия. През 1775 г. изработва електрофор - уред, с който
се произвежда статично електричество. Открива газа
МЕТАН и изучава и изследва запалимостта на газовете
с електрическа искра в затворен съд.
Някъде около 1800 г. открива и изработва т . нар.
волтов стълб - предшественик на електрическата ба
терия, който създава постоянен електрически поток.
През 1810 г. Наполеон му дава т и т л а т а граф.
Число, с

Представка към названието

което е
умножена

на единицата:

ПРОИЗВОДНИ

МЕРНИ ЕДИНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

единицата

Международна

Българска

Означение, което с©поставя пред топа на
единицата:

Международно

BG букви

Х0«

teraV

тераВ

TV

ТВ

10*

gigaV

гигаВ

GV

ГВ

10*

meguV

мегаВ

MV

MB

10“

kiioV

иигоВ

kV

»В

10*

hectoV

хектоВ

hV

xB

10

decaV

декаВ

daV

даВ

№*

deeiV

дециВ

dV

ДВ

МГ*

eentiV

саитиВ

cV

сВ

10"*

гшШУ

кшлиВ

raV

мВ

10"*

microV

микроВ

pV

мкВ

10-*

nanoV

ттВ

nV

нВ

Х(Г-г

picoV

:о:икоВ

pV

пВ

10-И

femtoV

федаоВ

IV

фВ
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10"'*

attoV

Jlywtwi 1ЙИ*jfyVWi

1

aV

атгоВ

ш БДС2%26—57вьоб|шаврешшхто »

аВ

XXIГениталиитофегхмкиши меркии теглилки(1.86-Sr.)

ПРОИЗВОДНИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

Силата на електрическия ток I се измерва в ампери (м.ед.А)
Число т
умножение
на
единицата

Означение, което се поставя пред това м
единицата:

Представка към названието
на единицата:
Международна

Българска

Международно

Българско

ТА

ТА

гнгаА

GA

ГА

megaA

шгаА

МА

МА

103

kiloA

килоА

кА

кА

10*

hectoA

хектоА

hA

хА

10

clecaA

декаА.

daА

даА

10**

deciA

дйЦ,н.А.

dA

ДА

1<Г«

cenfciA

«штиА

сА

сА

10'1

ro.ttl.iA

шшиА

mA

мА

НГ

microA

«икроА

рА

м.кА

ю*

nanoA

наноА

nA

нА

1Q-“

piCOA

пикоА

рА

пА

101*

teraA

тераА

10и

gigaA

106

|

............ ....
к г 15

femtoA

фемтоА

{A

фА

10-01

attoA

аттоА

аА

аА
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Електроенергията Е се измерва с консумирана мощност (м.ед. W)

*Н
О
О

Число за
уииозкегте
на
единицата

Представка към названието

Означение, което се поставя пред това на
единицата:

на единицата:
Международна

Българска

Международно

Българско

£

%

10“

tftraW

тераВт

TW

Т Вт

10а

gigaW

гигаВт

GW

ГЙт

10*

megaW

мегаВт

MW

МВт

10*

kitoW

килоВт

kW

кВт

10*

hectoW

хйктоВт

hW

хВт

Cf

Е

ад ■

15*5
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10

decaW

декаВт

daW

даВт

:Ю~!

dedW

дециВт

dW

нВт

Ю"9

centiW

сактиВт

cW

cBt

:НГ*

milHW

нилиВт

mW

mBt

1.0'*

microW

мтсроВт

liW

mkBt

10*

nanoW

наиоВт

aW

hBt

шп

picoW

пикоВт

j)W

пВт

10-

femtoW

фштоВт

fW

фВт

нг*

atfcoW

аттоВт

aW

аВт

18
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Променлив ток и постоянен ток
Ако електрод вижещата сила (едс) мени с времето
както големината, так а и посоката си, във веригата
протича променлив ток. Променливият т о к се означава
със символа АС (о т съкращението на английски език на
Alternating Current) и се приема като идеален вид т о к за
разпределение на дълги разстояния. Идеален източник
на напрежение обаче се нарича такъв източник, който
има постоянна стойност на изходното напрежение не
зависимо о т сто й н о стта на консумирания то к. К ато
пример ще изчислим едно устройство, което при напре
жение U=220 V (волта) и сила на то ка 1=2 А (ампера) за
1 h (час) ще има консумация на електроенергия, равна на
мощност W=440 W/h (вата на час), или по уравнението:
220 V х 2А х 1 h = 440 W/h
Всеки източник има определено вътрешно съпро
тивление и може да се представи к ато източник на
ЕДН, изразено във волтове V, към което е включено
последователно вътрешно съпротивление R;, изразено
в омове Q. Ако към такъв източник включим някакъв
товар, консумираният т о к тече и през вътрешното
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съпротивление на източника. Върху вътрешното съпро
тивление се получава пад на напрежение, който нараства
с увеличаване на тока, консумиран о т външния товар.
Напрежението на изходните клеми на източника е равно на разликата о т е.д.н. и пада на напрежението върху
вътрешното съпротивление. Следователно изходното
напрежение може да има постоянни стойност независи
мо о т промените на консумирания т о к само в случая,
когато вътрешното съпротивление на токоизточника
е приблизително равно на нула. Именно такъв източник
се нарича идеален източник на напрежение. В практика
т а не се срещат идеални източници на напрежение. Чес
т о обаче източници с вътрешно съпротивление, многократно по-малко о т товарното съпротивление (на
пример повече о т десет пъти), могат да се разглеждат
приблизително като идеални източници на напрежение.
Основните параметри, определящи променливия
то к, са следните:
- период или честота;
- амплитуда;
- размах;
- ефективна стойност;
- форма на сигнала.

При синусоидален сигнал периодът Т, изразен в се
кунди, определя интервала между два съседни положи
телни или отрицателни върха.
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Дължината на вълната /* определя същия този ин
тервал, но изразен в милиметри, сантиметри, дециметри
и метри. Ч е с т о т а т а f се изразява с реципрочната стой
ност на периода, т.е.: / = 1 / Т.
Понякога се дефинира и т . нар. ъглова честота ю и
е в сила зависимостта т—2 w f
Максималната стойност на променливия т о к се оз
начава с голяма буква с индекс т . Максималната стой
ност на напрежението се означава с Um. Максималната
стойност на то ка се означава с 1т .
Ефективната стойност на променливия т о к се из
разява със сто й н о стта на постоянния то к, с постоянно електрическо съпротивление и отдаване на екви
валентна енергия, която би отдал при същите условия
променливият ток. При синусоидален сигнал ефектив
ната стойност е свързана с максималната чрез зависи
м о стта:
Ueff = 0,707 Um или Ieff = 0,707 1т .
Ефективната стойност на променливия т о к се из
разява с индекс eff или без индекс. За да запазят познати
т е ни закони вида си, ефективните стойности означава
ме със същите букви, използвани и при постоянния то к
I, U, е . По определение ефективните стойности на про
менливите ток, напрежение и ЕДН се получават, като
техните амплитудни стойности се разделят с V2:

Ефективната стойност на мрежовото напрежение
обикновено е 110 V или 220 V Ако волтметър ви пока
же мрежово напрежение 220 V, то ва означава, че 220 V
е ефективното напрежение, а максималното е 220.л/2 =
308 V!!!
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ПРОМЕНЛИВ ТОК

ПОСТОЯНЕН ТОК

Под действието на постоянна по големина и неизменяща се с времето електродвижеща сила (едс) в т о 
ковата верига протича постоянен ток. Ако едс мени с
времето само големината си, т о к ъ т във веригата става
импулсен. Такъв т о к се нарича още прав ток. Понятието
прав ток е по-общо и не трябва да се смесва с постоянен
ток. Всеки постоянен т о к е прав (тече в една посока),
но не всеки прав т о к е постоянен. Постоянният т о к се
указва със символа DC (о т английски Direct Current).
1. Постоянни я т прав т о к о т:
а) Химически източници - галванични елементи или
електрохимични клетки, е два вида: първичен и втори
чен (индуктивен) зареждащ се;
б) Земни батерии. В Патентния регистър можем да
открием голям брой модели на земни батерии. Най-раннит е са о т 1841 г., когато Александър Бейн прилага този фе
номен в телеграфа. Един о т първите английски патенти
в тази област е о т 1864 г. и принадлежи на Джон Хоуърт,
създател на първата истинска съставна земна батерия.
Земните батерии на Гарат (1868), Едърд (1877), Мелън
(1889) и Хике (1890) имат терапевтични способности. Ба
териите на Брайън (1875), Серпо (1876), Беър (1877), Дикман (1885), Дроубоу (1879), Сноу (1874), Сполдинг (1885) и
Стъбълфийлд (1898) произвеждали годна за използване
мощност. Нейтан Стъбълфийлд създава първите земни
терминали (електроцентрали) за постоянен прав ток.
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в)
Импулсен прав то к, получаващ се най-лесно о т лъ
чиста енергия, о тк р и та о т g-р инж. Н. Тесла и по-късно
о т д-р инж. Томас X. Морей.
П остоянният т о к в сравнение с променливия т о к
среща силно съпротивление по цялото трасе, произвеж
дайки топлина и загуби, съгласно закона на Ом72. Имайки
предвид неспособността му да се пренася икономично
на големи разстояния, постоянният т о к се прилага пре
димно при устройства, ползващи по-малка консумация.

Ил. 6. Символ на променлив ток
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3
S3
3

as
3си
3

н
3
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Число, С
което е
умножена
единицата

Ил. 7. Символ на постоянен ток

Представка към названието

Означение, което се поставя пред това на
единицата:

на единицата:
Международиа

Българска

Международно

EG букви

10“

ter» Hz

тераХч

ТИ*

ТХц

10»

gigalfe

гигаХд

GHz

ГХ«

megaHz

юегаХц

MHz

МХц

kiloH z

килоХц

kH z

кКц

hectoHss

хектоХц

hHss

хКц

deeaHz

декаХц

daHz

даХц

4eciHz

децнХн

Шх

дХд

10-*

centiHz

саятиХн

еЯя

сХц

10-8

milliHz

миляХц

mHz

мХд

1041

microHz

микроХц

jiHz

мкХц

1 0 'й

пааоНг

наноХд

nH z

pieoHz

гшкоХц

pHz

нХл
яХц

fomfcoHz

фемтоХц

fH z

фХд

attoHz

аттоХц

aHz

аХц

10“
103
10*

10
10"'

10г"
Ш'1В
Ю
"*8
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Електрическото съпротивление R е величина,
която се измерва в омове (м.ед. Q )

Число,с
Представкакъмнааваниего
коетое
наединицата:
умножена
единицата Международна
Българска

S
3
2
Е
Т
а
ч
И
К
£
1
X
д
о
ш
1
К

Международно

BGбукви

10»

teraQ

тера

TQ

T

10s

gigaO

гига

OQ

Г

106

megaQ

мета

MQ

M

10*

kiloQ

)Ш
ЛО

kQ

ь
а
Я
X
1
К
Е
О

Означение,коетосепоставяпредтована
единицата:

1.0*

I

hectoQ

хекто

hQ

*
X

10

I

decaQ

дека

daQ

да

10'*

deciQ

Д0ЦИ

dQ

Д

кг-

centiQ

санти

cQ

ю3

milliO

мм»

mCi

M

micraO

микро

pD

Ш
С.

10'*

nanoQ

иано

tlO

H

10"u-

ptcoO

ПИКЙ

Pn

n

10"i5

femtoO

фемто

rQ

Ф

КГ1*

attoQ

атто

aQ

a

кг*

I
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Това е възможността на един или няколко в смес хи
мични елемента да се противопоставят на скоростта
на преминаване на електронния то к в затворена верига,
когато са подложени на електрически потенциал. Големи
ната на съпротивлението зависи о т химическия елемент
(или смес), изграждащ съпротивлението, о т дължината
и сечението му. Електрическото съпротивление на един
линеен проводник е правопропорционално на дължината
му и обратнопропорционално на сечението му:
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Съгласно закона но Ом един проводник има съпроти
вление един ом, ако напрежение о т един волт предизвик
ва в него електричен т о к 1 ампер:

Съпротивлението може също така да се представи
и чрез:

Това означава, че проводник, който разсейва един
в а т мощност при протичащ през него един ампер ток,
има съпротивление един ом.
Единицата ом се използва също при измерването на
импеданса и реактанса при комплексно съпротивление.
Реципрочната стойност на R се нарича електрическа
пповоаимост. означава се с G и се измепва в сименси (S'):

Единицата за електрическа проводимост е нарече
на на името на Ернст Сименс (Ernst Werner von Siemens,
1816 -1892), немски изобретател и индустриалец. Сименс
(с означение S) е наименованието на единицата за измер
ване на електричната проводимост в системата SI. Тъй
като проводимостта (с означение G) е реципрочната
стойност на съпротивлението (с означение R), което се
измерва в омове (Q), в сила са отношенията:

1S = 1 A / 1 V = 1 A 2/ 1 W = 1 s3A 2kg ' т 2= 1 П \

Реципрочната стойност на специфичното електри
ческо съпротивление се нарича специфична електрическа
проводимост и се измерва с единицата S/m (сименс на
метър):
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Как да се възстанови патентът
на Тесла № 462418 от 1891 г.
Следвайки стъпка по стъпка следните указания, все
ки ще бъде в състояние да построи устройство за пре
образуване на обичаен т о к в пулсационен електрически
т о к на Тесла (в най-примитивната му форма). Въпреки
това, тези, които не разполагат с необходимите техни
чески умения, за да боравят при максимална безопасност
с вериги под високо напрежение, трябва да бъдат подпо
магани о т квалифициран технически персонал или да въз
ложат на специалисти прякото реализиране на собстве
ните прототипи.
Както може да се види на Ил. 8, електрическата схе
ма на оригиналния патент на Никола Тесла е много проста
верига за копиране. Ще започна, като обясня значението на
символите и буквите, които виждаме на графичната схе
ма, и след това ще преминем към нейното конструиране.
Описание на веригата в най-общи линии
С цел опростяване следващото техническо описание
се характеризира с прилагането на не най-подходящите,
но пък широко използвани термини, за улесняване разби
рането на системата за монтаж на устройството дори
и о т читатели, нямащи никакво понятие в областта на
електричеството.
Буквата А сочи генератор на т о к (променлив или
постоянен - няма значение), който трябва да бъде не
пременно с високо напрежение (няколко хиляди волта).
В домовете си разполагаме само с променлив т о к о т
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Ил. 8.

мрежата, който достига напрежение около 220 волта.
Това, което е нужно, е трансформатор, който повишава
напрежението на тока до около 10 000 волта или пове
че (дори и 5000 волта могат да бъдат достатъчни, но
по-високото напрежение изглежда допринася за по-добри
постижения). Що се касае до ампеража, достатъчни са
15-20 т А (милиампера) за добър резултат по отношение
на мощ ността (генерирани вата).
Буквата В съ ответства на два проводникови кабела
- положителен и отрицателен, докато буквата F е кон
дензаторът, за който трябва да бъдат свързани. Кон
дензаторът има функцията на натрупване на енергия и
на освобождаването й чрез разряди.
Буквата D е искров разрядник като прекъсвач, об
разуван о т въздушната междина между два проводника,
разположени на регулируемо разстояние, който, както
ще видим, може да се реализира с помощта на обикнове
ни винтове.
Буквите С означават двата проводника, по които
се движат електрическите разряди на кондензатора. По
демонстративните симпозиуми Тесла често прилага две
дебели медни шини вместо обикновена медна жица и по
ради тази причина устройството е назовано: Tesla stout
copper bars (още верига на фибата - бел. прев.).
Буквата G съ ответства на лампи с нажежаема жич
ка или електродвигатели, или на вида електрическо на
товарване, което смятаме да захраним с импулсен ток.
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Работни инструменти и електрически
компоненти
За да започне възстановяването на п атен т № 462418
о т 1891 г., ще са ни нужни всички електрически компо
ненти, които са в следващия списък. Някои о т т я х са
особено трудни за намиране и затова ще бъдат предло
жени и няколко възможни алтернативи.
Инструменти
• отвертки - прави и кръстати, с различни размери;
• поялник за електрически вериги;
• ножовка за метали;
• малка бормашина за домашно майсторене (не е
задължителна).

Ил. 9.

Необходими материали:
• 1 електрически трансформатор за високо напреже
ние (подаващ постоянен или променлив то к - няма значе
ние), който е задължителен за преобразуването на тока о т
домакинската мрежа с 220 волта в то к с високо напреже
ние о т около 10 000 волта при 20 милиампера (200 W мощ
ност). Трансформаторът, използван за експеримента о т
автора и илюстриран тук, дава 12 000 волта при 35 т А
(около 480 W мощност). Високото напрежение, доставе
но о т трансформатора, може да бъде и много по-ниско
о т 10 000 волта (примерно 5000), но п а т е н т ъ т на Тесла
препоръчва прилагането на особено високи напрежения.
На по-неопитните читатели се препоръчва да раб о тят
с напрежения, не по-високи о т 5000 волта и минимални
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милиампери (о т 1 до 5), с цел произвеждане на мощности,
които са по-малко опасни за здравето. Най-бързият, ле
сен и евтин способ за снабдяване с трансформатор за
високо напрежение е да бъде намерен на най-известния
сайт за търгове онлайн. Въвеждайки думите трансфор
матор за горелки (става дума за електрически резервни
части за котли) в търсачката, лесно ще намерим про
дукта, който търсим, на цена, варираща между 30 и 80
евро. С цел опростяване ще трябва да внимаваме да ку
пим един трансформатор с два полюса. Този вид тран
сформатори има точно два полюса на конектора (тип
мъжки), където се свързват проводниците за изходящо
т о високо напрежение. Ще намерим и тр и електрически
кабела, предварително свързани към трансформатора,
които ще послужат за включването му към домакин
ското захранване. Последните обаче са много къси и без
щепсел, така че ще трябва да ги съединим към удължи
тел, стигащ до някой кон такт. При изработването на
удължителя може да монтираме и прекъсвач за обезопа
сяване при пускането и спирането на трансформатора.

• 2 кондензатора за високо напрежение, за предпо
читане о т 15 киловолта напрежение (този волтаж може
да се получи чрез последователно свързване на повече
кондензатори с по-ниско напрежение) и 2000 пикофара128
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да капацитет (и кондензатори с по-нисък капацитет
могат да р аб о тят добре). Кондензаторите за високо
напрежение с подходящ капацитет са електронните
компоненти, най-трудни за намиране, и могат да бъдат
закупени почти само чрез сайта за търгове онлайн (въ
ведете кондензатори 15 kV на търсачката на сайта) или
о т по-големите специализирани търговци на едро. Цена
т а на кондензаторите варира между 30 и 60 евро.

Ил. 11.

Тъй като търсенето на толкова специфични ком
поненти може да бъде значителен проблем, желаните
електрически параметри могат да бъдат постигнати и
чрез последователно свързване на няколко кондензатора
с по-малки напрежения (обяснението е в ч а с тт а за кон
дензаторите).
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•
1 ролка калай за запояване на
електрически връзки (намира се във
всички големи магазини за електро
ника или големи железарии).

•
1 шпилка със сечение М8 мм и
дължина 1 м.

•
1 дървена дъсчица, широка 5 см,
дълга 10 см и дебела 3 см.

•
2 заварени за планки гайки М8
мм (о т големите железарии).
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•
4 винта за дърво, дълги около 2
см, и 4 широки шайби.

•
2 дървени цилиндъра (или обикно
вени коркови тапи) с дължина 1-2 см
и диаметър 3 см (дървени материали
о т Направи си сам).

• 2 електрически лустер клеми.

•
2 тръби от мед или алуминий с 1
м дължина и диаметър о т 1 см.

•
2 основи на CD-итиндел с цен
трална колонка.
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•
2 електрически кабела за транс
форматори на високо напрежение с
1 м дължина и други два с дължина
около 50 см.

• 6 кабела (о т които 4, дълги 10 см,
и два - 30 см) с клеми тип крокодил (по
една на всеки край) за електрически
връзки (размерите са само ориентиро
въчни и могат да бъдат различни).
• 3 електрически кабела със сече
ние 1,5-2,5 мм, около 2 м дълги, и жела
телно избрани със зачитане на техни
т е електрически цветови означения:
един кафяв за отрицателния провод
ник (фаза носител), един син за нулевия
проводник и един, оцветен в жълто и
зелено, за заземяването.
• 1 разглобяем електрически щеп
сел за свързване с т р и т е проводни
ка според техния поляритет (зелено-жълтият проводник - към центъра
за заземяване и обезопасяване, докато
синият и кафявият - към двете стра
нични клеми).
• 1 електрически прекъсвач с ку
т и я за свързване на кабелите.
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•
1 универсална печатна платка
(нужна само ако трябва да се свър
ж а т последователно кондензатори).
Касае се за тънка пластина о т изо
лационен материал, дебела няколко
милиметра, на която се намират
(вече готови) отвори, в които да се
поставят изводите на кондензато
рите, които искаме да свържем последователно. Универ
салните печатни платки обаче не са подходящи за високо
напрежение, тъ й като изходите на техните отвори са
напълно покрити с мед и са твърде близо един до друг, за
да не предизвикат късо съединение (високото напреже
ние позволява на то ка да пробие разделящата изолация).
За да могат да бъдат ползвани, е необходимо първо да се
отстрани цялото й външно медно покритие. Тази абразивна работа може да бъде свършена за минути с един
о т специалните аксесоари за бормашина тип Направи си
сам. Цената на платката се определя в зависимост о т
размера и материала, но обикновено варира между 3 и 10
евро. Може да се купи само в магазините за електроника.

•
1 фасунга с отворени контакти
за линейни халогенни лампи ти п R7
(средно струва между 3 и 5 евро).

•
1 линейна халогенна лампа за 220
волта тип R7 о т 118 мм (другите ви
дове също са подходящи за целта) с
обща консумация на мощност о т 300
вата.
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•
1 фасунга за халогенни лампи тип
G4, G5 ши G6 о т 12 V и 50 вата.

•
1 халогенна лампа G4, G5 ши G6
за 12 V и мощност 50 вата.

•
1 стоманена шпшка с 8 мм в диа
метър и 20 см дължина, чиито краища
с по 2 см дължина са огънати на 90°.

Избор на подходящи кондензатори
Кондензаторите (-№-°електрическия символ) могат
да се приемат за истинския двигател на генератора на
импулсен т о к и обезателно трябва да се познават основ
ните им технически характеристики. Кондензаторът е
електрически компонент, който съхранява енергия в елек
тростатично поле, като натрупва във вътреш ността
си определено количество заряд. В електрическите схеми
е представян с буквата С и със символа й. Обикновено е
направен о т двойка проводници (наречени плочи), в кои
т о се натрупват двата електрични заряда, разделени о т
изолационен материал (диелектрик). Кондензаторите се
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произвеждат с изключително много форми, размери и ма
териали, за да са пригодени към различните технологии. •
О т употребените материали и размерите зависят капа
ц и тета и волтажа, които могат да се достигнат. Делят
са основно на две категории: такива с твърд диелектрик
(направени с устойчив изолационен материал като кера
миката) и такива с метален окис, обикновено наричани
електролитни (изградени о т диелектричени слоеве чрез
нанотехнология за многослойни ЮчЮО епитаксиални флотирани нанасяния на окиси върху специфични полимери например супер уплътнени УЛТРАКОНДЕНЗАТОРИ тип
MAXWELL). Характеристиките на един тип конденза
тори са много различни о т тези на друг и затова трябва
да се избират на базата на вида ток, протичащ към ве
ригата о т нашия трансформатор за високо напрежение.
Обикновено електролитните кондензатори позволяват
да се постигне по-висок капацитет при минимални габа
рити, докато керамичните с твърд диелектрик понасят
по-добре високите напрежения.

Ил. 32.

Ако заредените кондензатори бъдат докоснати слу
чайно, са способни да освободят опасен токов разряд и
затова винаги трябва да бъдат разтоварени, преди да
може да се манипулират отново. За да се разтоварят
кондензаторите и да бъдат обезопасени, веднага след
работата им е достатъчно да се предизвика късо съе
динение чрез създаване на к о н такт между двата про
тивоположни електрически заряда (за удобство може
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да се използва металната част на арматурно желязо с
изолирана ръкохватка. Ползването на инструменти о т
електрическия набор, като пили, клещи, отвертка и др.,
би ги наранило и направило негодни впоследствие). Про
цесът на ръчно разтоварване на кондензаторите е много
бърз и произвежда искри, чиято мощ е пропорционална на
електрическия заряд, който т е съхраняват.

Ил. 33. Пример за изтегляне на заредени кондензатори в паралел
чрез късо съединение

К акто вече бе споменато, действието на тока, по
лучен според п атента на Тесла, зависи о т вида на използ
ваните кондензатори. Електрическият им капацитет
трябва да се коригира в зависимост о т изискванията
при прилагането на импулсния ток, защото ако е пре
комерно голям в сравнение с текущия то к, подаден о т
трансформатора, произвежда бавни разряди, които дори
не позволяват запалването на малка крушка. За реализа
цията на генератора, описан в тази книга, е избран чифт
дискови кондензатори (много е лесно да се свържат към
универсалната печатна платка) с 2000 pF (пикофарада)
капацитет и 20 kV (20 000 волта) работно напрежение.
Последователно или успоредно свързване?
Чрез последователно свързване на кондензатори
(т.е. поставяне на проводници между един кондензатор
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и следващия го по схемата глава/опашка - глава/опашка)
с еднакви стойности на напрежение и капацитет
способността им за съхраняване на енергия се намалява
прогресивно (за да се изчисли, трябва се разделят на число,
равно на сумата на кондензаторите), но затова пък се
увеличава тях н о то работно напрежение (максималното
допустимо напрежение). За да узнаете напрежението
и капацитета, постигнати чрез последователно
свързване на кондензаторите, трябва да умножите
напрежението на един елемент по общия им брой, като
за изчисляване на капацитета на практика трябва да
следвате обратен вид пресмятане. Казано с технически
термини, общият еквивалентен капацитет на повече
кондензатори е равен на реципрочната стойност на
сумата - на отделните реципрочни на капацитетите73.
Във всеки случай еквивалентният капацитет ще
бъде винаги по-нисък о т най-малкия капацитет о т
съставящ ите последователността. С цел опростяване
можем да постановим, че пресмятането на общия
капацитет на успоредно свързани кондензатори се
извършва, разделяйки най-високата стойност на броя
на кондензаторите в последователността (въпреки
че всички (почти) знаят, че е достатъчно да се
пресметне сумата на отделните капацитети). Все пак,
когато броят на кондензаторите е голям и техните
електрически параметри са различни, може да се
прибегне до някоя о т многото програми за изчисление,
на разположение онлайн74.
Ако бихме искали например да свържем последова
телно два кондензатора о т 1000 волта и 250 pF всеки,
ще получим напрежение о т 2000 волта и 500 pF електри
чески капацитет75. Ако после пожелаем да прибавим и
т р е т и кондензатор, напрежението ще нарасне до 3000
волта (1000 4 3 = 3000), докато капацитетът ще на
малее до около 166 pF (500 / 3 = 166,6666667); прибавяй137
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ku четвърти, ще достигнем до 4000 волта (1000 4 4 =
4000) и 125 pF (500 / 5 = 125) капацитет.

Ил. 34. Пример ни два кондензатора, свързани последователно
(вляво) и свързани успоредно (вдясно)

В случай на последователно свързване (или поста
вяне на съединителни връзки между един кондензатор
и следващия го по схемата глава/опашка - глава/опаш
ка) между кондензатори с еднакви електрически стой
ности (избор за препоръчване с цел избягване на слож
ни изчисления), тех н и ят общ капацитет може да бъде
пресметнат много лесно, умножавайки единичния им
капацитет по броя на самите кондензатори. Работнот о електрическо напрежение, напротив, остава непро
менено, независимо о т броя на кондензаторите, свърза
ни последователно.
Конструкция на искров разрядник
с тр и електрода
За да се конструира ефикасен искров разрядник с три
електрода (тип Trigatron) с ръчно регулиране по бърз и
лесен начин, можем да следваме следните инструкции:
Подготовка:
• О треж ете о т шпилката о т 1 м две парчета о т
8,5 см всяко и още едно о т 4 см.
• Пригответе по два малки отвора с дълбочината
о т около 1 см о т всяка страна на дъсчицата о т 10 см
(виж Ил. 35) така, че да се позволи навлизането на самонарезните винтове (Parker) без образуване на пукнатини
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в дървесината. В центъра на същата пробийте малък
отвор с диаметър 8 мм и дълбочина 5 мм.
• Пробийте центровете на двата цилиндъра о т
дърво Направи си сам до 5 мм дълбочина с помощта на
свредло о т 8 мм.
Сглобяване:
• Завинтете двете шпилки о т 8,5 см в отворите на
двата дървени цилиндъра (или двете коркови тапи), така
че да се получат две електрически изолирани ръкохватки.
• Завинтете шпилката о т 4 см в отвора в среда
т а на дъсчицата.
• Завинтете пластините със заварени гайки о т
двете страни на дървената дъсчица о т 10 см, използвай
ки предварително направените отвори със самонарезнит е винтчета.
• Завинтете шпилките с ръкохватки в заварените
гайки, докато т е почти се докоснат с шпилката в цен
търа на дъсчицата.

Ил. 35. Вляво и вдясно са шпилките, пъхнати Връкохватките. В
центъра е дървената дъсчица от 10 см с 4-сантиметровата шпилка
и двете пластини със заварени гайки, закрепени странично с Parker
(самонарезни) винтове. По-долу е искроВият разрядник тип Trigatron,
готов за електрически свързвания.
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Подготовка на Tesla stout
copper bar
Пластмасовите основи на
два обикновени CD-шпиндела
могат да се използват като
крака-стойки на тръби те о т
мед (или алуминий):
• Пробийте два отвора
в горната ч аст на централни
т е колонки и поставете в т я х
тръби те с 1 м дължина.
• М еталните тръби в
никакъв случай не трябва да
влизат в ко н такт с проводящи
материали, намиращи се върху
опорната повърхност, следова
телно се препоръчва крачетата-итиндели да се фикси
р а т върху дъска със самонарезни винтове Parker.
• Препоръчва се тръбите да бъдат поставени по
такъв начин, че да са съвършено успоредни.

Свързване на трансформатора с мрежата
За да може да си служим с трансформатора за високо
напрежение, трябва да свържем т р и т е проводника на
токовото захранване (кафявия, синия и жълто-зеления за
заземяване) на изхода на същия към един прекъсвач и о т
него - към удължител о т около 2 м. Синият проводник
на трансформатора и синият проводник на удължителя
се вкарват в съответните клеми с винтчета, намиращи
се в прекъсвача. Кафявият и жълто-зеленият о т транс
форматора пък се свързват отделно със съответните
проводници на удължителя (в самата кутия на
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прекъсвача) (Ил. 37). Свързването може да се осъществи
чрез лустер клеми, изолирани допълнително с изолирбанд.
Трите проводника на другия край на удължителя се
свързват с щепсела (жълто-зеленият към средния и дру
гите два към страничните изводи само когато инстала
цията на къщата, блока или работилницата е заземена.
Във всички останали случаи светлият проводник син,
червен или друг е фаза и се съединява със свободна клема
в контакт, щепсел и др., другият тъмен проводник, ка
фяв, тъмносин, черен и т.н. се свързва с другата клема,
която се дава на късо към жълто-зеления или средната
част. В противен случай, ако сградата не е заземена с
нула, т о е с т е строена преди 2000 г. и не изпълните в то 
рата част на това предписание, ще бие т о к о т всеки би
то в уред при докосване до металните корпуси). Веднъж
приключена тази подготвителна работа, може да се пре
мине към осъществяване на свързванията за изходящия

Ил. 37.

141

Марко Пииути
Свързване на искровия разрядник
и кондензаторите
Намиращите се на трансформатора изходи за високо
напрежение трябва да бъдат свързани към искровия
разрядник с два електрически проводника за високо
напрежение с около 1 метър дължина. Касае се за добре изо
лирани и дебели кабели, подобни на тези, които служат
за електрическите свещи на двигателите с вътрешно
горене. Свързването трябва да се направи между двете
медни шипчета (разположени навътре в две кръгли
кухини), намиращи се отстрани на трансформатора и
самонарезните винтове Parker, крепящи пластините със
заварени гайки, вече монтирани странично на искровия
разрядник (Ил. 38).

Ил. 38.

За свързването на искровия разрядник към конденза
то р и те може да се използват останалите два (по един о т
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всяка страна на дъсчицата) свободни винта Parker. Всеки
о т тя х може да се използва като кон такт за свързване на
изходящия кабел към кондензаторите. Връзката се осъ
ществява само към единия о т полюсите на кондензато
ра, така че на другия да се обособи изходът за импулсния
ток, насочен към Tesla stout copper bar (двете успоредни
медни тръби). На дисковите кондензатори се намира един
централен отвор с резба, към който да прикрепим кабела,
идващ о т искровия разрядник с винт, гайка и шайба.
Следователно всяка пластина се свързва към един
о т полюсите на всеки о т двата дискови кондензатори
(с червен цвят) о т 5000 pF и 15 kV напрежение.
Двата кондензатора трябва да получават т о к само
о т едната страна, тъй като другият полюс ще послужи
като изход на импулсната енергия. Последният следва да
бъде свързан (използвайки клеми ти п крокодил) с медни
т е тръби на Tesla stout copper bar.
Експеримент c то к на Тесла при късо съединение
Преди да включите захранващия трансформатор
към електрически контакт, се уверете, че с т е направи
ли всяка о т следните операции:
• Свързване на двата кабела с електрически клеми
тип крокодил о т 30 см о т изходите на кондензаторите
към тръбите, вкарани в краката-стойки на Tesla stout
copper bar.
• Свързване на два кабела с електрически клеми
тип крокодил о т 10 см дължина, така че да свържете
проводниците на халогенната лампа G4, G5 или G6 о т
12 V и 50 W към винтови скобки в горната част на Tesla
stout copper bar (авторът препоръчва скоби за маркуч или
металните скобки, извадени о т по-големи лустер клеми
- бел. прев.).
• Свързване на два кабела с електрически клеми
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шип крокодил om 10 см, так а че да свържете проводни
ците на линейна халогенна лампа о т 220 волта и 200 W
към винтови скобки в долната ч аст на Tesla stout copper
bar.
•
Вмъкване (като м ост) на огънатите под 90°
краища на стоманената шпилка (или меден електрод)
в о тв ер сти я та на медните (или алуминиеви) тръби на
Tesla stout copper bar.
Веднъж осъществени коректно всички връзки на
електрическите компоненти, нашата верига на Тесла
е готова да влезе в действие. В продължение на експе
риментирането с този елементарен прототип о т о т 
крити компоненти трябва да обръщаме максимално
внимание, за да не докоснем случайно трансформатора,
кон так ти те на проводниците за високо напрежение и
искровия разрядник.
С включването на така конфигурираната верига т о к ъ т
с 50/60 Hz и 220/230 волта о т домакинската мрежа навлиза
в трансформатора, където напрежението му се повишава
до 12 000 волта при 35 т А (запазва се същата честота
о т 50/60 Hz). Впоследствие т о к ъ т се предава о т изхода
на трансформатора, преминавайки през проводниците за
високо напрежение, към искровия разрядник. В искровия
разрядник т о к ъ т поражда електрическа дъга, която
увеличава значително първоначалната честота, докарвайки
я до пикове, намиращи се средно между 1 и 10 kHz. При тези
стойности на ч есто тата се проявява лек повърхностен
ефект (тенденция при високочестотния то к да протича
само на повърхността на проводниците, избягвайки по
този начин прекосяването на жизнено важни органи) на
електрическия т о к о т изхода на искровия разрядник. Това
преминаване на електричество все пак е опасно и може да
бъде смъртоносно (Ил. 40). Импулсният то к бива насочен
о т изходните полюси на кондензаторите към Tesla stout
copper bar.
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Ил. 40. Кренвирш, пъхнат между електродите на искровия
разрядник, се овъглява за няколко секунди

На Ил. 39 се вижда как изглежда цялата верига в
действие:
• Горе вдясно тръби те на Tesla stoat copper bar са
съединени помежду си със стоманена шпилка, без да се
предизвика късо съединение.
• Долу вляво двете лампи с различни напрежения и
мощности (едната с 12 V и 50 W, а другата о т 220 V и
300 W) се запалват едновременно, проявявайки аномално
поведение в сравнение с предписаното о т закона на Ом.
• Както беше споменато по-горе, необходимо е мно
го да се внимава, за да не се докосне циркулиращият между
т р и т е електрода на искровия разрядник ток, въпреки че
той се отличава с лек повърхностен ефект, който се про
явява по причина на високата честота.
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•
Успоредните тръби о т веригата на Тесла - на
против - могат да се пипнат с голи ръце, без това да
предизвика електрически шок, въпреки че понякога се
усеща леко изтръпване. Във всеки случай да се избягва
този опит о т съображения за безопасност! Съедини
телната шпилка, поставена на върха на Tesla stout copper
bar, може да се държи с ръце, докато произвежда елек
трическа дъга между двете тръби (Ил. 41). Да се избягва
във всеки случай и този опит, също о т съображения за
безопасност!

Ил. 41.

Лампите, свързани с Tesla stout copper bar, могат да
бъдат потопени с открити контакти във вода о т чеш
м ата и да продължат да работят, без да се повредят или
да предизвикат късо съединение. О т съображения за си
гурност все пак се приканва експериментаторът да не
влиза никога в пряк контакт с импулсния то к и да се огра
ничи с извършване на тесто вете, които не представля
ват източник на опасност!
Интензивността на светене на двете лампи може да
се променя по желание чрез регулиране на ч е с т о т а т а на
тока посредством ръкохватките на искровия разрядник
(завиване или отвиване). Тази операция никога не трябва
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да се извършва при запален разрядник, тъ й като дървото
(или корковата тапа) на ръкохватките не може напълно
да изолира високото напрежение на обикновения ток.
Халогенните лампи с открити контакти на Tesla
stout copper bar могат да бъдат потопени в обикнове
на чешмяна вода, без да се повредят или да предизвикат
къси съединения. Водата може да бъда пипната, без да се
понесат смъртоносни електрически удари, но във всеки
случай нека да се избягва този опит о т съображения за
сигурност (Ил. 42).

Ил. 42.

Импулсен ток с превключвателя на Тесла
След като веднъж е конструиран преобразователят
на ток на Тесла и е получен импулсният ток, читатели
т е, които са по-големи експерти, могат да оп итат да го
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използват, за да заредят батериите на един превключва
т ел на Тесла. Този вид експериментиране обаче е особено
опасно и затова може да бъде извършено само о т ква
лифициран и компетентен персонал. Според изобрета
тели те Едуин Грей и Алдо Манфредини импулсният то к
притежава свойството да предава свръхзаряд на бате
риите. Но тру д н о стта при реализацията на превключ
вател на Тесла се намира в установяването на корект
ната бързина на пулсиране и точната мощност за всеки
един използван акумулатор (батерия). Малко енергия не
успява да достави минималния заряд, докато един неин
излишък буквално предизвиква експлозия на химически
т е батерии, съдържащи киселини и други много опасни
токсични химикали. Традиционните оловни акумулатори
о т автомобилен ти п при претоварване избухват след
около десет секунди. Ако температурата на батерия
т а започне да се повишава бързо, значи получава прека
лено голямо натоварване и електрическото захранване
трябва да бъде прекъснато незабавно. По принцип, ако
натоварването е прекомерно, батерията достига 40° за
броени секунди, става нестабилна и избухва.
Приемникът на лъчиста енергия
През 1901 г. Никола Тесла получава регистрацията на
патент за изобретение, което позволява да се улови лъ
чиста енергия в различни форми (космически лъчи, слън
чеви, ултравиолетови, рентгенови лъчи и т.н.). В неговия
патент се описват четири различни начина за експлоата
ция на този тип приемник и последният начин е особено
подходящ за поглъщане на енергия о т Tesla stout copper
bars (верига, изработена по схема на фибата - бел. прев.).
За реализацията на елементарно копие на патента, в
състояние да докаже принципа на работа, е достатъчно
да се разполага със следните материали:
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• Една тънка метална пластина (напр. алуминиева
тавичка ти п еднократна употреба за храна) с размерите
на лист А4.
• Един кондензатор о т 2 kV и 4700 pF капацитет.
Използването на този кондензатор да се счита един
ствено като индикативно. Елементарната верига, по
казана тук, служи само за да се демонстрира принципът
на работа на приемника, докато по-опитен изследовател
може да използва най-подходящия вид кондензатор по
отношение на енергийната ефективност (КПД).
• Светлинен диод или LED: (диаметър 5 мм), рабо
тещ на 3-3,6 волта и 90 mW мощност.
• Универсална печатна платка, дълга 3-4 см и 2 см
широка (медното покритие се премахва).
• Изолиран електрически проводник (с тънко сече
ние) о т 1 метър и половина дължина, като единият край
е свързан към централния полюс (заземен) на електри
чески щепсел.
• 3 самонарезни винтчета за ламарина и 2 шайби.
• Изолиран електрически проводник (с тънко сече
ние) с дължина о т около двайсетина см.
• Дървена стойка с дължина о т един метър.
Монтиране на компонентите:
Пробийте отвор в центъра на м еталната пластина
и я закрепете със самонарезно винтче и шайба към дър
вената стойка.
Пробийте отвор в центъра на долния край на метал
ната пластина и свържете изолирания електрически про
водник о т 20 см за пластината със самонарезно винтче
и шайба.
Пробийте отвор с диаметър колкото на самонарезното винтче в универсалната печатна платка.
Пъхнете кондензатора в универсалната печатна
платка.
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Свържете късото краче (отрицателния полюс) на
LED-a към един о т терминалите на кондензатора.
• Свържете дългото краче (положителния полюс)
към проводника, свързан с м еталната пластина.
• фиксирайте универсалната печатна платка за
дървената стойка със самонарезно винтче.
• Свържете останалото свободно краче на
кондензатора за проводника към заземяването на
електрическия щепсел.
• Включете щепсела (само за заземяване! - бел.
прев.) в контакта и сложете приемника на лъчиста
енергия в непосредствена близост go Tesla stout copper
bar (веригата на Тесла по схема на фибата - бел. прев.).

Ил. 43. Отляво е напълно сглобеният приемник. В центъра е све
тодиодът, запален от лъчистата енергия от „ Tesla stout copper bar“
(черният проводник е свързан към заземяването, а белият провод
ник - към алуминиевата тавичка). Вдясно е напълно изключеният
приемник.

Пробно пускане
За да видите как работи приемникът на лъчиста
енергия, просто включете Tesla stout copper bar и све
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тодиодът ще започне да свети. Очевидно е, че колкото
по-близо до веригата е поставена м еталната пластина
на приемника, толкова по-голяма яркост ще има и сами
я т LED. Този тип устройство е в състояние да прихва
ща космическите лъчи и други форми на енергия, нами
ращи се в околната среда, но в този случай м еталната
пластина трябва да бъде инсталирана в много висока
позиция в сравнение със земята. Електрическата верига
може да бъде настроена чрез по-сложни процедури, пред
видени в патента.
Резюме на п атента (само за специалисти)
Начин на използване на лъчиста енергия, описание на
изобретението с п атен т № 685957 о т 5 ноември 1901 г.
Да бъде известно, че аз, Никола Тесла, гражданин на
Съединените щати, пребиваващ в района Манхатън, в
града, областта и щата Ню Йорк, съм изобретил някои
нови и полезни подобрения в методите за използване на
лъчиста енергия, за които по-долу следва пълно описание
(спецификация), включващо придружаващи чертежи и об
разуващи част от него.
Добре е известно, че определени лъчения от рода на
ултравиолетова светлина, катодни лъчи, рентгенови
лъчи или подобни притежават свойството да зареждат
и разреждат проводници на електричество, като разреж
дането е особено забележимо, когато проводникът, върху
които лъчите въздействат, е наелектризиран отрица
телно.
Тези лъчения най-общо се считат за трептения на
етера (енергия на вакуума - бел. авт.) с изключително
малки дължини на вълните и при обяснение на отбеляза
ните явления от някои авторитети се е приело, че йони
зират или правят проводяща атмосферата, през която
те се разпространяват. Моите собствени експерименти
и наблюдения обаче ме водят до заключения по-скоро в съ
гласие с досега развитата от мен теория, че източници
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те на такава лъчиста енергия изстрелват с големи ско
рости миниатюрни частици материя, които са силно наелектризирани и следователно са в състояние да заредят
един електрически проводник. Настоящият замисъл е, че
когато на лъчи или излъчвания от горния вид бъде позво
лено да попаднат върху изолирано проводящо тяло, свър
зано с един от изводите на кондензатор, а пък другият из
вод на същия е заземен, се произвежда електрически ток.
Последният изтича в кондензатора, докато тялото е из
ложено на лъченията. При описаните по-долу условия един
неопределен електрически заряд бива насочен в конденза
тора. Зарядът, получен по този начин, след достатъчен
интервал от време може да се прояви като мощен разряд,
да послужи за работата и управлението на електрически
или механични устройства или да бъде полезен по много
други начини. При прилагането на моето откритие си
послужих с кондензатор със значителен електроста
тичен капацитет и свързах единия от изводите му за
изолирана металическа пластина или друго проводящо
тяло, подложено на лъчение или потоци от лъчисти час
тици. Много е важно да бъдат използвани кондензатори,
направени с особено внимание, и предпочетох (За си послу
жа с най-качествена слюда като диелектрик. Взех всички
възможни мерки за изолиране на плочите на кондензатора,
така че да може да издържа големите електрически налягания без загуби и без разсейвания дори и при мигновените
разряди. Практически открих, че най-добрите резултати
се получават с кондензатори, подготвени по начин, описан
в патент № 577671, издаден ми на 23 февруари 1897 г.
Изолираната пластина или проводящо тяло трябва
да излага повърхност, достатъчно широка, че да бъде из
ползваема от лъчите или потоците материя, тъй като
установих, че количеството енергия, предадено й за еди
ница време, е пропорционално на изложената повърхност.
Нещо повече, повърхността трябва да бъде чиста и за
предпочитане изключително гладка. Вторият извод или
плоча на кондензатора може да бъде свързан към един от
полюсите на батерия или друг източник на електричест
во, или каквото и да е проводящо тяло, или обект, захран
ван с противоположно по знак електричество.
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Прост начин за предоставяне на положително или
отрицателно електричество на извода е да се свърже
същият към изолиран проводник, държан на определено
разстояние в атмосферата, а другият проводник да се
свърже към заземяване; първият, както е добре известно,
подава отрицателно електричество, а вторият - поло
жително. Когато лъчите или потоците частици придвиж
ват един отрицателен заряд към първия извод на конденза
тора, свързан към пластината или проводника, споменат
по-горе, вторият извод на кондензатора трябва да бъде
заземен, тъй като това е най-удобният начин да се до
бие отрицателният заряд от антена в атмосферата. Така
може да се избегне изкуственият източник на отрицате
лен заряд. За да може да се оползотвори така натрупана
та енергия в кондензатора, свързвам изводите на същия
към един инструмент или уред за управление, позволяващ
взаимоизключващо се отваряне и затваряне на веригата.
Последният може да има всякаква форма, с неподвижни,
подвижни части или електроди, които могат да се упра
вляват или с натрупаната енергия, или чрез независими
средства. Лъчите или лъченията, които се ползват за
работата на апарата, описан обобщено по-горе, могат
да бъдат получени от естествен източник като слънце
то или могат да бъдат получени изкуствено посредством
други средства, като дъгова лампа, рентгенова тръба и
други подобни, които могат да служат за полезни цели с
голямо разнообразие.
Моето откритие ще бъде напълно обяснено в подробно описание с приложени изображения, към които сега се
обръщаме.
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На Fig. 1 технически чертеж показва типичния аспект
на устройството и начина на свързване между елементи
те, за да накарат един механичен апарат да работи само
с натрупаната енергия.

Fig. 3 показва модифицирана версия на управляваща
система със специфични цели, задействана от независи
мо средство - превключващ ключ (реле).
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раната пластина или проводящото тяло, изложени на лъ
чите, плюс още една пластина или друг проводник, всички
свързани последователно, както е показано. Изводите на
кондензатора „Т” и „Т1” са свързани също към верига, коя
то включва приемника ,Я", който трябва да се задейства,
и едно устройство за управление на веригата ,,d", което
в този случай се състои от две много тънки проводящи
пластини ,,t-t1”, разположени в непосредствена близост и
много подвижни или по причина на извънредна гъвкавост,
или поради свойствата на техния държател. За да се по
добри тяхната работа, би могло да се затворят в съд,
от който е изтеглен въздухът. Приемникът „R ” е показан
като съставен от електромагнит „М ”, подвижна котва „а”,
прибираща се назад пружина „Ь” и един храпов механизъм,
снабден с кученце „г”, което е застопорено за котвата „а ”.
Подготвяйки апарата, както е показано, ще се разкрие,
че когато излъчването на слънцето или на какъвто и да
било друг източник, способен да породи описаните по-напред ефекти, попадне върху пластината „Р ”, ще последва
натрупване на електрическа енергия в кондензатора „С ”.

Вярвам, че това явление може да се обясни по-добре:
слънцето, също като всеки друг източник на лъчиста
енергия, изстрелва миниатюрни частици положително
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наелектризирана материя, които се блъскат в пласти
ната, предавайки й електричен заряд. Противоположни
ят извод на кондензатора, който е заземен (а земята
може да се приеме като голям резервоар за отрицателно
електричество), позволява на един слаб ток да протича
към кондензатора. Тъй като тези хипотетични частици
притежават невъобразимо малък радиус и следователно
са заредени с относително много висок потенциал, това
зареждане на кондензатора може да продължи практи
чески почти безкрайно, дори до пробив на диелектрика.
Очевидно е, че каквато и система за контрол на верига
та да бъде приложена, трябва да я затваря всеки път, ко
гато потенциалът на кондензатора достигне желаната
големина.
Следователно според Fig. 2, когато електрическото
налягане на изводите „Т-Т1” на кондензатора достигне до
предварително определена стойност, пластините ,,t-t1” са
взаимно привлечени и затварят веригата към изводите.
Това позволява преминаването на поток от електричест
во, което поставя под напрежение магнита „М ”, принуж
давайки го да дръпне надолу котвата „а ” и да придаде частично завъртане на храповото колело „ИЛ Когато токът
се изчерпи, котвата се притегля обратно от пружината
„Ь”, без обаче да задвижи колелото „ИЛ При прекъсването
на тока пластините ,,t” и ,,t1 ” престават да се привличат и
се разделят, възстановявайки първоначалното състояние
на веригата.
На Fig. 4 е показано модифицирано устройство, къде
то източникът на лъчиста енергия „S ” е специален модел
на рентгенова тръба, проектиран от мен и притежаващ
специален край „К ”, в най-общия случай от алуминий, със
сферична форма и гладка полирана повърхност на челна
та страна. Устройството може да се възбуди, включвай
ки към него източник на достатъчно голяма електродви
жеща сила, при което, какъвто и да е апаратът, важно
е вакуумът в тръбата да бъде много висок - в противен
случай може да се окаже напълно неефективен.
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Разрядната верига, свързана към изводите „Т-Т1” на
кондензатора, съдържа в този случай и първичната на
мотка „р” на трансформатор и система за управление на
веригата, включваща един неподвижен извод, или четка ,,t”,
и подвижен извод „И ” под формата на колело с проводящи
или изолирани сектори, които могат да се въртят с произволна скорост от каквото и да е подходящо средство.
Първичната верига е в индуктивна връзка с вторичната
„а”, която обикновено е с много по-голям брой намотки и на
чийто край е свързан един приемник „R". При кондензатори
с изводи, свързани по посочения начин: единият към изо
лираната пластина „Р ”, а другият към заземена пластина
„Р1”, когато тръбата „S ” е възбудена, от същата се из
пускат лъчи или потоци от материя, които пренасят по
ложителен електрически заряд към пластината „Р ” и към
извода на кондензатора „Т”, докато изводът „Т1” получава
непрекъснато отрицателно електричество от пластина
та „Р1”.
Обясненото води като резултат до натрупване на
електрическа енергия в кондензатора, която продължава
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напред, докато веригата, включваща първичната намот
ка, е прекъсната. Всеки път, когато веригата е в затво
рено състояние, предизвиквайки завъртане на изхода J 1 ”,
акумулираната енергия се разтоварва през първичната
намотка „р ”, което води до това, че вторичната намотка
„S ” индуцира ток, който задейства приемника „R".
От всичко казано по-горе е ясно, че ако изводът „Т1”
е свързан за пластина, която доставя положително елек
тричество вместо отрицателно, лъчите пренасят отри
цателно електричество към пластината „Р ”. Източникът
„S ” може да бъде какъвто и да е тип рентгенова тръба
или тръба на Ленард. Явно е, че за да може импулсите да
бъдат много ефективни, трябва да притежават напълно
или поне преобладаващо еднакъв знак. Ако са приложени
обикновени симетрични токове, захранването би трябва
ло да бъде осъществено така, че да се позволи на лъчите
да попадат върху пластините „Р ” само през периодите,
когато произвеждат желания резултат.
Очевидно, ако излъчванията от източника бъдат пре
кратени, отклонени или техният интензитет се променя
по какъвто и да е начин, като например периодично прекъс
ване или ритмично изменяне на възбуждащия източника
ток, ще се осъществят съответните промени в работа
та на приемника „Р ” и по този начин могат да се предават
сигнали и да се получават много други полезни ефекти. Ос
вен това, ако какъвто и да било модел на отворена верига
е получил определено количество енергия, последната ще
бъде натрупана в кондензатора по време на функционира
нето и ще може да бъде експлоатирана с устройството,
конкретно описано на Fig. 2. Ще бъде възприето също, че
специалните детайли за конструиране и разполагането
на различните части на апарата могат да бъдат и дос
та променени. След така описаното мое изобретение,
това, за което претендирам, е следното:
• Начинът на използване на лъчистата енергия,
състоящ се в зареждане на една от планките на конден
затора посредством лъчи или лъчения, а другата планка
посредством независим подходящ източник, както е изло
жено.
• Начинът на използване на лъчистата енергия, със
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тоящ се в едновременно зареждане на един кондензатор
посредством лъчи или лъчения и един независим източник
на електрическа енергия и в разтоварването на конденза
тора чрез подходящ приемник, както е изложено.
• Начинът на използване на лъчистата енергия, със
тоящ се в зареждане на една от планките на кондензато
ра посредством лъчи или лъчения, а другата посредством
независимо средство, управлявайки работата на гореспо
менатия лъч или лъчения и разтоварвайки кондензатора
чрез подходящ приемник, както е изложено.
• Начинът на използване на лъчистата енергия,
състоящ се в зареждане на една от планките на конден
затора посредством лъчи или лъчения, а другата посред
ством независимо средство, изменяйки интензитета на
гореспоменатия лъч или лъчения и разтоварвайки пери
одично кондензатора чрез подходящ приемник, както е
изложено.
• Начинът на използване на лъчистата енергия,
състоящ се в насочване към издигнат проводник, свързан
с една от двете планки на кондензатор, на лъчи или лъ
чения, в състояние да наелектризират същия, отнемайки
електричество от другата планка, която е свързана към
земята, и разтоварването на натрупаната енергия по
средством подходящ приемник, както е изложено.
• Начинът на използване на лъчистата енергия, със
тоящ се в зареждане на една от планките на кондензато
ра посредством лъчи или лъчения, а другата чрез незави
симо средство, определяйки работата или управлението
на подходящ приемник, както е изложено, посредством
автоматично разтоварване на акумулираната енергия,
както е изложено.
Никола Тесла,
свидетели: М. Лоусън Дайър,
Ричард Донован
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72.
Законът на известния немски физик Георг Симон
Ом е създаден през 1827 г. и гласи: Ако в една затворена
верига се изменя напрежението на токоизточника, сила
та на тока в нея също се изменя. При то ва между различ
ните напрежения и съответн ата сила на тока същест
вува зависимостта:

Това постоянно отношение, характерно за всеки про
водник, о т който е съставена токова верига, Ом нарича
електрическо съпротивление или само съпротивление на
проводниците (или резисторите). Неговата стойност
зависи само о т материала и размерите на проводника.
Такова съпротивление има живачен стълб със сечение 1
мм2 и дължина 106,3 см, която стойност е приета през
1908 г. за еталон. С тойн остта на съпротивление R=1
ом има онзи проводник, при който о т приложеното му в
краищата напрежение U=1 в през него протича т о к със
сила 1=1 а.

Трябва да се има предвид, че законът на Ом разглежда
зависимостите между електрическите величини U, I и R
в проста затворена токова верига, докато законите на
Кирхоф о т 1847 г. разглеждат тези зависимости в раз
клонените вериги:
Първи закон: Сумата от силите на втичащите се в
една възлова точка токове е равна на сумата от изтича
щите от тази точка токове.
Втори закон: Сборът от действащите в затворен
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участък на веригата електродвижещи сили е равен на
сбора от падовете на напреженията в отделните съпро
тивления. В торият закон важи и за всяка проста затво
рена верига.
73.
М атематическата формула за изчисляване на об
щия еквивалентен капацитет е следната:

74. Следният линк предоставя програма за изчис
ляване на общия капацитет на кондензатори, свързани
последователно или паралелно: http://www.claredot.net/it/
sez_Elettronica/condensatori-in-serie.php.
75. Към следния линк е на разположение софтуер за
изчисляване онлайн на капацитета на кондензатори с по
следователно свързване на максимум 5 елемента: http://
www.claredot.net/it/sez_Elettronica/condensatori-in-serie.
php.
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Глава IV
КАКВО СЕ ИМА ПРЕДВИД ПОД
СТУДЕН ЯДРЕН СИНТЕЗ
Радиоактивно равновесие
В редица случаи радиоактивните превръщания не за
вършват с един отделен акт, а са поредица о т няколко
последователно протичащи разпадания. Например няка
къв елемент А може, разпадайки се, да се превърне в ра
диоактивен елемент В, последният в елемент С и т . н.,
докато се достигне до стабилен, неразпадащ се изотоп.
Прието е изходният елемент да се нарича матерен,
а този, който се получава в резултат на неговото раз
падане - дъщерен елемент. Цялата верига о т генетично
свързани елементи се нарича радиоактивно семейство.
Индентифицираните в земната кора радиоактивни
елементи съвършено естествено се обединяват в три
семейства - на тория (Th), на урана (U) и на актиния
(Ас). Тъй като в тези семейства атом ното тегло прак
тически се променя само при излъчване на а-частица, и
т о с четри атомни единици, по принцип биха могли да
съществуват четри различни радиоактивни семейства,
различаващи се по начина на комбиниране на нуклони
(протони и електрони) в ядрата. Масовото число на
представителите на ториевото семейство може да се
представи с формулата 4п, т . е. масите на всички спада
щи към него елементи се делят без о статъ к на четри. За
урановото семейство е валидно съотношението 4п+2, а
за актиниевото - 4п+3. Естествени представители на
семейство 4п+1 не са известни, тъй като нито един о т
т я х не притежава достатъчено дълъг период на полу164
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разпадане, сравним с възрастта на Земята. Независимо
о т това, всички отделни звена на то ва семейство са
синтезирани изкуствено посредством различни ядрени
реакции и систематизирани в т . нар. нептуниево се
мейство (изотоп на нептуний 93Np237, влизащ в семей
с т в о т о с най-големия период на полуразпад в пределите
на радиоактивната верига). Нептуниевото семейство
завършва с устойчивия изотоп на бисмута 93Bi209, а ос
таналите тр и - със стабилни изотопи на оловото: ура
новото с 82РЬ206, актиниевото 8,РЬ207 и ториевото 82РЬ208.
Понастоящем са индентифицирани над 1300 изото
па, о т които 320 са естествени представители на раз
пространените в земната кора елементи, а останалите
са получени за сметка на разнообразни ядрени реакции.
Характерно е обстоятелството, че докато леките
елементи по начало са с малък брой изотопи, а по-теж
ките - и особено онези, които са с четен брой протони
- притежават разнообразен изотопен състав.
Различията във физичните и химичните свойства на
изотопите на даден елемент, независимо о т това че чес
т о пъти са нищожно малки, дават възможност да се осъ
ществи тяхното разделяне или в най-лошия случай - да
се получават фракции, обогатени с един или друг изотоп.
Без съмнение Мас-спектралния метод се използва
твърде често за тази цел, но за да се осигури по-голя
ма ефективност на разделяне, прибягва се до специални
конструкции, работещи с нееднородно магнитно поле и
даващи десетки микрокилограми изолиран изотоп на час.
Тогава, когато изотопната смес е достъпна в големи
количества, т я може да бъде разделена чрез фракционна
дестилация.
Твърде ефективен е и термодифузионният метод за
разделяне на изотопи. Известно е, че при наличност на
температурен градиент в първоначално хомогенни т е ч 
ни фази възниква концентрационен градиент, който се
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дължи на това, че по-леките молекули се концентрират
в зона с по-висока температура, а по-тежките - в постудената зона. На протичонето на този процес проти
водействат чисто дифузионни ефекти, които се стре
м я т да възтановят хомогенноста на цялата система,
но ако термодифузията се осъществява в простран
ст в о т о между дълга, охлаждана отвън тръба и силно на
грят проводник, опънат по нейната ос, коефицентът на
разделяне се увеличава значително - нагряваният флуид
се издига нагоре около проводника, а охладеният о т с т е 
ната слиза надолу. По този начин са получени практи
чески чисти 35С1,37С1,22Ne, 15N и обогатени продукти на
деутерий и тритий, 235U и пр. За съжаление продължи
т ел н о с тт а на операциите на разделяне, осъществявани
по този начин, е твърде голяма - няколко седмици или
месеци.
Освен описаните методи се използват или са принципно възможни и редица други разновидности, като
центрофугиране, изотопен и йонен обмен, електролиза и
миграция на йони в разтвор или стопилка, разпределение
между две несмесващи се фази и т . н.
Традиционните атомни електроцентрали произ
веждат енергия изцяло чрез използването на технологи
я т а на ядрено делене76 (атомен разпад се използва и за
производство на атомна бомба) - техника, която екс
плоатира естествен ата нестабилност на атомните
ядра на опасните радиоактивни материали, като уран,
лутоний и торий77. Техните ядра, характеризиращи се с
висок атомен номер, се наричат тежки и веднъж разби
ти изкуствено, образуват нови по-леки ядра (с по-малък
атомен номер). Това намаление на общата маса води до
освобождаване на голямо количество топлинна енергия,
която след това се използва за нагряване на вода и из
ползването на парата в гигантските парни турбини, ге
нериращи електроенергия. Това е начинът, по който днес
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се произвежда електрическа енергия о т повечето съвре
менни ядрени електроцентрали - големи котли с баснос
ловни цени и размери, които, освен че представляват
сериозна заплаха за здравето и околната среда, произвеж
д ат радиоактивни отпадъци, които бавно, с години се
съхраняват и регенерират в депа до стабилни изотопи
(около 100 000 години). Не знам защо управляващите ни
политици и безкрайно бездарния ни дървен парламент
най-после не вземат да се засрамят и да се заинтересу
в а т о т технологията на един български учен Илия Въл
ков (Yuli Brown), изстрадал през лагера „Белене“ на „ко
мунизма“ и турските затвори в името на великото си
уникално откритие - браун газ, чрез който за няколко
минути радиоактивните изотопи се превръщат в нор
мални изотопи на нерадиоактивни изотопи. Подробно за
българина Илия Вълков ч е тет е в следващото издание на
издателство „Атеа“
При реакциите на синтез на водорода всъщност (водородното сливане се използва и за получаване на водородна бомба) ядрата на стабилните атоми (нерадиоактивните) с малък атомен номер, като например тези на
водорода, деутерия или трити я, помежду си образуват
потежки ядра. Процесът на ядрен синтез освобождава
значително количество топлинна енергия (много по-висока о т тази, освободена о т същия брой ядрени реакции
на разпадане), без каквото и да било производство на ра
диоактивни отпадъци78.
Превръщания и йонизиращи излъчвания
В зависимост о т характера и процесите, протича
щи при ядрени превръщания, последните се делят на а
- разпадане, р- - разпадане, (3+ - разпадане, К-електронно
поглъщане, изомерен преход и ядрено деление.
Осъществяване на а-разпадане е характерно за ра
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диоактивни елементи с голям пореден намер. Експери
ментите, свързани с изучаване на степента на отклоне
ние на а-частици в електрично силово поле, показват, че
стойност т а на отношението между масата и елект
ричния им тавар съвпада с аналогичното съотношение,
характерно за ядрата на хелия. Освен това, в затворен
съд, съдържащ а-емитери, след известно време по спек
трален п ъ т се доказва наличност на хелий. Всичко това
показва, че а-лъчите са потоци о т хелиеви ядра с два еле
ментарни положителни товара и масово число, равно на
четри масови единици (хелиеви йони). Следователно, из
лъчвайки а-частица, изходното ядро се превръща в ядро
на елемент, чиято маса е по-малка с четри единици, а
поредният номер - с две единици. Например:

Алфачасшиците, излъчвани о т даден радиоизотоп,
притежават или почти еднаква енергия, или пък са обе
динени в неголям брой енергетични групи. Като прави
ло по-голямата част о т излъчените частици попадат в
групата с максимална енергия. Общо взето, енергията
на а-лъчите, излъчвани о т естествените радиоактивни
изотопи, лежи в интервала о т 4 до 9 MeV.
Характерен за т р и т е естествени радиоактивни
семейства е ф актът, че енергията на излъчваните о т
техните представители а-лъчи нараства в посока о т
първия към последния член на семейството. В същата
посока нарастват и константите на разпадане на съот
ветните елементи. Тази емпирична зависимост е откри
т а о т Гайгер и Натал: In X = A In R + В.
Естествено всяка а-частица е в състояние да се
придвижи към ядро с някакъв радиус г само ако енергия
т а й е достатъчна, за да преодолее кулоновите сили на
отблъскване (потенциалния бариер), които зависят о т
електричния товар на взаимодействащите частици и
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о т разтоянието между тях. И така, ако енергията на
частицата е достатъчно голяма, за да преодолее тази
стойност, тогава т я прониква в ядрото и попада под
влияние на ядрените сили на привличане. За да осъщест
ви обаче процес на а-разпадане, очевидно а-частицата
трябва да притежава тази достатъчна енергия, за да
преодолее потенциалния бариер. Според изчисленията
стойноста на тази енергия е около 30 MeV, което по
казва, че всъщност не би трябвало да съществува а-раз
падане, тъй като, както беше изтъкнато, енергията на
излъчваните о т естествените изотопи а-лъчи е о т 4 до
9 MeV Това на пръв поглед парадоксално обстоятелство
свидетелства, че класическата нютонова механика е не
приложима за изчисляване на подобен род явления.
По квантово механичен път обаче се доказва, че дори
когато енергията на а-частицата е по-малка о т висо
чината на потенциалния бариер, съществува крайна,
макар и малка вероятност т я да напусне ядрото. Това
промъкване през бариера се нарича тунелен преход и ве
р о я тн о стта за неговото осъществяване зависи експо
ненциално о т енергията на частицата и ширината на
потенциалния бариер.
Поток о т електрони, излъчван о т разпадащи се ра
диоактивни ядра със скорост 100-300 000 km/s, се нарича
/3-лъчи. Естествените р-излъчват ели емитират елек
трони с отрицателен електричен товар (негатрони), а
някои о т изкуствено получените радиоактивни изото
пи - с положителен товар (позитрони). К ато се изклю
чи разликата в поляритета и произтичащата о т това
разлика в отнасянията при взаимодействие с магнитно
и електрично силово поле, свойствата на позитронното
излъчване съвпадат със свойствата на отрицателно
т о излъчване. Характерен е и извънредно краткият пеi риод на съществуване на p-позитроните. Позитронът
взаимодейства с електрон, при което се излъчват два
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у-квашпа, разпространяващи се в почти противополож
ни направления, с енергия, еквивалентна на масата на
взаимодействалите частици. Явлението е получило не
съвсем подходящото название анхилация (превръщане
в нищо), въпреки че т о демонстрира само един о т въз
можните пътища на превръщане на м атерията в енер
гия, осъществявано при строго спазване на закона за съх
ранението й.
За разлика о т а-излъчването, (3-частиците, излъче
ни о т р-изотоп, са с непрекъснат енергетичен спектър,
т . е. стойностите на техните енергии се движат о т
нула до определено максимално значение, което е строго
характерно за всеки изотоп и е в границите о т 15 KeV
до 15 MeV. Обикновено върху непрекъснатия Р-спектър
изпъкват резки линии, отговарящи на наличността на
групи електрони със строго фиксирана енергия. Този ли
неен спектър обаче се дължи на електрони, избити о т
К, L, М и прочие електронни слоеве на атома о т лъчи на
собственото ядро (вътрешна конверсия) или о т ядрата
на съседни у-атоми.
През 1931 г. Паули постулира, че всеки а к т на (З-разпадане се съпровожда с излъчването на електронеутрална
частица с нищожно малка маса на покой - НЕУТРИНО.
По такъв начин енергията на процеса на разпадане се раз
пределя между р-частицата и неутрино, а то вар ъ т на
ядрото се променя само с една единица.
Върху тази база Енрико ферми разработва теория,
която интерпретира Р-превръщането като преход на
нуклеон о т състояние на неутрон в състояние на про
тон (или обратно) с едновременно излъчване на електрон
(или позитрон) и неутрино:

Превръщането на протон в неутрон и намаляване
товара на ядрото с единица може да се осъществи и без
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излъчване на позитрон и неутрино, а чрез привличане на
орбитален електрон в ядрото. Най-вероятно този елек
трон да е о т К-ниво и затова процесът се нарича К-електронно поглъщане, въпреки че то й може да се осъщест
ви - макар и с по малка вероятност - и о т L, М и пр,
електрони. Обикновено К-поглъщането е съпроводено с
излъчване на рентгенови лъчи (целия непрекъснат рент
генов спектър на образуващото се ядро, като особено
интензивни са К-линиите), които се дължат на необхо
димото преразпределение на орбиталните електрони,
водещо до запълване на освободеното о т привлечения
електрон място.
Често у-излъчването се съпровожда или даже се заме
ня с процес на излъчване на електрони чрез т . нар. вътреш
на конверсия - емитираният о т ядрото у-квант израз
ходва енергията си за ускоряване на орбитален електрон.
Вътрешната конверсия винаги е съпроводена с характе
ристично рентгеново излъчване, възникващо в резултат
на преразпределение на електроните в електронната об
вивка на атома. Гама-излъчването съпровожда и редица
други процеси — взаимодействие на заредени частици с
материална среда, анхилация на двойка частици (споме
натия вече процес на анхилация между позитрон и елек
трон), разпадане на частици (напр. разпадане на rf-мезон) и пр.
Енергията на у-квантите ('предпочита се у-лъчите
де се интерпретират като поток о т частиии у-кванти.
а не като електромагнитни вълни, тъй като вълновите
свойства (дифракция. интерферениия) проявяват само
най-дълговълновите у-лъчи. а корпусколярните свойства
| / фотоефект, комтон ефект) са застъпени много по-от
четливо') се движи в твърде широки граници о т няколко
KeV за естествените радиоактивни източници до с т о 
тици MeV при работа с ускорители на заредени частици.
Друга разновидност на ядрените превръщания е де171
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ленешо на ядрата, при които ядрата на теж ки те еле
менти се разпадат на две или няколко отделни части с
едновременно излъчване на известен брой неутрони. Тези
реакции се предизвикват чрез въздействие с неутрони,
а-частици, у-кванти и т . н. Въпреки че това е процес, ха
рактерен най-вече за много теж ки ядра - U235, U238, Th232,
Ри239, то й се осъществява и с ядра на такива елементи,
като тантал, платина, талий, олово, бисмут, при усло
вие че се облъчват с частици с много голяма енергия до
400 MeV
Какво се има предвид под студен ядрен синтез
Поради характеристиките си технологията за с т у 
ден ядрен синтез не изисква високи температури за
стартирането и поддържането на ядрените реакции.
Тя не изисква големи инвестиции и може да се използва с
максимална безопасност при устройства с много малки
размери - направо джобни в сравнение с конвенционални
т е електроцентрали. Реакции на термоядрен синтез се
осъщ ествяват естествено открай време в Слънцето
и другите звезди, но според господстващата теория
може да се осъщ ествят само когато атом ните ядра са
притиснати едно срещу друго о т огромното налягане,
генерирано о т изключително високите температури
(милиони градуси по Целзий). Използването на такова
внушително количество енергия би било неизбежно за
преодоляване на силата на електрическо отблъскване,
която разделя всички ядра с еднакъв поляритет на заря
да. Тази теория се поддържа обаче единствено о т една
научна догма, която технологията, известна като сту
ден ядрен синтез, гръмко опровергава о т доста време.
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Случаят „Спери-Дзордзи“
В началото на 70-те години професорът по химия
Омеро Спери започва разработването на първия двига
т ел за студен ядрен синтез в историята и на 30 м арт
1974 г. депозира революционния си п атен т79. М оторът,
който създава, използва чиста ядрена енергия (без вред
ните радиоактивни емисии на традиционните реакто
ри), произведена при ниска температура и в състояние
да замени завинаги фосилните горива, като природния
газ (метан и пропан) или нефтопродуктите (бензин и га
зьол). При създаването на прототипа с него работи при
я т е л я т му Пиеро Дзордзи и двамата заедно се опитват
да разпространят новата технология чрез изследова
телските центрове. Техните мечти за слава обаче скоро
се разбиват на прах при стълкновението с някои нежела
ни и неочаквани пречки, които нямат нищо общо с нау
ката. Според свидетелствата на синовете на двамата
изобретатели в действителност т е са били поканени да
се свържат с няколко чуждестранни организации, които
' ги принуждават да се о ткаж ат о т идеята за комерсиа• лизиране на изобретението.
Тези смущаващи изявления пред телевизионните
камери на програмата Report на Rai3 са направени о т
I сина на изобретателя Микеланджело Спери80: Най-важното пътуване в тяхното начинание беше това до Из
раел. Те са били „поканени“в смисъл на „посъветваниче
трябва да отидат. Израелците проявяваха интерес към
откритието за студен ядрен синтез, а на практика униI верситетите в Тел Авив и Хайфа са искали да предста
вят своите изследвания. Чувстваха се раздвоени - от
една страна, бяха доволни от проявения интерес, от
друга - бяха разтревожени, тъй като „поканата“беше
доста странна. Затова бяха притеснени и се страху
ваха, понеже навлизаха в чужда среда. Така или иначе,
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след завръщането си спряха работа, вероятно защото
са видели и са усетили бремето да продължат. Някои
вестници и репортери о т онова време не м огат да
направят нищо повече о т то в а да архивират случая
Спери-Дзордзи и и стори ята на пътуването до Израел
к ато мистерия.
Отново се заговаря за студен ядрен синтез повече
о т двадесет години по-късно, благодарение на двама дру
ги учени.
Патентът Омеро Спери
В уводната бележка на патента, регистриран о т
Омеро Спери, четем:
Механично, електрическо и електромагнитно ус
тройство.
С подаването на непрекъсната или променлива елек
трическа и/или електромагнитна енергия чрез електро
ди на изменяемо разстояние в подходящ обем на водород,
неговите изотопи (атоми на същия химичен елемент, но
с различна атомна маса - бел. авт .) и съединения при про
менливи температури и налягания, се предизвиква получа
ване на енергия вследствие на контролируем ядрен синтез
на тях самите. Никой до днес не е мислил, че на нивото на
малки електрически искри протичат ядрени синтези, тъй
като всички смятаха, че такива реакции биха могли да се
получат само при определени много трудно постижими ус
ловия [...].
В момента реакции на ядрен синтез на водорода и не
говите изотопи изискват огромна енергия, за да започне
реакцията и да се поддържат условията на работа; и това
е довело до реализирането на скъпо оборудване и комплекси
за производство на ядрена енергия [...].
Изобретението позволява използването на същата
реакция на синтез на водорода и неговите съединения
със скромни разходи и с просто оборудване. Получената
енергия е контролируем резултат от сумата на безкрай
но малки ядрени реакции, пръснати в една експлозивна
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молекулна смес, образу
вана при изгарянето на
съединения на водорода
и неговите изотопи с
кислород, и във всички
съединения на водорода,
в които има съдържание
на деутерий и тритий.
Те са тези, които, при
дружени от вторичните
реакции,
произвеждат
енергия, както при ядре
ните реакции, въвличай
ки и самия водород.
Валидността
на
изобретението може да се демонстрира както с измер
ването на енергия съгласно обичайните методи, така и
със сравнителна система или с последващо аналитично
определяне на получения хелий, или с други системи - тер
мични, механични, магнитни, електрически, електромаг
нитни и ядрени [...].
Целта на откритието е оползотворяването на енер
гия от водородни съединения, които се намират навсякъде
в големи количества и на ниска цена. Следователно пър
ви в света, посредством този експеримент, отворихме
нови възможности за енергия на по-ниска цена, в голямо
количество, премахвайки емисиите на токсични газове.

Описанието на техническите подробности
П рототипът, построен о т Омеро Спери и Пиеро
Дзордзи, се състои основно о т преработен двигател с
вътрешно горене о т автомобилен тип, който използва
електрическия разряд на един кондензатор. След стар1тирането с бензин или спирт, двигателят продължава
да работи с горивна смес, силно разредена с вода (нарече
на в случая бедна), ф а к т ъ т , че двигателят произвежда
овече енергия, отколкото получава, и същевременното
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наличие на повишено съдържание на хелий в о тр а б о те 
н и те газове е съвместимо с протичането на синтез на
водород в горивната камера. Техническите чертеж и и
допълнения, споменати в п а те н та , са трудни за о ткр и 
ване, но все пак е възможно да прегледате следващото
извлечение, касаещо конструкционните детайли:
Размерът на устройството може да се увеличава в
съответствие с качеството на енергията, която се из
ползва. Също така размерът на електродите и тяхната
форма могат да бъдат променяни по желание. Изолацион
ните обвивки могат да бъдат с различна форма и разме
ри. Устройството за регулиране на разстоянието между
електродите може да бъде променяно с определена сис
тема. Всичко като цяло или единствено електродите за
постоянна или прекъсната експлоатация може да има кухи
ни и да се охлажда чрез специален контур. Целта на изобре
тението е да реализира описаните реакции по опростен
начин, като се използва позната при експериментални ус
ловия технология, близка до горене на молекулно ниво.
Приложението на Сх. N° 1 и Сх. № 2 представлява чер
теж в надлъжен разрез на един уред, който е механичен,
електрически и електромагнитен агрегат, образуван от
А и Е - електроди от материал, провеждащ електрически
ток, устойчив на високи температури; С - изолационен
материал от порцелан или еквивалентен такъв; D - меха
ничен кожух за изолацията от желязо или от друг метал;
Е - опора за пружините; F - стоманени пружини, предназ
начени за поддържане на постоянен натиск върху кожуси
те на електродите към корпуса G; G - корпус от метал
или лека сплав, явяващ се като конзола за кожусите на
електродите и сърцевината на електромагнита I; шайба
от пластичен материал за уплътняване на изолацията в
кожусите D; L - намотка от меден проводник или друг метал-проводник, навита върху сърцевината I; I - сърцевина
от мека стомана или друг феромагнитен материал; М камера за термоядрена реакция.
Електродите А и В могат да бъдат приближени или
раздалечени по наша команда, може също да бъдат проти
вопоставени на 180° или по друг начин. В устройството,
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описано тук, електродите се ориентират под 90°, за да
им се даде възможност да се завинтят към апаратурата.
В термоядрената камера може да се използва само един
или повече от два електрода. На Сх. № 2 е представено
устройството, гледано отдолу. Този апарат се захранва
от електрически акумулатор, от умножител на напреже
ние, кондензатор и алтернативно също чрез допълнител
но магнитно поле.
Например към бензинов двигател с един цилиндър от
400 см3и четиритактов режим с електрическо оборудване
добавяме нашето устройство (мащаб 1:0,8) посредством
модификация на главата, без да променяме запалването
и стандартната му свещ. На това устройство се подава
необходимата електроенергия от собствения работещ
акумулатор, която е разпределена от гърбичен прекъсвач,
присъединен към разпределителния вал на двигателя, и
с помощта на един умножител на напрежение до 60 000
волта при 10 мА и подходящ кондензатор. Енергията се
пренася до края на електродите с цел да се получи силна електрическа искра. Именно това е електрическата
искра, която позволява изменяем термоядрен синтез на
водород и неговите изотопи като сума на избираеми, еди
нични, безкрайно малки управляеми реакции, чийто брой
може също да се увеличи с въвеждането на индуцирано
магнитно поле.
В нашия пример пуснахме електрически ток в намот
ката L с около 10 ампера за всеки импулс. Веднъж запа
лен двигателят единствено с оригиналните му системи,
впоследствие стабилизиран при режим от 1400 оборота в
минута и с разход на гориво от 2,9 см3 на всеки 30 секунди,
подадохме ток посредством допълнителен превключва
тел в нашата апаратура и се постигна увеличение на 800
оборота със същото количество бензин. Също така вклю
чихме бобината L, получавайки активизиращо магнитно
поле с допълнително увеличаване на производството на
енергия. Естествено, с по-малко устройство (а също и с
по-голямо) и променяйки по-специално налягане, темпера
тура, напрежение и сила на тока в горивната камера мо
гат да бъдат получени контролирано различни нараства
ния на енергията. Вкарването в горивната камера, освен
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на бензин, на смеси от водородни съединения, като вода,
нафта или спирт, не води до намаляване на енергийната
ефективност, защото винаги е съотнесено към възползването на водорода и неговите изотопи от кислорода.
По отношение на всички онези технически комплекси,
където целта е производството на енергия от водород
ни съединения, претендираме за авторството на следна
та технология: изменяемото подаване на електрическа
и магнитна енергия, което с единични или множествени
електрически или електромагнитни разряди предизвик
ва съответните електрически искри едновременно или
в последователност, разпределена във времето върху
водород, деутерий, тритий и техните съединения при
променливи налягания и температури, в бензин и въобще
въглеводороди, самостоятелно или в смес с кислород или
въздух, в двигатели с вътрешно горене или при горене
най-общо с конкретната цел да се получи една частична и
обособена сума от избираеми безкрайно малки реакции на
ядрен синтез на водород и неговите изотопи, получени в
контролирани прекъснати или продължителни интервали
за малки или големи отрязъци от време с цел оползотво
ряване на топлина и енергия.
Претендираме също за въвеждането на съединения
на Li (литий), Be (берилий) и В (бор), които със своето при
съствие във водородните съединения катализират термо
ядрената реакция с последващо по-голямо производство на
енергия.
Претендираме също така за активирането на съе
динения на водорода и неговите изотопи с радиоактивни
маси и въвеждането на радиоактивни съединения, за да
се получи по-голямо нарастване на енергията при прила
гането на нашето изобретение, тъй като се увеличава
вероятността от реакции на ядрен синтез на водорода и
неговите изотопи.
П р е о тк р и в а н е то о т 1989 г.

На 23 м арт 1989 г. двама университетски професори
по електрохимия - Мартин флайшман о т Университе
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т а 6 Саутхемптън и Стенли Поне о т Университета в
Ю та, по време на пресконференция оповестяват откри
т и е т о на студения синтез. Те обясняват, че е възможно
да се произвежда чиста енергия с незначителни разходи,
като се използва прост електрохимичен метод, в със
тояние да предизвика реакции на термоядрен синтез при
ниска температура. Тази нова технология би осигурила
чиста енергия за всички народи по света и би сложила
край на сериозните икономически дисбаланси, които об
лагодетелстват само едно най-долнопробно лоби. Както
може да се очаква, подобно разкритие хвърля в см ут мо
гъщите петролни магнати и слага край на кариерата на
двамата учени: няколко месеца след скандалното оповес
тяване флайшман и Поне са принудени да се о т т е г л я т и
да се пенсионират81.
Официалното отричане
Първите възражения на академичната общност сре
щу изключителното откритие идва о т конференцията
на Американското общество по физика. По време на сре
щата, която се провежда на 1 май 1989 г. в Балтимор,
са представени резултатите о т сътрудничеството
между Национална лаборатория Брукхейвън и Йейлския
университет, които опровергават всички резултати,
измерени о т флайшман и Поне82. Експериментирането,
проведено о т изследователи в лабораториите Харуея
(Оксфорд), стига до същите заключения83и през ноември
следващата година специална група о т учени, назначена
о т М инистерството на енергетиката на САЩ, отново
се произнася отрицателно по въпроса за студения ядрен
синтез84.
На практика става дума за истински порой о т на
падки, целящи отлъчване от науката, който очерня
! завинаги обществения имидж на двамата брилянтни
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учени. Ортодоксалните изследователи, вероятно под
ти кн ати о т чувство на ревностен дълг към каноните
на традиционната наука или още по-зле - просто о т
желание да направят кариера, се обединяват срещу два
м ата уважавани (поне до този момент) колеги, извед
нъж превърнали се в еретици. Най-влиятелните науч
ни издания се присъединяват и гръмко провъзгласяват
официалните опровержения на резултатите, феноме
н ъ т на студения ядрен синтез накрая е отхвърлен като
колосална басня.
Само година по-късно обаче Нобеловият лауреат
Джулиан Швингър85 недвусмислено заявява, че редакци
и те на научните списания просто са се поддали на о т 
рицателния натиск на академичните среди срещу с т у 
дения ядрен синтез: Натискът да ги привлекат на своя
страна е огромен. Издателите отказват да публикуват
научни статии заради отровните критики от анонимни
лица. Замяната на безпристрастни одитори с цензура
ще бъде смъртта на науката86.
Така флайихман и Поне загубват своя лиценз на се
риозни учени - квалификация, която може да бъде дадена
само о т академичните йерархии и важи дотогава, до
като не се провъзгласят публично неудобни открития.
Обявяването на студения ядрен синтез, което толкова
разтърсва великите сили, много бързо е потулено, дока
т о техните икономически империи, основани върху яд
реното делене и нефта, продължават да процъфтяват
невредими.
Буш и М И Т - науката в услуга на властта
МИТ87, както е известен на изследователите, е един
о т най-развитите технологични центрове в света със
седалище в Кеймбридж, Масачузетс. Мнението на него
вите експерти по най-противоречивите научни въпроси
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8 крайна сметка представлява толкова авторитетна
преценка, че се приема практически като неоспорима.
Става дума за един о т научните трибунали, който може
да наложи по привидно демократичен начин непреодоли
ми ограничения за свободата на знанието. Затова не е
случайно, че решаващият фатален удар за студения син
т е з идва точно о т светилата на МИТ. На 6 май 1989 г.,
дори още преди извършването на проверките, почетни
я т професор по физика в Масачузетския технологичен
и н сти ту т Мартин Дойч публично определя студения
синтез като истински боклук?*. Дори Роналд Паркър - ди
ректор на Центъра за изследвания на плазмата и ядрения
синтез към МИТ, казва в интервю, че студеният синтез
е само измама и научни дреболии89.
Този, който изисква официално становище на ин
с т и т у т а през 1991 г., е Джордж Х.У. Буш - известният
тексаски петролен магнат, който по това време с т а 
ва и президент на Съединените щати. Окончателният
доклад на Масачузетския технологичен и н с т и т у т за
ключава по категоричен и недвусмислен начин, че с т у 
деният синтез не произвежда нито емисии на неутрони
(доказателство за процес о т ядрен тип), нито излишък
топлина (енергия в повече), описани о т флайшман и
Поне. МИТ определя студеният синтез като невъзмо
жен за реализиране, заклеймявайки го дори като най-голямата научна измама о т последните няколко века90.
Юджийн Малов - кариера и живот,
посветени на истината
Технологията на студения синтез изглежда оконча
телно компрометирана о т МИТ, когато се случва нещо
неочаквано, физикът Юджийн Малов - квалифициран
експерт в същата институция с впечатляващ опит в
научните изследвания, проведени в най-престижните ла181
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борашории на САЩ (Харвард, Масачузетският техноло
гичен и н сти ту т, Hughes Research Laboratories, Analytic
Science Corporation, Lincoln Laboratory и др.), прави о т 
критие, което довежда до преразглеждане на случая. През
1991 г. като главен научен редактор на Пресцентъра на
МИТ публично заявява, че решаващият доклад върху
студения синтез неизвестно как е бил манипулиран о т
изследователите. Положителните резултати о т т е с 
т о в е т е всъщност са били укрити чрез фалшифицирани
документи91. Малов е толкова възмутен о т научната
измама, извършена о т изследователския център, който
се счита за най-престижния в света, че не се поколебава
да компрометира брилянтната си кариерата, подавайки
оставката си о т МИТ в знак на протест. По-късно дава
няколко интервюта по случая92 и през 1999 г. публикува
изчерпателна разследваща книга Fire from Ice (Огън от
лед), в която разобличава умишленото унищожаване, из
вършено о т страна на влиятелни научни групи, на резул
т а т и т е о т студения синтез, получени о т МИТ и о т
други лаборатории93.
Убийството на учения
Малов се явява изключително неудобен изследовател,
защото е виден учен в академичния свят. Моралното му
решение да се откаж е о т кариерата си, за да разобличи
унищожаването на технология, която би могла да реши
енергийните проблеми на човечеството, изважда на
показ кирливите ризи на официалните първоизточници
на научна информация. Смелият му пример са можели
да последват и други изследователи и това да прерасне
в сериозна заплаха за съществуващата система върху
контрола на познанието. Става ясно, че управляващите
кръгове няма да с т о я т със скръстени ръце и да чакат
собствения си провал. Заплашените о т разкритията на
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Юджийн Малов интереси са били на изключително висо
ко равнище и, както е могло да се предвиди, ученият губи
живота си о т насилствена смърт едва 57-годишен. Не
известни лица го пребиват с тояги през нощта на 14 май
2004 г. и разследващите архивират случая като опит за
грабеж94.
На практика не съществува област от човешката
дейност, която да не е изцяло повлияна от появата на
технологии, базиращи се на новите енергии, особено в
сферата на войната или мирния живот, на здравеопазва
нето и околната среда.
— Юджийн Малов
Трансмутация на материята
и Докладът № 41 на ENEA
Това, че мнимият публичен провал на студения син
т е з е само колосално заблуждение о т академичните
кадри, обслужващи управляващите кръгове, се демон
стрира извън всякакво съмнение о т процесите на тран
смутация, които студеният синтез е в състояние да
предизвика95. В действителност трансм утацията на
м атерията при ниска енергия вече е установена научна
реалност дори о т институционални изследователски
общности (обикновено подкрепящи енергийната полити
ка на правителството), като ENEA (Национална агенция
за нови технологии, енергия и устойчиво икономическо
развитие), CO.SPA.R. (Световна комисия за космически
изследвания), чиито изследователи през 2002 г. в тази
връзка съ ставят много задълбочено досие - Доклад №
4196. Въпросният документ свидетелства черно на бяло и
за излишък о т енергия, произведен чрез студен синтез на
флайшман и Поне (извлича се повече енергия, отколкото
се изразходва, за да се стартира и поддържа в действие
процесът), и за ефективната трансмутация на матери
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я т а (следователно се осъществява ядрена реакция). Въ
преки то ва, р езу л тат и те о т сензационното научно
разследване изпадат бързо в медийно забвение, за да
бъдат по-късно окончателно покрити о т най-висихестоящ и отговорни лица о т същ ата изследователска
институция97. Екипът о т учени вижда как изведнъж
му измъкват о т ръцете проекта, върху който рабо
т я т , постигайки поразителни резултати, и т о без
да получат никакво признание.
Журналистическите разследвания
върху студения ядрен синтез
Сензационните интервюта на блестящи академични
изследователи, които лично са били заети с работа по
студения ядрен синтез (ядрени реакции с ниска енергия),
бяха излъчени както по телевизионния канал RaiNews249S,
така и по популярната програма Report99 Благодарение
на смелостта им да свидетелстват, наяве излезе наме
рението на научното учреждение да продължи да укрива
новата революционна технология. Е то какво се обявява
в разследването на RaiNews24m: Денят е 10 април 2002
г., когато известният британски електрохимик Мартин
флайшман посещава лабораториите по ядрена физика
„Фраскати“на ENEA. флайшман, както се знае, през 1989
г. е отлъчен от научната общност, веднага след като
оповестява възможността атомите да се свържат при
стайна температура в известния „студен синтез“. Уче
ният не успява да сдържи ентусиазма си от експеримен
талното потвърждение на неговите изявления. Той ре
шава да пише на Нобеловия лауреат Карло Рубия, който
по това време е президент на Италианската агенция за
енергия ENEA: „Уважаеми професор Рубия, аз съм много
доволен, че програмата за научни изследвания, предприе
ти от Джулиано Препарата101, е постигнала целта си...
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Резултатите, получени от италианските изследователи,
са наистина впечатляващи, не преувеличавам!“
Свидетелството на италианските
изследователи
Ядреният физик Антонела де Нино е провеждала из
следвания на студен синтез в лабораториите на ENEA
във фраскати о т 1999 г. до 2002 г., заедно с Емилио дел
Джудиче и Антонио фратолило. Целта на т е с т о в е т е е
била да се провери дали в съгласие с теорията, разрабо
тена о т проф. д-р Джулиано Препарата, става въпрос
наистина за процес о т атомно естество и дали о т него
се получава енергията в повече, измерена о т Мартин
флайшман и Стенли Поне. Искането да се постигне найсетне яснота по отношение на студения синтез идва о т
Нобеловия лауреат Карло Рубия.
Антонела де Нино: През 1999 г„ когато Рубия стана
президент на ENEA, се стигна до създаването на благо
приятни условия за италианската експериментална дей
ност. През април 2002 г. изпратихме писмо на Рубия, за
да го информираме, че сме готови да докладваме резулта
тите от проекта.
Антонио фратолило: Получените от нас резултати
наистина потвърждават теорията на проф. Джулиано
Препарата.
Антонела де Нино: Рубия се срещна с нас, за да обсъдим
резултатите, и потвърди, че е свършена добра работа.
Емилио дел Джудиче: Когато пишехме доклада, при
близително за десет дни, Рубия много отблизо следваше
съставянето на заклЬчителната част и щедро ни дава
ше предложения и полезни съвети.
Най-важната графика, която показва съотноше, нието на атомния процес към регистрирания излишък
топлина (енергия в повече - бел. авт.), е изготвена о т
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самия Карло Рубия. След няколко дни обаче всичко се про
меня. Нито едно научно списание не публикува новината
и Рубия изведнъж става недостъпен. Тогава RaiNews24
се опитва да интервюира Нобеловия лауреат, за да узнае
какво се е случило, но то й отказва среща.
Антонела де Нино: Никой никога не е оспорвал из
следванията по този въпрос и затова, ако ние сме напра
вили погрешни измервания, не знаем причината.
Джулиано Препарата - професор по физика в Дър
жавния университет в Милано, е утвърден учен с повече
о т 400 научни публикации в своята кариера, преподавал
в най-престижните университети по света (включи
телно Харвард и Принстън). Неговата оценка по случая
Студен синтез е особено красноречива: Студеният син
тез е реалност отвъд всяко разумно съмнение. Ние сме
упорито бойкотирани от официалната наука, от между
народните финанси и от силните на деня102.
През есента на 2002 г. изследователската група
на фраскати изигра последния си коз, изпращайки до
председателя на ENEA искането да м огат да продъл
ж а т изучаването на студения синтез, обаче така и не
получават отговор. Докладът върху проведените из
следвания остава чисто технически в рамките на ин
сти туц и ята. Архивиран е като Доклад № 41 о т 2002
г. по проблема за студен ядрен синтез. Парадоксът е,
че всичко то ва се случва точно когато е получено без
спорно измерване на произведения излишък о т топлина
(енергия в повече). Това означава, че неудобната истина,
която излиза наяве о т научните изследвания, е трябва
ло просто да бъде съвършено потулена и покрита с абсолютна тишина, гарантирана о т най-авторитетните
академични списания.
Доклад № 41 в действителност е изпратен о т изсле
дователите в различни научни издателства и първите
две, които го получават, са American Science и Nature, или
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онези с най-висок коефициент на медийно въздействие.
Едно о ткр и ти е , колкото и сензационно да е, не струва на
практика нищо, ако не бъде допуснато, т .е . публикувано,
в едно о т те зи престижни списания, играещи ролята на
контролиращ филтър на научната информация.
Антонела де Нино: В рамките на няколко дни чрез

електронната поща „Science“ отговори, че нямат прос
транство, за да публикуват този материал. Така и не на
влязоха в обсъждане на темата, дори не ни беше позволен
достъп до процеса на разглеждане (review), който обик
новено се прилага в научния свят, така че работата да
бъде изпратена на други колеги, които да оценят надежд
ността и евентуално да искат уточнения. В този случай
ние бяхме отхвърлени веднага. Изтъкнаха причини от ре
дакционен характер. Това беше отговорът на „Science“103.
Емилио дел Джудиче: Забележките на другите бяха
по-скоро странни. Например един от тях попита: „Как е
възможно да се достигне до такива високи температури
под вода, във водата на електролитната клетка?“ Оче
видно този господин не знае, че съществуват подводни
вулкани ши че е възможно да се извърши подводно зава
ряване, ако има източник с достатъчно енергия...
Антонела де Нино: След „Nature“опитахме с още че
тири списания, но трябва да кажа, че не успяхме да се
сдобием с общоприет процес на ревизиране, по-специално
по измерването на хелия не получихме нито едно възра
жение от тези пет списания.
Антонио фратолило: Целта беше да направим един
толкова изчистен от гледна точка на експериментална
та процедура опит, че да успеем да пробием стената от
недоверие, която официалната научна общност проявя
ваше към всичко, отнасящо се до студения ядрен синтез.
В крайна сметка обаче не я пробихме. Не успяхме дори
да публикуваме труда си. Едно от списанията, с които
влязохме в контакт, направо ни отговори, че тъй като
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този материал се отнася за студения ядрен синтез, за
който вече е било доказано, че е лъжа, публикацията не е
възможна.
Емилио дел Джудиче: На шега в приятелски кръг
Джулиано Препарата нарича „Nature“ „Правда“. И
това, защото „Nature“ си е присвоило ролята не само
да предоставя научна информация, но също така и
научна идеология. Те казват: „Понеже явлението не е
възможно, ние няма да публикуваме...“Не знам дали се
отнася до аристотелски подход. Това е подход, кой
то противоречи на това, което Шекспир казва чрез
Полоний, когато той изрича: „Ти не трябва да бъдеш
нито вярващ, нито неверник!“Един учен не трябва да
има никакви предубеждения. Нито положителни, нито
отрицателни104.
Студеният синтез и преработването
на радиоактивни отпадъци
Възможните приложения на студения ядрен не се
ограничават само в областта на енергетиката. През
1997 г. група о т изследователи о т Синсинати успява да
преобразува напълно 100 мг ториев н и тр ат (то р и ят е
радиоактивен елемент, който се разпада за милиарди го
дини), получавайки елементи с по-малка маса, като мед
(90 мг) и т и т а н (10 мг)105. Експериментът се извършва
с използването на електролитна клетка при 130° С и 3
атмосфери налягане, електроди о т цирконий и промен
лив т о к само 50 Hz (със същата ч есто та като и т а 
лианската електрическа мрежа)106. Тези резултати се
потвърждават и о т италианския изследовател франческо Челани о т INFN-LNF (Национален и н с т и ту т по
ядрена физика), Национални лаборатории фраскати
(Рим)107. Това означава, че изключителните процеси на
преобразуване на радиоактивния материал, постигна
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т и чрез студен синтез, може да се използват успешно,
за да направят инертни опасните ядрени отпадъци о т
централите с ядрено делене108.
Още нови потвърждения
Доказателствата, събирани през всичките тези го
дини в полза на студения ядрен синтез, са наистина оза
дачаващи, като много о т т я х идват дори о т институ
ционални лаборатории. Достатъчно е да назовем само
няколко, за да стане ясно колко далече о т истината е
официалната научна информация:
• През 1998 г., след години на проучвания, проведе
ни в Япония, учените Йошиаки Арата и Джан Ю-Чан
потвърждават109 наличието на значителен излишък о т
енергия в продължение на 12-дневни последователни изпи
тания. Двамата изследователи твъ рд ят също, че енер
гията, отделена по време на експериментите, е твърде
голяма в сравнение с малката маса на материалите, из
ползвани в клетката. Такъв резултат следователно не
може да бъде считан за следствие о т евентуална химична реакция. К летката, проектирана о т Арата, за разли
ка о т други, често използвани в студения синтез с пала
дий и деутерий, работи при много високи налягания110.
• През 1998 г. японските учени Тадайоши Охмори и
Тадахико Мизуно о т университета в Хокайдо са разра
ботили система за получаване на реакции на студен син
тез, която гарантира възпроизводимост на 100%111. Но
вата техника вече не се нуждае о т скъпия паладий, нито
пък о т теж ка вода. Използват се само два волфрамови
електрода, потопени в разтвор о т дестилирана вода с
калиев карбонат като електролит. К летката се захран
ва с т о к между 160 и 300 волта112.
• През февруари 2002 г. лабораторията на Цен'търа за космически и военноморски бойни системи в
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Сан Диего, САЩ, публикува доклад върху студения яд
рен синтез, с който потвърждава констатациите на
флайшман и Поне113. В този технически доклад № 1862
о т 132 страници са изброени и описани резултатите,
получени о т учените о т американския флот в периода
между 1989 г. и 2002 г. В Глава 3 о т документа калоримегйричният анализ (с толеранс о т порядъка на 4%)
показва ясно наличието на излишна топлина (енергия в
повече) и производството на хелий-4 к ато резултат
о т ядрените реакции1И.
Робърт Дънкан и окончателното доказване
Американският журналист Скот Пели о т популярната програма 60 minutes, излъчвана no CBS News, иска
да провери лично истинската природа на студения ядрен
синтез, считан о т институциите за лъженаука. Негово
т о предаване е излъчено на 24 април 2009 г.115За да извър
ши изследванията си, Пели се обръща към физика-електрохимик Майкъл Маккюбър, който о т почти двадесет
години работи върху студения синтез, твърдейки, че е
достигнал до, слабо казано, необикновени резултати. Из
следванията на Маккюбър обаче системно са игнорирани
и избягвани о т официалната науката под предлог, че о т 
критието на флайшман и Поне о т 1989 г. няма никаква
научна основа. За повече яснота Пели се консултира с
APS - сдружението на най-известните физици в Амери
ка, и търси съвет о т независим учен, в състояние да по
твърди или отхвърли окончателно т е з а т а за излишната
енергия, произведена о т студения синтез. Този излишък
на топлина (енергия в повече) в действителност е т е н 
денциозно интерпретиран о т разследващите академици
като банална грешка в измерванията. Необходим е висо
коквалифициран експерт, който да сложи край на диску
сията и APS предлага Робърт Дънкан.
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Пели се свързва с него за проверка на експерименти
т е по студен ядрен синтез в израелска лаборатория, в
която са получени отлични резултати. Приемайки зада
чата, Дънкан се изказва много скептично, но когато се
изправя срещу клетката на въпросната лаборатория, е
принуден да промени радикално мнението си116.
Резултатите о т проверката след това са показани
на Ричард Гаруин - един о т най-авторитетните акаде
мични физици в света и участник в създаването на водородната бомба, който невъзмутимо заявява: Аз се
съмнявам, следователно науката се съмнява. МаккЬбър
и Дънкан със сигурност грешат. След което добавя, че
не е заинтересован да изучава явлението, понеже: След
като не разбираме как функционира, значи е безполезно117.
Веднъж изправен пред очевидността на ф актите, Гару
ин първо се мъчи да носи вода о т девет кладенеца, зала
гайки на скептицизма, а след това прибягва и до най-ши
роко използвания о т учените софизъм, когато искат да
прикрият нещо. И така, във факултетите по физика на
студентите се преподава концепцията, изразена о т Га
руин, според която: Ако не знаем как функционира, значи
е безполезно. Moduspensandi (начин на мислене), до който
се прибягва само при неудобните открития, тъй като
е ясно, че ако човек наистина винаги изучава само това,
което вече познава, науката като дисциплина изобщо не
би се родила.
2012 г. - НАСА най-накрая признава
След като кариерата и ж и вотъ т на изследователи
като флайшман и Поне са били буквално съсипани о т
академичната йерархия и о т безпощадните трибунали
на науката, през 2012 г. и НАСА най-накрая признава ис
тината. Най-престижната в света космическа агенция
прави обществено достояние точно програмата за раз191
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битие на двигатели със студен синтез. Н овата техноло
гия на НАСА, наречена LENR, се състои в метод за ум
ножаване на повърхностни плазмон-поларитони за с та р 
тиране и поддръжка на ядрени реакции при ниска енергия

(студен ядрен синтез).
В промоционалния клип на НАСА в интервю то с про
фесор Джоузеф Заводни о т космическата общност изрично е заявено118: Докато светът е безнадеждно обвър

зан с фосилните горива, изследователите от Лангли към
НАСА разработват различен начин за производство на
ядрена енергия, благодарение на допълнителни неутрони.
В един определен момент се достига достатъчен брой
неутрони, които се разпадат спонтанно в нещо, което
има същата маса, но е различен химичен елемент. Този
различен елемент е по-чист от традиционното ядрено
гориво и може да бъде произведен от изходни суровини,
като например никел, въглерод и водород. Това доказва
способността да се произвежда количество енергия в
излишък по чист начин, без опасност от йонизиращи
лъчения, без да се генерират неблагоприятни отпадъ
ци. Тази чиста форма на енергия е също така мощна и
може да задвижи всичко - от транспортни средства до
цели инфраструктури [...].Така че ще има двойна полза и
ще се използва за генериране на необходимата топлина за
отопление и производство на електроенергия. Методът
на НАСА за умножаване на повърхностни плазмон-поларитони за стартиране и поддръжка на ядрени реакции
при ниска енергия и системи от метални хидрати е един
вид чиста ядрена енергия в услуга на електрическата
промишленост.
В общ ественото съзнание лабораториите на НАСА
би трябвало да са светлинни години напред в техноло
гично отношение в сравнение с независимото изследване
и въпреки това, по някои необясними причини нейните
изследователи с т и г а т до откриването на студения яд
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рен синтез около 40 години след Омеро Спери и Пиеро
Дзордзи (1974 г.) и близо 24 години по-кьсно о т флайш
ман и Поне. Но историята не свършва дотук. След публичното признаване на НАСА като че ли научната поле
мика относно студения синтез би трябвало да изглежда
решена в негова полза, но изобщо не е така. Лобитата
около фосилните горива са по-силни о т всякога и ето
защо, като се изключат НАСА и други изследователски
институции встрани о т навалицата, новото откритие
на физиката така и не влиза в учебниците дори само като
хипотеза. На официално равнище в действителност, въ
преки всички очевидни доказателства, студеният ядрен
синтез остава една измислица, а неговите поддръжници
- шарлатани.
Реакторът за студен синтез „Роси-фокарди“
На 28 февруари 2010 г. физикът Серджо фокарди (из
тъ к н ат професор на Alma Mater) и инженерът Андреа
Роси119публикуват интересна с т а т и я в списание Journal
o f Nuclear Physics със заглавие A new energy source from
nuclear fusion (Нов източник на енергия от ядрен син
тез), в която обявяват предстоящото излизане на тех 
ния п атен т на реактор за студен ядрен синтез с висока
енергийна ефективност120.
На 14 януари 2011 г. реакторът Роси-фокарди, на
речен о т т я х енергиен катализатор (energy catalyzer,
съкратено E-Cat), е изложен на вниманието на малка
аудитория о т експерти (сред които франческо Челани
о т 1NFN фраскати) в пространството на промишлено
хале на улица На електротехника в Болоня121. Събитието
е отбелязано с кратка с т а т и я във важен ежедневник,
какъвто е La Repubblicam, и устройството в този мо
м ент е в центъра на вниманието на всички изследовате
ли в областта.
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Според създателите реакторът се захранва о т нике
лови пластини, потопени във водород, и ще произвежда
най-малко около 20 пъти повече енергия о т тази, необ
ходима за неговата работа. Добре е да се уточни обаче,
че журналистите и надзорните физици, присъстващи на
конференцията (повечето о т университета в Болоня,
като Паоло Капилупи - директор на К атедрата по фи
зика, Джанфранко Кампари и Енио Бонети), са могли да
измерят само количеството енергия на входа и изхода,
но не и вътре в устройството.
Изобретението в действителност все още се пази
като индустриална тайна и по тази причина е предста
вено като затворена кутия в очакване на предоставяне
т о на патента. По време на експеримента професори
т е о т университета в Болоня, неучастващи в проекта,
обаче измерват консумация на енергия о т около 600 Wh
в сравнение с производството о т около 12 000 Wh - ре
зултат, който, ако бъде потвърден и при открит к а т а 
лизатор, би бил, слабо казано, необикновен.
В очакване на издаването на п атен та, устройство
т о Роси-фокарди е било прегледано, макар и все още
к ато затворена кутия, също т а к а о т Свен Куландер
(изтъкнат професор в университета в Упсала и предсе
дател на К ом итета по енергетика в Националната ака
демия на науките) и Хано Есен (асоцииран професор по
теоретична физика и преподавател в Кралския швед
ски технологичен и н с т и ту т , както и председател на
Шведското общество на скептиците) - двама видни
шведски физици. Р езултатъ т о т направения т е с т след
то ва е оповестен в интервю то Студен синтез: „Това
би трябвало да се утвърди“ на М атс Леван, публику
вано в шведското списание Ny Teknikdel о т 23 февруа
ри 2011 г. Заключенията на шведските физици са били
положителни и учените с м я т а т , че е изключено да се
касае за измама, но си запазват правото да изследват
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е с т е с т в о т о на устройството, веднага след като т о
бъде патентовано123.
Междувременно прототипът о т техническа гледна
точка е готов за промишлено производство и търговско
разпространение, но дори и наистина действащ, както е
посочено о т Роси и фокарди, е сигурно, че няма да бъде
разпространяван свободно и да вреди на интересите на
петролните магнати124.
Студена трансмутация на ядра
Учените, изследващи процеса, наречен студена тран
смутация на ядрата (СТЯ), предупреждават: до вели
к ата енергийна революция останаха само няколко месе
ца. След като в средата на тази година започне масова
продажба на устройства, наречени топлогенератори на
Роси (в чест на създателя им инженер Андреа Роси), све
т ъ т вече никога няма да е предишният...

е -с А Т

Според Андреа Роси, и зобретателят на ЕСАТ, ус
тр о й с тв о то използва никел и водород като гориво за
ядрените реакции, при което се получава мед и се отде
л я т неучтиво големи количества енергия. За 32-та дни
тесто в е под постоянното наблюдение на независими и
уважавани учени о т Италия и Швеция E-Cat, устрой195
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ство с размера на кухненска точилка е генерирало 100
пъти повече о т най-добрите суперпроводници и около
милион пъти повече о т бензина. За то ва време използва
ното гориво е 1 грам.

К ато ияло в процеса участва основно Li(7) uNi(58/60),
които в края на процеса са се преобразували в Li(6) и
Ni(62). Тоест, имаме прехвърляне на неутрони о т Li към
№. Енергията, получена като резултат, е съпоставима с
теоретичната, която би се получила при промяна на из
отопи Li(7) —» Li(6) и №(58/60) —» Ni(62). Останалото
е ясно - използва се високоволтов токов импулс, който
може да извлечете о т всяко луминисцентно захранващо
устройство или подобно, за да се постигне тази промяна.
Няма да има никаква отделена радиация (това във връзка
с доц. Пламен физев - физик в СУ„Климент Охридски" и
изказването му в клипа на YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=M3Z6KBk65Fo), тъй като ядрата премина
ват о т един възбуден стабилен изотоп чрез импулсния
т о к на Тесла към друг стабилен изотоп (Li(7) —» Li(6) и
№(58/60) —» №(62), като процесът не се самоподдържа,
а непрекъснато трябва да му се подава външна енергия
- импулсния т о к на Тесла. Инженер Андреа Роси неслучайно се е насочил към елемента никел. Никелът, особено
в силно диспергирано състояние, има способността да
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поглъща много газове. Водородът се разтваря в никела
много повече, отколкото в желязото, кобалта и медта,
като при това не се образуват химически съединения.
Хидратите NiH, NiH2 и NiH4 се получават индиректно.
NiH2 се получава по реакцията:

Интервю:
- Юрий Николаевич, вие като заместник-пред
седател на Руския координационен съвет по студена
трансмутация на ядрата и организатор на ежегодни
те конференции по тази тематика във вашите изказ
вания неведнъж сте заявявали, че ние сме на прага на
„велика енергийна револ/оция“. Обяснете, моля, какво
имате предвид?
- Действително информацията постъпва ежеднев
но. Сега в целия св ят тече мощен бум във връзка с тези
резултати, които получиха преди две години в Болоня,
Италия, Андреа Роси и Серджио фокарди в областта на
студения ядрен синтез. Но то ва е стар о то наименова
ние, което беше дадено о т основателите на направле
нието англоамериканците флайшман и неговия ученик
Поне. Те 10 години се занимаваха плътно с него. И преди
около 20 години, на 23 м арт 1989 г., организираха прес
конференция, на която съобщиха, че са получили потре
саващи резултати, че е откри то ново явление, което
нарекоха студен ядрен синтез. Но т е сбъркаха с наимено
ванието, защото не бяха физици, а още по-малко ядрени
физици. Те бяха професионални електрохимици. Затова в
прост експеримент получиха в електролитична клетка
изходна топлина, 4 пъти превишаваща тази, която вкар
ваха. Вместо 1 ват, т е получаваха 4 вата пълна мощ
ност. Това бяха ядрени процеси, които се оказаха толко
ва непонятни за ядрените физици, че т е първи се изказа
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ха против това. О тк р и т и я т о т учените нов механизъм
за получаване на енергия напълно противоречеше на т р а 
диционния ядрен синтез. В резултат отначало имаше
голям бум и се очакваше нова енергетика: буквално след
няколко години да има вече киловати на изхода, а после
мегавати. При това ядрената енергия е много чиста, за
щ ото всякакви ядрени продукти се о тд ел ят значително
по-малко, отколкото би трябвало.
Това лято трябва да започне продажбата на необик
новени генератори за производство на евтина енергия.
А това означава, че обичайната ни енергетика, основана
на въглеводороди и атомни реактори, ще отиде в мина
лото. За какво всички ние трябва да се готвим, разказва
старши научният сътрудник кандидатът на физикоматематическите науки ядреният физик Юрий Николаевич
Бажутов към РАН - Российская Академия Наук, в Инсти
тут за земен магнетизъм, йоносфера и разпространение
на радиовълтите.
Но буквално след два месеца термоядрените специа
листи напълно ги разкритикуваха: Според тях 6 рамки
те на стандартните представи за физиката на ядрения
синтез не може да има никакъв студен синтез. А глав
ният аргумент беше такъв: Ако флайшман и Поне в
условията на студен ядрен синтез са получили такава
изходна енергия, то щеше да има такъв поток неутро
ни, че за тях всичко щеше да приклЪчи със смъртоносна
доза радиация.
Но въпреки тази мощна вълна на отхвърляне, духът
беше пуснат о т бутилката. И в целия свят хиляди ла
боратории започнаха да се занимават с това. Но само
в около с то о т т я х бяха получени положителни резул
т а т и . Дори големи ядрени центрове не успяваха да пов
т о р я т реакцията, така че негативното отношение към
този проблем оставаше. В средата на оптимистите 20
години продължаваха изследвания, провеждаха се конфе
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ренции. Ние 6 Русия също започнахме да провеждаме кон
ференции и аз вече съм провел 20 ежегодни руски конфе
ренции по студена трансмутация на ядрата (СТЯ). Ние
имаме огромен потенциал в ядрената физика, затова
руските учени бяха сред лидерите на това движение. А
също американци, японци и италианци, флайшман и Поне
бяха подкрепяни о т мощна търговска структура - Тойо
та. Самият Тошиба им отдели няколко десетки милиона
долара и построи в Ница специален център за изследване,
надявайки се, че след няколко години ще получат търгов
ски вариант. Но, за съжаление, т е така и не разбраха пра
вилния механизъм на това явление и не успяха да разви
я т своето откритие. Други изследователи - Патерсон,
Арата и пр. - също не успяха да достигнат киловат.
- И сега се появява италианецът Роси. Той също ли
е ядрен физик?
- Не, то й е инженер изобретател. Но той повярва
в това направление. В Италия над тази тем а работеше
ученият Пиантели, който събра цял колектив о т раз
ни университети. И т е съвместно работеха над много
прост механизъм на това явление. Той взимаше метален
прах, например никел, напълваше с него тръбичка, из
помпваше о т т а м въздуха, пускаше водород, нагряваше и
се получаваше голяма изходна енергия. Но все пак не успя
ваше да достигне до киловат, само десетки ватове. За
слугата на Роси е именно в това, че то й видя в този ме
ханизъм оптимално търговско проявление. Той повярва в
него дотолкова, че уговори жена си да продадат дома си
за 2 милиона евро, които вложи в изследването. Покани
професора о т Болонския университет Серджо фокарди, който преди това работеше с Пиантели. И двамата
заедно буквално за 3 години създадоха клетка, която на
изхода вече даваше 12 киловата енергия. Преди две годи
ни, на 15 януари 2011 г., т е обявиха за това на прескон
ференция в Болоня. Сред присъстващите се оказа един
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инвеститор, който така и не си призна кой е и откъде.
Но той им каза: ако вие направите мегаватна инстала
ция, т о аз ще я купя за парите, които вие с т е похарчили
за тези изследвания, т.е. за 2 милиона. Половин година
по-късно Роси обяви, че са създали такава инсталация и
на пресконференция на 28 октомври 2011 г. я демонстри
ра. Този топлогенератор то й нарече енергиен катализа
тор - ЕСАТ. Реакторът, голям колкото фургон, работи
повече о т 5 часа в автономен режим с изходна мощност
0,5 М Вт. При то ва след пуска за неговата работа не
беше необходима никаква външна енергия. И нвестито
р ъ т го купи.
(15 юни 2013, То рстен Ш м и ш

„ExtremNews“ научи тази седмица от Хартмут
Доблер, управител на немската фирма „Е-Cat-Deutschland
GmbH“, че през май е била предадена на клиент първата
инсталация с мощност 1 MW. Още това лято клиенти,
които имат интерес да закупят такава инсталация, ще
имат възможност да посетят доставената инсталация
и да я разгледат. Но държавната служба, която издава
разрешения за експлоатация на технически съоръжения,
е причината, поради която 1 MW-ватовта инсталация
може да се появи на пазара вероятно едва през 20152016 г., което се обяснява с високите стандарти по
отношение на безопасността в Германия. Това е и при
чината, поради която доставката на по-малките „до
машни“ ЕС АТ-устройства (10 kW —които практически
са готови), може да стане едва след като 1 MW-овият
промишлен вариант докаже своата надеждност.)
На 20 май 2013 г. международен екип о т 7 учени о т
т р и реномирани европейски университета потвърди, че
технологията ЕСАТ на Андреа Роси функционира.
След това Роси реши да разработи система за ши
рокия потребител и създаде такава с размер на куфарче,
към която се свързват външните тръби о т системата
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за отопление. В куфарчето има малка касета с тръбичка
с никелов прах и водород - вече готов. Трябва просто
да се натисне копчето. Системата се нагрява о т аку
мулатор на батерии и после започва да отделя енергия
о т порядъка на 1020 киловата. През октомври 2012 г.
тем п ер ату р н и ят диапазон бе разширен о т 120°С на
600°С. ЕСАТ за 600°С вероятно ще може да бъде дос
тавян о т края на 2013 г., но само във версията о т 1
MW. Скоро след т о в а ще може да се доставя и ЕСАТ
1 MW, задействан с газ.
- Тоест, за да заработи това „куфарче“, трябва
само да се свърже с обикновена батерия?
- Да, акумулатор. Топлогенераторът трябва прос
т о да се пусне, а след това то й работи сам без допълни
телна енергия. Миналата година Роси заяви, че открива
завод във Флорида. Американците започнаха активно да
го поддържат, то й получи вече и американски патен т
след италианския. След това заявление при него се офор
ми опашка о т желаещи да получат такъв генератор. Той
ще струва само 500 долара с гаранция половин година. А
след половин година идват о т фирмата и за 10 долара ви
сменят касетата.
- Излиза, че човек, като заплати еднократно 500
долара, може повече да не харчи нито стотинка за
отоплението на целия си дом?
- Точно така. Роси обеща още в края на миналата
година да започне да ги продава, но не успя. Сега обещава
за л ято то . Мисля, че до края на годината ще ги пусне.
Въпрос на месеци е. Неотдавна то й заяви, че този мегаватник, който получи първият купувач, вече е работил
8000 часа - 10 месеца. С превишение на мощ ността 6
, пъти.
- А може ли към това „куфарче“ да се вклк>чат дру
ги уреди? Например хладилник?
- Това вече е друга задача. Има всякакви преобразу*
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батели, които ще м огат да го пребърнатат 6 електри
чество. Засега принципно е решена само топлинната
задача.
-Н о това означава, че с появата на такава евтина
енергия, достъпна за всички, обичайните нефт и газ
ще се окажат ненужни? А в Русия прави ли се нещо в
това направление?
- Ние нямаме инвеститори. В Русия сме свикнали да
догонваме другите. Имахме около 20 независими групи,
които работеха само на гол ентусиазъм. Тоест ние полу
чавахме пари за едно, а успоредно с това правехме и друго.
Занимавахме се с това направление, редовно се събирах
ме на конференции. Всеки месец имаше семинар, на кой
т о участваха физици и химици. Защ ото в действител
ност то ва явление е на границата на науките. Руските
учени дадоха на то ва явление названието студена тран
смутация на ядрата. Ние не сме толкова богати, като
на Запад, и нямаме къщи, които да продадем. При т я х
търговците с голям интерес се о т н а ся т към инвести
циите в науката. Нашите бизнесмени са чисти потре
бители, не мислят за бъдещето. Аз писах на Роснефт и
им обясних, че когато то ва направление започне сери
озно да се развива, тех н и ят бизнес ще рухне. И трябва
спешно да т ъ р с я т замяна. Тогава ще може просто да се
прехвърлят о т единия „влак“ на другия. Но т е не разби
рат. Седят и чакат. Влагат пари в тръбопроводи, кои
т о после ще се окажат никому ненужни. Ще претърпят
банкрут. А в САЩ сега за този проблем о тд елят финан
сиране както Пентагонът, така и М инистерството на
енергетиката. И НАСА финансира създаване на ракетни
двигатели на този принцип.
- Ако утре при Вас дойде инвеститор с пари, след
колко време може да има реален резултат?
- Мисля, че след тр и години ще го направим. Мина
лата година с инсталация, аналогична на ЕСАТ на Роси, с
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помощ та на ядрена диагностика ние получихме максима
лен 6 света изход на неутрони (до 500 000 на сеанс). Тези
резултати аз представих през юли 2012 г. в Корея на 17а т а Международна конференция по СТЯ. Още по-добри
експериментални р е зу л та ти имаме с процеса на с т и 
мулацията на СТЯ с плазмена електролиза, с к о я т о аз
р аб о тя вече повече о т 15 години. Тук имаме не само
многократна демонстрация на ядрени продукти на СТЯ,
но и значителено превишаващ топлинен изход, достигащ
до 500%.

- А този генератор не ели опасен при използване?
- В действителност то зи механизъм, макар и да е
ядрен, е много чи ст. А т о м н и т е централи са опасни и
заради това, че т а м се получава натрупване на ядрени
отпадъци. А м о я т модел за ерзионна катализа не само
решава проблемите на енергетиката, но и превръща яд
рените отпадъци в стабилни. Сега ги закопават под зе
м я т а в специални контейнери. Пробваха да ги изведат в
космоса, но р а к е т и т е падаха и беше опасно. Но в земята
все пак е до време. Може да стане по-лошо о т Чернобил.
А т о м н и т е централи ще дораб отят своя срок и също ще
бъдат закрити, когато се появи та зи нова енергетика.
Затова сега все още малко се говори. Но щом на пазара се
появят генераторите за производство на евтина енер
гия, за т я х веднага ще научат всички. Във всички случаи
то зи процес вече не може да се спре.

- А когато те се появят на пазара, ще могат ли да
бъдат копирани?
- Роси затова не допуска никого о т наш ата общност
на неговите те сто в е . Той много се страхува о т конку
ренцията и дава информация много дозирано. При него
вече са се записали над един милион души на опашка за
тези генератори. Наистина винаги има някои нюанси,
които м о га т да се укрият. Така че не е лесно да се ко
пира. П росто трябва да сме на ниво, за да не закупуваме
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после технологии, а да ги правим сами - не no-зле, а подобре.
Опитайте, за да повярвате!
О т момента на обявяването на сензационното о т 
критие на флайшман и Поне и по този начин изяснена из
ключителната простота на възпроизводство на студения
ядрен синтез (сега наричана нискоенергийни ядрени реакции
заради табуто) в областта на независимите научни изслед
вания има невероятен напредък. Първоначалната сложна
техника, използвана за възпроизводство на явлението, из
исква използването на паладий и тежка вода - елементи,
които е трудно да се намерят извън рамките на изследова
телските институции или големите корпорации.
Вместо това можете да го реализирате, като във
вана с дестилирана вода (или в обикновени стъклени
буркани за сладко) потопите два заваръчни електрода,
захранвани с постоянен т о к (като анод и катод на този
особен процес на електролиза)125. За да докоснете с ръка
съществуването на цензура на световно ниво, премина
вайки по този начин о т подозрения към проверки, е дос
татъчно да решите да възпроизведете експеримента у
дома, спазвайки необходимите предпазни мерки. Може
да се окаже изключително опасно и затова трябва да се
извършва непременно под контрола на компетентно и
квалифицирано лице. Цялата информация, необходима за
изграждането на клетка за студен ядрен синтез тип На
прави си сам, се съдържа в следващите страници, така
че всеки да може да провери ненормалното образуване на
плазма, чието съществуване не се споменава в нито един
наръчник по обучение.
О статъците, произведени о т изгарянето на използ
вания електрод като катод, представляват емпирично
т о потвърждение за извършена ядрена реакция и за до
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казателство е достатъчно да се дадат за анализ в някоя
частна химическа лаборатория (средната цена варира
между 40 и 100 евро). При изследването им ще забеле
жим образуването на нови атомни елементи (някои о т
т я х са изключително редки), които преди започване на
процеса, напълно о тсъ ств ат. Това е достатъчно, за да
покаже, че студеният синтез наистина работи, поне що
се отнася до ядрените реакции. Докато измерването
(без съмнение) на добавъчна енергия (извличане на повече
енергия, отколкото е необходима за работата на проце
са) изисква нужната техническа компетентност в тази
област, както и скъпи лабораторни инструменти.
Метод „Направи си сам“ за изграждане
на клетка за студен ядрен синтез

Ил. 1. Вариак трансформатор с регулиране на напрежението чрез
кръгла ръкохватка с индикатор най-отгоре. Терминалите с червени и
черни винтови клеми за различните кабели за променлив ток на вхо
да и изхода могат да бъдат разположени по двойки във вертикална
или хоризонтална посока (червена и черна клема вляво, червена и черна
клема от дясната страна или пък две черни клеми вляво и две червени
вдясно).
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Един о т най-лесните начини за производство на нискоенергийни ядрени реакции предполага използването
на генератор на постоянен т о к (DC), за предпочитане
с регулируемо напрежение о т 0 до 250 волта и 4 ампера. Захранващи устройства о т този ти п не се намират
лесно на пазара - произвеждат се специално за изследова
телски лаборатории, и т о на много високи цени. Но ние
имаме възможност сами да си направим едно по много
прост и евтин начин.
На практика съществуват трансформатори за про
менлив т о к о т 4 ампера с регулируемо напрежение до
250 волта, наречени вариак (VARIAC е запазена марка на
GENERAL RADIO COMPANY за автотрансформатор
с регулируемо напрежение - бел. преВ.), които могат
да бъдат закупени онлайн или о т универсални магази
ни за електроника на най-ниски цени о т около 70 евро.
Трансформатори с променливо напрежение, с по-висока
мощност и волтаж са по-подходящи за професионално
експериментиране и следователно в този случай не са за
дължителни.
Трансформаторите вариак подават променлив т о к
(АС), следователно изходният т о к трябва да бъде пре
образуван в постоянен (DC). За да го постигнем, имаме
нужда о т мостов токоизправител с диоди, който разпо
лага с по-високи електрически характеристики о т тези
на един вариак трансформатор, за да може да издържа
по-добре на мощностни пикове и такива на напрежение.
П РОМ ЕН ЛИ В ТО К

ПОСТОЯНЕН ТОК

Ил. 2. Вляво - положителни и отрицателни полувълни на промен
лив ток. Вдясно - променливи полувълни, изправени в постоянни.
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Един мостов токоизправител с 4 диода о т 10 А и 400
волта е съвсем подходящ за целта и може да бъде заку
пен (средно между 3 и 5 евро), готов за употреба, о т все
ки магазин за електроника. След като се снабдим с него,
трябва само да внимаваме, за да свържем правилно (съгласно съответните полюси) двата проводника за про
менлив т о к о т вариака (трансформатора с регулируемо
напрежение) и двата проводника, които трябва да отве
дат постоянния т о к о т изхода на моста до клетката
за студен ядрен синтез. М остовият токоизправител е
с типична квадратна форма и има централен отвор за
завинтване към плоскост за охлаждане. Освен това, има
четири терминала под формата на зъбчета - faston, два
са за променлив т о к (АС), а другите два са за постоянен
т о к (DC). Електрическите връзки към четирите тер 
минала на мостовия токоизправител (Ил. 7) трябва да
бъдат направени чрез изолирани женски faston конектори
(Ил. 6). Два о т терминалите трябва да се свържат с вариак трансформатора за входящия ток, докато другите
две служат за отвеждане на постоянния изходящ ток.
Процесът на преобразуване неизбежно предполага не
значителен пад на напрежение и разсейване на енергията,
като при това силата и напрежението на постоянния
ток, които всъщност ще достигнат нашата клетка за
синтез, ще бъдат винаги по-ниски о т тези, доставени
о т вариак трансформатора в променлив вид.

207

Марко ITuuvmu
Други необходими м атериали:

•

Капсула с конектори (бутониера).

•
Стъклен стопяем предпазител о т
4 ампера и 250 волта.

•
2 клеми тип „крокодил“ с дължина
на проводника най-малко 50 см за бързи
електрически връзки.
• Чифт изолирани ръкавици.
•4 изолирани женски faston конекто
ра - 3 черни и един червен.

•
2 електрически кабела о т 3 м - черни на ц вят (със
сечение 1 мм), за свързване на вариак трансформатора с
мостовия токоизправител и 2 кабела о т 1 метър (1 мм
сечение), о т които един червен за положителен и един
черен за отрицателен полюс. Последните ще се използ
в а т за свързване на мостовия токоизправител към елек
тродите на клетката за синтез.
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•
Метална плоча с охлаждащи
ребра (Ил. 7), върху която да се
закрепи м остови ят токоизправи
тел.

• 2 заваръчни електрода - един
с дължина около 12 см към анода (по
ложителния полюс) и един до около 6
см за катода (отрицателния полюс).
Волфрамови електроди (Ил. 8) са
идеални поради високата им устой
чивост на топлина (3400°С), но по из
бор може да използвате какъвто и да
е друг вид проводящ материал (напр. графит, мед или сто
мана) като например желязото на обикновена телена зака
чалка за дрехи. Все пак о т първостепенно значение е винаги
да се работи с пръчки с максимален диаметър до 2-3 мм.
• Прозрачен стъклен буркан (за предпочитане о т ог
неупорно стъкло - йенско), дебел и устойчив, висок поне
12 см, който да служи като клетка за електродите.
• Дървена летва с дебелина 1 см и 2 см ширина, коя
т о да е достатъчно дълга, за да остане поставена като
м ост върху края на отвора на буркана.
• 5 супени лъжици сода бикарбонат или калиев бикар
бонат (електролити, които служат да направят водата
по-проводима за тока).
• Прозрачен съд ти п купа за салата о т стъкло или
огнеупорно стъкло, който да напълните с вода о т чеш
м ата. К л етк ата за синтез трябва да бъде потопена
в него, тъ й като водата на съда ще се използва първо
като екран срещу евентуални емисии о т нискоенергийни неутрони126.
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• Оловен лист с дебелина 2-3 мм, дължина около 50 см
и височина 30 см, който да се постави пред клетката за
студен синтез, та к а че да поеме всяко възможно излъч
ване на вредна радиация.
• 1 литър дестилирана вода за запълване на
вътреш ността на електролитната клетка.
Изработка на тороидален трансформатор
(вариак)
Обикновено вариак трансформаторът се предоста
вя без захранващ кабел и без щепсел за включване в кон
т а к т а , тъй като има 4 клеми (2 черни и 2 червени), ясно
видими върху предния панел (Ил. 9), в който са включени
всички терминали на електрическите свързващи кабели
за входния т о к (о т кон такта на домакинската електри
ческа мрежа) и изходящия (към мостовия токоизпра
вител). Червените и черните винтови клеми о т тази
страна, където пише input (вход), трябва да се използ
в а т за свързване на терминалите на електрическите
кабели за входящия т о к към вариак трансформатора.
Другите две винтови клеми - червена и черна с надпис
output (изход), служат за свързване на терминалите на
електрическите кабели за то ка с регулируемо напреже
ние (между 0 и 250 волта) на изхода на вариак трансфор
матора. Напрежението се регулира ръчно чрез завъртане
на кръглата ръкохватка, поставена в горната част на
трансформатора. Под последната се намира кръгова гра
дуирана скала, чрез която се избира доставяното напре
жение. На предната част на панела имаме и аналогов или
цифров волтметър (в зависимост о т модела) за контрол
на напрежението отстрани.
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Свързване на проводниците за входящия ток
За да се свърже вариак трансформатора към дома
кинската мрежата, са необходими тр и електрически
проводника с дължина 1,5 м етра и сечение 1-1,5 мм. Тер
миналите о т единия край трябва да се свържат към
щепсел (според съответните предназначения към земя,
фаза и неутрален), докато тези на другия край трябва
да се вмъкнат в клемите, намиращи се върху панела и
маркирани с думата input {вход). Кабелите на неутрала
и фазата трябва да бъдат свързани с клемите в червено
и черно, докато кабелът за заземяване в жълто и зеле
но трябва да бъде свързан посредством един винт върху
металната повърхност на вариак трансформатора, обо
значена със своя символ за разпознаване символ за земя.
Свързване на проводниците за изходния ток
И двете клеми в единия край на електрическите ка
бели с дължина 3 м и сечение 1,5 мм трябва да се вмък
н ат в клемите - червена и черна на цвят, и маркирани с
думата output {изход). А другият край на електрическия
кабел трябва да се свърже към мостовия токоизправи
тел в съответствие с указанията, описани по-долу.
Подготовка и свързване
на токоизправителния м ост
Както вече беше споменато, класическият токоизправителен м ост с квадратна форма има един централен
отвор, който позволява да се закрепи с винт към охлаж
даща плоча (Ил. 9). След като сме защитили вече токоиз
правителния м ост о т прекомерно затопляне, ни остава
само да се занимаем с електрическите свързвания.
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Ил. 9. Вариак от 4 ампера и 250 волта с аналогов Волтметър с
игла и четири винтови клеми на панела - червени и черни (два за Вход
и два за изход). Кабелите на електрическия щепсел на мрежата за
захранване на трансформатора са свързани с клемите в червено и чер
но вляво (вход), докато жиците на регулируемия изходен ток са свър
зани с червената и черната клеми вдясно (изход), за да отведат тока
до токоизправителния мост.

За да се извърши свързването по правилен начин,
трябва само да наблюдаваме внимателно четирите
терминала към базата на моста. По този начин ще мо
жем да определим само с един поглед единствения т е р 
минал, който не е успореден на останалите. Става дума
за клемата за изходящия постоянен т о к (DC), към която
трябва да бъде свързан faston конектора с червен ц вят
на кабела за постоянен т о к към положителния полЬс
(Ил. 10). За по-лесно идентифициране ще намерим също
знак
отпечатан върху страничния ръб.
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• Терминалът на положителния полюс (DC) тр яб 
ва да се свърже към един изолиран faston конектор тип
женски, свързани към единия кабел на бутониерата за
цилиндричния предпазител (Ил. 3) с монтиран стопяем
предпазител о т 4 ампера (Ил. 4).
• Другият кабел на бутониерата трябва да бъде
свързан с проводник с червен цвят, с дължина 1 м и 1 мм
сечение.
• Д вата терминала на токоизправителния
м ост, намиращи се до изхода на положителния полюс
на постоянен т о к (DC) - съ ответн о о т л явата и о т
дясната му страна, ще служат за подаване на про
менлив т о к (АС), идващ о т вариак трансф орм ато
ра (позициите на изводите за кабела на фазата и на
неутрала при променливия т о к са взаимозаменяеми).
Към т я х трябва да включим два черни женски faston
конектора, предварително свързани с 3 м черен кабел
(за да можем да управляваме с т а р т а о т безопасно
разстояние) и сечение о т 1 мм.
• Другият край на кабелите трябва да бъде свърза
ни с двете клеми (червена/черна) върху панела на вариак
трансформатора, маркирани със знака output.
• Последният терминал, останал свободен, е този,
предназначен за постоянния изходен т о к о т отрицател
ния полюс на мостовия токоизправител към клетка
т а . Трябва да се включи към черен faston конектор, вече
свързан с кабел, дълъг 1 м и със сечение 1,5 мм.
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Ил. 10. Мостов токоизправител с четири диода. Изходът на по
ложителния полк>с за постоянния ток е ориентиран по начин, разли
чен от другите, за да може да се разграничава лесно.

Изработка на електродите
Електродите, поставени вътре в електролитна
клетка, може да са направени о т материали, напълно
различни един о т друг, но тъй като ядрените реакции
протичат само при катода (електрода, захранван о т
отрицателен полюс на променливия ток), за последния
се препоръчва да използвате по-устойчиви на топлина
видове метал (например волфрам). Материали, твърде
чувствителни към температура, се стопяват за някол
ко секунди и налагат непрекъсната подмяна. Различната
дължина на двата електрода обаче е о т основно значе
ние, за да се улесни започването на процеса, тъй като
йоните (електрически заредени атоми) с положителен
заряд, участващи в ядрените реакции, са привлечени о т
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катода127, но с тенденция да се концентрират по повърх
н о с т та на водата. Електродите, силно асиметрични на
дължина, позволят да поставите катода (отрицателния
полюс) точно там , където се образува критична маса о т
йони с необходимата електрическа плътност, и да полу
чите почти незабавни ядрени реакции128. Поради това се
препоръчва използването на много по-къс електрод за ка
тода (отрицателния полюс) о т този, използван за анода
(положителния полюс), с минимално съотношение о т 1:3
до максимално съотношение 1:6. По този начин можем
да поставим катода само на 2 или 3 см под повърхност
т а на водата или на м ястото, идеално за стартиране
то . А анодът трябва да се потопи на около 10 см или
повече (Ил. 11).

Ил. И . Идеални пропорции между анода (положителен полк>с „+“)
и катода (отрицателен пол/ос

Подготовка на клетката за студен синтез
За експериментите По трансмутацията електро-
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литната клетка (един дебел и устойчив стъклен буркан)
трябва да се напълни само с дестилирана вода (в други
случаи е достатъчна обикновена чешмяна вода), так а че
да не се замърсява о т остатъ ц и те на горене с други еле
менти. Вътре трябва да се сипят 5 или 6 супени лъжи
ци о т някакъв електролит, като натриев бикарбонат
или калиев бикарбонат, за да се улесни електрическата
проводимост (минимум 100 грама на литър). След това
разтворът се бърка, за да се разтвори добре електроли
тът.
Указания за изработване на електролитната
клетка:
• Вземете дървена летва с дебелина 1см, ширина 2
см и достатъчно дълга, за да може да бъде окачена като
м ост върху отвора на клетката.
• Пробийте два отвора със същия диаметър като
този на електродите, така че т е да са на най-малко 6 см
разстояние о т централната ч аст на дъската.
• П оставете л етв ата върху отвора на електролит
ната клетка и вкарайте в двата отвора асиметричните
електроди на катода и анода (Ил. 11), така че външната
ч аст да бъде здраво прикрепена към лустер клеми за елек
трически връзки.
• О ставете най-малко 1 см о т електродите да се
подава о т лустер клемите.
• Уверете се, че двата електрода ще о станат пара
лелни помежду си, так а че да се изключи възможността
да влязат в к о н такт по време на процеса на ядрената
реакция.
• Захванете клемата тип крокодил на червения про
водник към ч а с т т а о т анода (по-дългия електрод) о т 1
см, която се подава о т лустер клемата о т външната
страна на клетката.
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• Захванете клемата ти п крокодил в другия край
на червения проводник към края на електрическия про
водник, дълъг 3 метра, който вече бяхме включили чрез
faston конектора към терминала за постоянния т о к на
мостовия токоизправител.
• Захванете клемата тип крокодил, черна на цвят,
към ч а с т т а о т катода (по-късия електрод) о т 1 см,
която се подава о т лустер клемата извън клетката.
• Захванете клемата тип крокодил на другия край на
кабела към края на черния проводник, дълъг 3 метра, кой
т о вече свързахме с faston конектора на постоянния т о к
с отрицателен поляритет.
След свършеното дотук електролитната клетка е
готова за употреба, но е необходимо да вземем още ня
колко важни мерки за безопасност:
• П оставете клетката в друг прозрачен съд о т
пластмаса или стъкло.
• Напълнете съда извън електролитна клетка с
чешмяна вода, така че да не надхвърля нивото на долния
край на катода (по-късия електрод).
• Уверете се, че нивото на водата във външния
съд, в който е поставена електролитната клетка, е с
най-малко 5 см по-ниско о т горния край на електродите.
• Вземете един оловен лист о т 3 мм с латексови
ръкавици и го поставете на около 50 см о т клетката,
така че то й да представлява бариера срещу вредни ра
диоактивни лъчения.
• О творете прозореца, за да осигурите постоянно
проветряване на стаята.
• П оставете вариак трансформатора най-малко
на три метра о т клетката, за да регулирате напреже
нието и да контролирате ядрените реакции при максимална безопасност.
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Бъдете готови за ст а р т а
За да избегнете опасността о т токоВ удар при слу
чаен к о н такт с електрическите компоненти, е препоръ
чително използването на изолиращи ръкавици по време
на целия експериментален процес.
Горещата вЬда благоприятства електрическата
проводимост и следователно също така стартирането
на реакциите, но не е необходимо да се загрява, понеже
преминаването на т о к само по себе си повишава бързо
температурата.
Свържете вариак трансформатора към мрежата с
мощност 220 волта и бавно завъртете ръкохватката,
така че напрежението да се увеличава прогресивно.
Ядрените реакции са предшествани о т нормалнат а електролиза на водата (разпадане на молекулите на
основните им атомни компоненти), поради което се
наблюдава образуване на мехурчета о т водород вър
ху катода и мехурчета о т кислород върху анода. При
около 150 волта ще се появи треп тящ а светлина върху
катода (Ил. 12), която ще става все по-ярка и по-ярка,
докато предизвика малко ослепително плазмено слънце
при максимално напрежение.

Ил. 12.
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Този шип саморъчно построена клетка, направена
о т стъклен буркан за хранителни нужди, неизбежно ще
се счупи по време на експеримента поради прекалената
топлина. Следователно не може да работи повече о т
една минута о т момента на образуването на плазмата
и между отделните експерименти трябва да се оставя
да се охлади.
След като върнем напрежението до нула и изключим
клетката, не трябва да забравяме да изключим незабав
но вариак трансформатора о т контакта, за да се предо
т в р ат и случайно изтичане на електричество. Водата в
електролитната клетка и електродите трябва винаги
да се пипат с латексови ръкавици, тъй като може да съ
държат вредни за здравето материали. По-специално, ко
гато се използват по-дълго време волфрамови електроди,
трябва много да се внимава заради честото образуване
на рениеви атоми - свръхпроводящ елемент, много ря
дък в природата и известен като токсичен, който може
да предизвика кожно възпаление дори само при контакт.
Ядрените реакции при ниска енергия в електролитна
плазма са характерни и с това, че могат да повлияят на
електронните инструменти поради емисиите о т силни
електромагнитни смущения. Произведените радиовълни
са в диапазона о т няколко kHz до стотици MHz129.
Алхимично „злато“ от процеса
на трансмутацията
След години на експериментиране с нискоенергийни
ядрени реакции (студен синтез) двама изследователи о т
Казерта - професор Винченцо Йорио и инженер Доменико Чирило, са разработили своя хипотеза за причината
на реакциите. Това е само първоначалната теоретична
постановка, все още във фаза на развитие, но, въпреки
това, изглежда е в състояние да предвиди изненадващи
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т е резултати, получени чрез химичните анализи, извър
шени върху катода на клетката за студен синтез.
Тяхната техника за предизвикване на нискоенергийни
ядрени реакции вклЬчВа използването на един катод о т
чист волфрам - 99,95%. Във вътреш ността му има само
много малки следи от други елементи, като молибден,
олово, силиций (със стойности под 50 промила), калций,
мед и желязо (последните в количества по-малки о т 20
промила, т.е. 0,002%). Използваният електролитен раз
твор е съставен от двойно дестилирана вода и чисти
калиеви соли. По време на процеса на синтез чрез скани
ращ електронен микроскоп (SEM) с Х-лъчи в тях н ата
лаборатория са могли да се наблюдава образуването на
нови атомни елементи, преди това напълно липсващи в
клетката. Сред тях може да бъдат споменати например
рений, осмий, итербий, тулий, ербий и дори злато (Ил.
13)!130

Ил. 13. Химичен анализ, който се извършва със сканиращ елек
тронен микроскоп на повърхността на волфрамов катод, използван за
студен синтез. В този случай се вижда наличието на тулий (Тт) и на
злато (Аи), както и на рений (Re).
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Така, чрез тази технология, м ечтата на алхимиците
намира потвърждение и екипът о т Казерта е един о т
първите, който се е уверил как посредством интензив
ното излагане на катода на електролитна плазма (о т 500
секунди до 5000 секунди) се извършва трансмутацията
на неговия атомен материал в друг.
Ядрените реакции, наблюдавани о т изследователи
т е , са протекли, като е следвана атом ната скала, за
почвайки о т елементите, най-близо до волфрам (ато
мен номер 74, символ W), като например рениеви атоми
(атомен номер 75, символ Re), осмий (атомен номер 76,
символ Os) и злато (атомен номер 79, символ Аи). Често
се получават и елементи, които предхождат атомния
ред на волфрама, като например тулий (атомен номер
69, символ Т т) и итербий (атомен номер 70, символът
Yb), докато в други редки случаи се намират дори следи
о т хафний (атомен номер 72, символ Hf).
Динамиката на ядрените събития е публикувана о т
двамата изследователи в научен доклад през април 2004 г.
Моделът на трансмутациите се основава на противоре
чива фундаментална аксиома: на повърхността на к ато 
да специалните условия на квантовата кохерентност,
може би вече посочени в наскоро излязлата теория на
Видом Ларсен131, позволяват получаването на определени
бавни неутрони (със слаба енергия), които възникват о т
комбинацията на протон и електрон. Електролитният
разтвор е много богат на протони, които може да се о т 
крият в големи количества в близост до повърхността
на катода под формата на водородни йони. Електроните
- напротив, са многобройни и гъмжат върху повърхност
т а на съшия катод и са възбудени о т голямото количе! ство енергия. Току-що образувал се, един неутрон може
да проникне в ядрото на изотоп на волфрама, повишавай
ки по този начин неговото атомно тегло. Този процес
може да се повтори при същото ядро и така да доведе
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go ядрена нестабилност поради излишък о т неутрони,
к ато тази нестабилност, вече широко известна о т
физиката, ще доведе до превръщането на неутрона в
протон и по този начин ще повиши атомния номер на
нуклида-мишена.
Повишаването на атомния номер на нуклида при оче
вадните обстоятелства е трансмутация. Волфрамът
ще се превърне в рений или в следващия атомен елемент
на периодичната таблица. На този етап процесът може
да се повтори по същия начин, дори вътре в ядрото на
рения, и като пряка последица последният ще се превър
не в осмий - друг нуклид, получен по време на експеримен
т и т е . Не е много ясно какво се случва в този момент на
процеса, тъй като не са откри ти (досега), както може
би се очаква, следи о т иридий и платина - елементи, кои
т о са в пряко подреждане след осмия, следвайки номера
т а в периодичната таблица. И обратното - наблюдава
се наличието на злато, което се нарежда веднага след
платината. Вероятно ниските температури на синтез на
тези два нуклида пречат на натрупването им върху волф
рамовия катод, който, както знаем, реагира на топлинни
условия, които надхвърлят 3000 градуса по Целзий (волфра
м ът се топи при температура о т 3422° С).
За да се обясни присъствието на ядра на ербий, тулий
и итербий, групата о т Казерта предлага модел, основан
на реакции на електронно ядрено улавяне, който лесно
може да обясни присъствието на споменатите по-горе
нуклиди132. Към настоящия момент обаче няма теория,
в състояние да предизвика контролирана трансмутация,
за да се получи желаният атомен елемент. Точно това
заявяват Йорио и Чирило в своя научен доклад: Това, кое
то в крайна сметка може да се заклЬчи от цялата тази
дискусия, е, че веднъж получена плазма с определени ха
рактеристики и стабилно ограничена във воден разтвор,
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тя може да катализира реакции на улавяне на електро
ни, които поставят началото на поколения неутрони
(така наречените „бавни неутрони“, ши неутрално за
редени нискоенергийни частици, които могат да бъдат
екранирани от водата - бел. яВт.), които, реагирайки по
начини, които видяхме, индуцират спонтанно радиоак
тивно разпадане. Такива разпади, силно екзоенергетични
(трансформации, които произвеждат излъчване на енер
гия - бел. aBrnJ, освен че водят до получаването на нови
химични видове, са и главните причинители на производ
ството на излишъци от енергия, установени посредством
инструменти. Все още обаче остава да се уточнят от
физико-експериментална гледна точка точните конфигу
рации на параметрите, които позволяват точно устано
вено образуване на специфични нуклиди, и същевременно
се търсят възможности за повишаване на енергийната
ефективност на системата133.
Въпреки това, вече е ясно, че ако бъдат финансирани
изследвания върху студения синтез на институционално
ниво и се открие правилният начин за контролиране на
трансмутациите, дори най-ценните метали като зла
т о т о може да се произвеждат в изобилие и в чисто със
тояние. Това означава, че усъвършенстването на т е х 
нологията на нискоенергийните ядрени реакции може
да бъде счетено за неудобно както о т енергийна гледна
точка, така и о т алхимични, защото това е в проти
воречие с икономическите интереси на лобитата около
златото и нефта.
Винаги бъдете особено внимателни!
Процесът на студен синтез, който не изисква из
ползването на нестабилен (радиоактивен) атомен ма
териал, се експериментира вече десетилетия о т неза
висими изследователи о т цял свят без използването на
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специална защита срещу опасността о т йонизиращо
лъчение. Някои о т т я х никога не са използвали никаква
защита, следователно досега такъв тип нискоенергийни
. реакции не се смятал за особено опасен. Въпреки това,
никога не трябва да се подценяват рисковете при този
вид експерименти, които може да се извършват само
под контрола и надзора на компетентни техници. Взе
мането на максимални предпазни мерки по отношение на
здравето трябва винаги да се счита за задължение, за
това препоръчваме използването на екранираща вода (да
се извърши частично потапяне на клетката за синтез в
друг съд с вода) и на оловен лист о т 3 мм, който да се
постави пред к л етката като същинска бариера. Освен
това, по време на процеса на ядрената реакция изследо
в ател я т трябва да стои на разстояние най-малко три
м етра о т действащ ата клетка. Необходимо е и да се
осигури постоянна вентилация на помещението.
Описаният дотук вид експериментиране върху с т у 
ден синтез основателно може да се см ята за един о т
най-безопасните, но технологията на нискоенергийните
ядрени реакции остава в голяма степен все още не до
край изследвана област, която може да сервира непри
ятни изненади. За всяка промяна на техниката, която
трябва да се следва, като например използването на
високо напрежение или на атомни материали дори само
леко нестабилни, трябва да притежавате необходима
т а професионална квалификация в областта на ядрената
физика, а също така и добре оборудвана лаборатория.
През 2005 г. по време на експериментите си с техни
ки извън протокола лично аз съм бил свидетел на опасно
ненормално явление, което вероятно е било причинено
о т случаен ко н так т между анода при вече започнал про
цес. Доколкото успях да разбера, явлението досега не е
било документирано о т никой експериментатор, така
че не съм сигурен дори за неговата причина. Поради о т 
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съствието на истинска лаборатория и подходящи мерки
за сигурност се отказах о т възпроизвеждането на този
вид експеримент. Считам обаче, че е полезно да наблегна
на този особен епизод, за да предупредя изследователите
да вземат сериозни мерки за сигурност всеки път, кога
т о се сблъскат с използването на нови техники. Колко
т о повече енергия се произвежда о т ядрените реакции,
толкова повече се увеличава рискът о т изпускане на гама-лъчи или други опасни йонизиращи лъчения.
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Глава V
ЕКСПЕРИМЕНТЪТ Л И ф Т Е Р
Ако един физик експериментатор, какъвто е Нико
ла Тесла - истинският баща на радиото и на модерна
т а електрическа технология, е потвърдил истината за
своите летящи машини (проекти и прототипи, о ста
нали обвити в тайна)134, логично е да се предположи, че
е направил о ткр и ти ята си върху антигравитацията,
изследвайки аномалиите, предизвикани о т електромаг
нитни полета. К ато имаме предвид безмерния гений на
учения, ако съществува връзка между гравитацията и
електромагнетизма, не може да не я е открил. Тесла е
бил убеден, че м атерията, гравитацията и всички фор
ми на енергия са свързани помежду си, представлявайки
различни продукти на един-единствен първоизточник енергията на вакуума. Чрез опитите си да разбере за
коните, които управляват електроните и техните ано
малии, Тесла трябва да е намерил също така и начин за
боравене със силата на гравитацията, с която е смятал,
че т е са в тясна връзка. При по-внимателно изучава
не, наистина съществува един експеримент на елек
трическа левитация с устройство, наречено лифтер,
проведен о т независими изследователи, който изглеж
да доказва точно то ва предположение. Аномалия, про
учена и разбрана о т Тесла, в сферата на изследванията
му, проведени върху т . нар. асиметрични кондензатори,
на която официалната физика (базираща се на теориите
на Айнщайн) все още не е в състояние да даде истинско
обяснение.
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V Експериментът Лифтер
Как е направен лифтерът?
Под термина лифтер обикновено се разбира прост
кондензатор (проводящ материал, който съхранява елек
трическа енергия) с два асиметрични полюса (един голям
и един малък), който, натрупвайки постоянен то к (DC)
при висока потенциална разлика (25-100 kV) по несъраз
мерен начин, генерира отблъскваща сила, в състояние да
повдигне теглото му. Въпреки че точният принцип на
действие остава загадка, често е наричан устройство с
електрокинетично задвижване, което използва ефекта
Бифелд-Браун, о тк р и т о т Томас Таунсенд Браун през 1928
г.135 Направата на лифтер позволява да се проведат дос
тъпни за всички експерименти, които са в състояние да
демонстрират сериозните недостатъци на ортодоксалната наука и по отношение на гравитацията.
Откриването на „ефекта Бифелд-Браун“
Американският физик Томас Таунсенд Браун (18
м арт 1905 г. - 21 октомври 1985 г.) е роден в малкия град
Зейнсвил, в щ ата Охайо.
През 1921 г. прави откритие, предопределено да по
стави под въпрос настоящ ата концепция за гравитация
т а . По време на някои експерименти върху рентгенови
т е лъчи с вакуумни тръби, също вече проведени о т Тес
ла, в които са били монтирани асиметрични електроди с
противоположни полярности, установява наличието на
неизвестна движеща сила, която се проявява в момен
т а на тяхното свързване с електрически т о к с високо
напрежение. Следващите тесто в е разкриват антигравитационния характер на тази аномалия и подтикват
учения да развие противоречивата теория за електрогравитацията, която поставя в тясна връзка гравита
цията и електрическите явления.
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Две години по-кьсно се отдава на военна кариера
и започва да си сътрудничи с инженер Пол Алфред Бифелд о т университета Денисън в Гранвил (Охайо) по
редица проекти за отбраната на САЩ. О т съвместни
т е изследвания на двамата учени явлението е назовано
ефект Бифелд-Браунш. През 1928 г. Браун регистрира
първия п а т е н т върху лифтера137, което е последвано
о т други по-сложни върху т . нар. електрокинетични
устройства138. През 1939 г. то й постъпва във Военно
морските сили на САЩ, където продължава изследвани
я т а в областта на електромагнетизма и гравитацията.
Благодарение на това ползохпворно сътрудничество с
правителството на САЩ получава престижни назначе
ния в К ом итета за изследвания на националната отбра
на и в Службата за научни изследвания и развитие. След
1944 г. работи също и като консултант на Lockheed- Vega
Corporation, докато през 1956 г. става един о т истори
ческите основатели на NICAP (Национален к ом и тет за
изследвания на въздушните явления) - първата голяма
НЛО-асоциация в историята139.
Как действа? Теории за сравнение
До преди няколко години експериментът лифтер
(термин, който на английски език означава подемник)
универсално е приет о т академичните среди като обик
новен резултат от тягата на йонния вятър (потокът
о т заредени частици, произведени в електрическо поле е
високо напрежение), но през 2004 г. самата НАСА (една
о т водещите институции на официалната наука), макар
и да внушава, че класическото обяснение е вярното, е
била принудена да признае валидността на няколко дру
ги научни хипотези: Трябва да се има предвид, че други
изследователски източници, цитирани от авторитетни
научни списания, предоставят много различни обяснения
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на това явление. Някои от тези обяснения вклЬчват хи
потезата, че лифтерът функционира дори във вакуум, с
механизми, които, изглежда, нарушават действащите
закони на физиката140. Такова плахо отваряне на НАСА
за еретичните научни становища е продиктувано о т
факта, че много о т изследванията, извършени досега,
изглежда, са напълно в състояние да опровергаят хипо
т е за т а за йонния вятър.
През м арт 2003 г. например експериментите, извър
шени о т военен изследователски център в Мериленд, ка
тегорично отхвърлят обяснението за йонния вятър141.
Заключителният доклад на проверката установява
следното: Йонният вятър, произведен от един лифтер,
се оказва най-малко три пъти по-слаб от необходимия
да позволи издигането142. Лифтерът също така работи
перфектно дори във вакуум143 и самата НАСА е регис
трирала патенти за използването му в областта на кос
мическите технологии144.
Официалната теория за действието на лифтера се
поставя на обсъждане по време на научна конференция
на Международната асоциация на астронавтите IAA
(International Academy of Astronautics), проведена в Лос
т а през юли 2007 г.145 По време на симпозиума професор
Такааки Муша о т университета Шинсу в Нагано (Япо
ния) представя резултатите о т експерименти, провеж
дани о т инженерите на Хондат, в които ефектът Бифелд-Браун е обяснен като взаимодействие на електро
магнитни полета върху потоци на частици о т енергия
на вакуума. Според авторитетния екип японски изследо
ватели ефектът Бифелд-Браун не може да се обясни чрез
законите на физиката, изучавани в училище, тъй като
експериментът показва, че гравитацията и енергията
на вакуума (в съгласие с Тесла) са взаимосвързани147.
Жан-Луи Наудин - най-известният независим изсле
довател в областта на лифтера, о т много дълго време е
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достигнал до същото заключение на базата на собстве
ни експерименти и след като проучва резултатите о т
други изследователски центрове148. Новинарската еми
сия на т р е т и я национален френски телевизионен канал
посвещава обширно предаване за проучванията на ЖанЛуи Наудин на 13 ноември 2006 г., а лабораторията му е
посетена лично о т бившия генерален секретар на ООН
Кофи Анан149.

Ил. 1. Бившият генерален секретар на ООН Кофи Анан на посе
щение в лабораторията на Жан-Луи Наудин, за да наблЬдава лично
левитацията на лифтер в полет

Ние изработваме лифтер
Необходима система за захранване:
Един трансформатор за постоянен т о к с най-малко
25 kV и 10 тА .
За да можем да контролираме по-добре полета на
лифтера (Ил. 2), за предпочитане е да разполагаме с елек
трозахранване с регулируема мощност посредством ре
гулатор (потенциометър). Но тъй като е много малко
вероятно да успеете да намерите такъв със същите ха
рактеристики и на разумни цени, препоръчвам ви да ку
пите само един токов трансформатор за високо напре
жение о т тези на стари те телевизори или да използвате
директно този на телевизор (или монитор) с електрон
нолъчева тръба по обяснения по-нататък начин.
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Ил. 2. На изображението: трансформаторът за постоянен ток
(вляво), свързан към устройство за високо напрежение от 30 кВ (вдясно)

Необходими материали:
• Руло с алуминиево фолио за кухненски нужди.
• 1 метър оголена медна жица (незащитена о т из
олиращи вещества), много тънка (около 0,30-0,20 мм в
диаметър). Да се намери в магазините е доста трудно
и най-практичното решение е да я извадите о т обик
новен електрически кабел с 1-1,5 мм сечение, съставен
о т множество тънки жички. Достатъчно е просто да
премахнете пластмасовата изолираща обвивка, за да се
снабдите с достатъчно количество медна тел, подходя
ща за лифтера.
• Лист от балсово дърво с дебелина 2 мм и дължина 50
см на 50 см широчина. Валсовото дърво е основен компо
нент за изграждането на лифтера, тъй като представля
ва изключително лек и издръжлив материал. Може да се
закупи почти само о т магазините за моделизъм.
• 3 много тънки рибарски влакна, всяко о т които с 1
метър дължина.
• Устойчиво бързосъхнещо лепило.
• Игла за шиене.
•Линийка о т 1 метър.
• Макетно ножче.
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• Молив.
Изработка на лифтер
• О треж ете алуминиев лист с дължина 65 см и ши
рочина 5 см.
• Начертайте върху валсовото дърво с молив и ли
нийка следните правоъгълници: тр и с дължина 20 см и
широчина 3 мм и други три с 12 см дължина и 3 мм ши
рочина.
• Изрежете (с макетно ножче) периметрите на
ш е с т т е правоъгълника, отбелязани с молив, за да полу
чите ш ест летвички о т балсово дърво.
• Започвайки о т единия край на 12-см летвички о т
балсово дърво, отбележете една черта с молив на раз
стояние 4 см о т края, след това втора - на 4 см о т пър
вата и т р е т а - на още на 3 см о т вто р ата (Ил. 3).
• Отбележете две (или дори три) точки с молив (на
разстояние 2 мм една о т друга) на краищата на летвичките (о т 12 см), започвайки о т последната черта към
втората (Ил. 3).
• Пробийте с игла за шиене двете (или тр и те) точки,
отбелязани с молив на всяка летвичка о т 12 см, като дър
ж ите внимателно краищата им добре притиснати, за да
се избегне опасността о т счупване на дървото. Тези дуп
ки в летвичките ще послужат за калибриране на височина
т а над електрическия проводник (анод) о т покриващото
алуминиево фолио (катод) в зависимост о т влажността
и проводимостта на въздуха в помещението по време на
експеримента (влагата намалява нивото на електрическа
проводимост на въздуха). По принцип електрическият
проводник върху летвичките трябва да бъде положен на
разстояние между 2,5 см и 3 см о т алуминия, за да се пре
дотврати възможността двата поляритета на тока с
високо напрежение да се съберат, пробивайки диелектрич
ния слой на въздуха, който ги разделя.
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Ил. 3. Трите летвички от балсово дърво от 20 см и летвичките
от 12 см, които ще послужат за поддръжка над земята и опъването
на медните жички за наелектризиране (разстояние между отворите 2
мм (distanza tra i fori 2 mm); алуминий (alluminio))

Изпънете добре Върху масата л ен тата (5 см ши
рина и 65 см дължина) о т алуминиевото фолио, което
изрязахте, и начертайте (с молив и линийка) ивица о т 1
см, като започнете о т края.
Сгънете 1 см о т края, според отбелязаното с молив,
към вътрешната част на листа и след това го изправете
отново обратно навън.
Отбележете (с молив) върху алуминиевата лента
как ще бъдат поставени дървените летвички о т 20 см:
оставете 6 мм о т началото на листа и започвайки о т 
ляво надясно, ги положете в хоризонтално положение
вътре в границата, вече отбелязана с молив на 1 см о т
края. Летвичките ще трябва да се намират една до дру
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га (Ил. 4), но с празно пространство о т 6 мм, което да
ги разделя (Ил. 5).

Ил. 4.

• Нанесете лепило о т вътрешната страна на сгъвкат а на алуминиевия лист, където отбелязахте съ о твет
ните позиции на дървените летвички о т 20 см,
• Залепете т р и т е пръчици о т 20 см и изчакайте ня
колко секунди, докато лепилото хване.
• О треж ете края о т 1 см, само о т празните прос
транства о т 6 мм, които оставихте между пръчиците
(Ил. 5), и намажете с лепило (във вертикална посока) въ
треш ната им страна.
• П оставете т р и т е дървени летвички о т 12 см в
празните пространства о т 6 мм (вертикално), като
внимавате да залепите към алуминиевата повърхност
само онези 4 см, намиращи се между първата и вто р ата
линия о т молив (Ил. 6).
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Ил. 6.

• Намажете с лепило повърхността на т р и т е л ет
вички о т 20 см и подгънете навътре края на алумини
евия лист о т 1 см, така че да обвият напълно дървените
опорки (Ил. 7).
• Нанесете лепило в десния край на алуминиевата
лента (Ил. 8) и след това сгънете бавно двете странич
ни летвички заедно с цялата структура към вътрешна
т а страна, така че да се образува перфектен равностра
нен триъгълник. О ставете лепилото о т десния край на
алуминиевата лента да прилепне към лявата страна на
структурата.

Ил. 7.

Ил. 8.

•
Вземете 70 сантиметра оголен меден проводник (с
0,30-0,20 мм сечение) и го промушете (много внимателно)
в първата дупка на летвичките о т 12 см, така че да пре
мине по целия периметър на равностранния триъгълник.
Приблизително 10 см о т излишната електрическа жица
ще служат за връзка с анода (положителния полюс).
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• Блокирайте проводника с възел, обединяващ начало
т о и края му към летвичката, така че да бъде колкото е
възможно по-опънат.
• Използвайте самозалепващата лента, за да прикре
пите една оголена медна жичка (със сечение 0,30-0,20)
с дължина 5 см върху алуминиевото фолио на лифтера
(Ил. 9), която ще служи като свързващ изход към к ато 
да (отрицателния полюс). Изберете такава точка о т
м еталната повърхност, че да е възможно най-далеч о т
летвичката, върху която вързахме (с възел) изходящия
електрически проводник за връзка с положителния полюс
на то ка (Ил. 10).

Ил. 9.

За да се направи експеримент на левитация, лифтер ъ т трябва да се постави върху електрически изолирана
повърхност, като стъкло или дърво. Основите на л е т 
вичките също трябва да бъдат вързани с възел към т р и 
т е фини рибарски влакна, които трябва да се прилепят
към земята със самозалепващата лента. Това е с цел да
се избегне евентуалният ко н так т на летящия лифтер с
експериментатора.
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Ил. ю .

Захранващи проводници
Обикновените проводници, използвани за захранва
нето, трябва да бъдат защитени колкото е възможно
повече о т високото напрежение, за да се избегне обра
зуване на нежелани електростатични полета, които да
смущават управляваната левитация на лифтера. Са
м ата т е ж е с т на проводниците пречи на издигането на
лифтера и следователно т е трябва да бъдат поставени
по-високо о т него. За да доставим т о к през изолираните
о т високо напрежение проводници до лифтера, трябва
да използваме два леки удължителя, всеки о т т я х о т по 1
метър, направени о т тънки лакирани (емайлирани - бел.
прев.) медни жички. За да се поддържат във вертикална
позиция захранващите кабели, ще използваме две твърди
пластмасови тръби за електрически инсталации, които
ще прикрепим за двете основи на дървото (Ил. 11). Елек
трическата мощност, необходима за повдигне ма лиф
т ер със страна о т 20 см, е около 20-25 вата.
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Ил. 11.

Необходими материали:
• 2 пластмасови тръби (за електрическите инстала
ции) с дължина 1 метър и диаметър 16 мм;
• 2 90° колена за тръбите с 16 мм диаметър;
• 2 пластмасови тръби за електрически инсталации с
дължина 15 см и 16 мм диаметър;
• 2 квадратни дървени плочи с дебелина 1 см и 10-15
см о т всяка страна;
• 4 пластмасови скоби за тръби с винтово фиксиране
с диаметър 6-8 мм;
• 2 електрически жици с различен ц вят с дължина 3 м
и дебелина 1 мм;
• 2 гумени тръби (шлаухи - бел. прев.,), всяка о т 3 м,
с диаметър 5 мм, които да се използват като защита на
проводниците о т 1 мм;
• 2 медни жици с дължина о т 1 метър и диаметър
0,30 мм;
• 4 Parker (самонарезни - бел. прев.,) винта.
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I

Изработка:
• Пъхнете двата проводника о т три метра в две
т е гумени тръби и след това напъхайте последните в
пластмасови тръби, като оставите да се подава 10-15
см жица о т единия край.
• Другите краища на кабелите в гумената тръба
трябва да се промушат в двете къси тръби с дължина
15 см.
• 15-сантиметровите тръби трябва да бъдат
закрепени за тр ъ б и те о т 1м посредством 90° пласт
масови колена (Ил. 11).
• Използвайте Parker винтове, за да фиксирате
пластмасовите скоби (за тръби за електрически инста
лации о т 16 мм) към дървените плочи, както се вижда
на Ил. 11.
• Блокирайте двете тръби с дължина о т 15 см, из
лизащи о т 90° колена в скобите, които завинтихте към
дървените основи.
• Двата захранващи кабела трябва да се поставят на
най-малко един метър разстояние един о т друг, а лифте
ръ т трябва да бъде поставен в центъра.
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Последни електрически свързвания и начало
на опита
Внимание: всяка о т следните операции е потенциал
но опасна и трябва да се извършва само о т квалифициран
технически персонал или под прекия му контрол!
Медният проводник на положителния полюс на лиф
тера трябва да бъде свързан с кабела към анода посред
ством лек удължител о т един метър лакирана жица о т
0,30 мм.
Медната жица на отрицателния полюс на лифтера
трябва да бъде свързана към катода на трансформатора
за високо напрежение посредством лек удължител о т ла
киран проводник о т 0,30 мм, дълъг един метър.
Ако разполагате със захранване за високо напреже
ние (DC) о т 25 kV или по-високо (Ил. 2) с регулируема
мощност о т 0 до 15 мА, достатъчно е да свържете
електрическите проводници, както е описано по-горе,
за да натиснете прекъсвача и да задействате лифте
ра. С коростта и движещата сила на лифтера може
след то ва лесно да се регулират с регулатора (потен
циометър), намиращ се на контролния панел. Ако обаче
не разполагате с подходящо захранване, можете да из
ползвате това на някой стар телевизор (или монитор)
с електроннолъчева тръба и так а да избегнете излиш
ните усложнения. Обикновено е достатъчен един гене
ратор за високо напрежение (DC) за екран о т 14 инча,
но колкото е по-голям екранът, с толкова по-висока
електрическа мощност ще разполагате (това дава въз
можност за изграждане на лифтер с по-големи размери).
За захранване на лифтера по този начин ще трябва да
направите следното:
• П оставете телевизора на подходящо разстояние,
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за да се направи електрическа връзка с вече свързаните
към лифтера проводници.
• Уверете се, че щепселът е изключен о т електри
ческата мрежа.
• Развийте винтовете на задния пластмасов капак,
който предпазва електроннолъчевата тръба с всички
електрически вериги.
• Махнете защитния капак.
• Изключете червения проводник (анод) с високо на
прежение DC, който е прикрепен към задната част на
електроннолъчевата тръба (Ил. 12). Стиснете с пръсти
гумената изолираща капачка (така че блокиращите пру
жиниращи пластинки да се огънат навътре) и я издърпай
т е навън. Терминалът на червения проводник към теле
визора (или монитора) след това трябва да се свърже с
нашия проводник за високо напрежение, насочен към ано
да на лифтера.

Ил. 12.

Ил. 13.

Изключете черния проводник (катод), който ще на
мерите закачен на металната скоба (маса) около елек
троннолъчевата тръба (Ил. 13), и го свържете с кабела
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директно към катода на лифтера.
След като ст е реализирали добре всички електри
чески връзки, можете да поставите щепсела на телеви
зора в контакта и да го включите (ако светва само LED
на stand by, натиснете който и да е бутон на дистанционното управление, за да дойде т о к до катода). Ведна
га след като лифтерът получи т о к с високо напрежение,
ще чуете леко съскане и ще го видите как скача ведна
га във въздуха. В затворени пространства е абсолют248
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но необходимо да се привържат към земята крачетата
на лифтера (използвайте много тънко рибарско влакно
и самозалепваща се лента), така че то й да не се блъска
в предмети или хора. К о н та к тъ т с движещ се наелектризиран лифтер може да бъде много опасен и затова е
важно винаги да се вземат всички подходящи предпазни
мерки. Ако обаче разполагате с широко пространство,
свободно о т всевъзможни пречки (неща или хора), лифт е р ъ т може да бъде оставен да се движи свободно във
въздуха. В този случай в действителност единственото
ограничение за летенето му ще бъде дължината на тън
ките медни жички, използвани за свързването на провод
ниците за високо напрежение.
РазтоВарВане на лифтера
След приключване на експеримента трябва да изклю
чите телевизора и да извадите щепсела о т контакта.
Лифтерът е асиметричен кондензатор (електрически
акумулатор на енергия), следователно не трябва никога
да бъде докосван с голи ръце дори при изключен щепсел.
В противен случай ще се получи токов удар, опасността
о т който е пропорционална на количеството натрупана
енергия. С лифтера трябва да се работи с изолирани ръ
кавици и натрупаният електрически заряд трябва вина
ги да бъде освобождаван след работа. За освобождаване
на лифтера е достатъчно да се осъществи електрически
контакт (класическото късо съединение) между катода
и анода, като се постави м еталната част на една о т 
вертка между положителния и отрицателния полюс на
същия. К о н так тъ т между двата полюса генерира мал
ка искра, която консумира заряда на кондензатора. Тази
операция трябва да се повторя дотогава, докато вече не
се появява никакъв електрически разряд.
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Най-често срещани проблеми
Лифтерът не се повдига о т земята
Не протича електричество. Проверете всички ка
белни връзки и правилното вкарване на щепсела на елек
трозахранването в контакта. Преминаването на т о к с
високо напрежение е лесно разпознаваемо о т издавания
лек съскащ звук.
Лифтерът се опитва да се преобърне на една
страна и да падне на земята
К о н та к тъ т или прекалената близост на наелектризираншпе медни проводници на лифтера с опорната
повърхност генерират смущения с електростатични
полета, които може да го привлекат. Затова винаги про
верявайте дали проводниците, свързани с анода и катода
на лифтера, са възможно най-отдалечени о т опорната
основа.
Електрически разряди между катода и анода,
лифтерът пада или подскача
Ако разстоянието между проводника на анода и алу
миния на катода не е достатъчно, за да осигури изола
ция между двата полюса, високото напрежение успява
да пробие през тънкия диелектричен слой въздух, гене
рирайки къси съединения. Искрите между двата полюса
хабят мощност и има опасност сериозно да повредят
електрозахранването. В такъв случай веднага прекра
т е т е експериментирането и преместете (след като
изключите щепсела и разредите кондензатора) медния
проводник на анода в по-високия отвор, за да увеличите
разстоянието о т анода.
Лифтерът се движи едва-едва и прави само малки
скокове
Електрическата мощност е недостатъчна. Това
може да зависи о т прекомерното разстояние между ано
да и катода на лифтера. О питайте да понижите медния
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проводник на анода така, че да се доближи към катода.
Колкото по-близки са двата полюса, толкова по-голяма е мощ ността на т я г а т а на лифтера, но трябва да
се внимава да не се преминава минималният праг на раз
стояние (обикновено 2,5-2,6 см), за да се предотвратят
електрически разряди между анода и катода.
Вашият Lifterl вече е готов за тестване, трябва
само да свържете HV захранване, което е в състояние да
даде около 3040 KV в 500пА. Th HV положителния полюс
е свързан с тънка тел и отрицателния полюс на алуми
ниевия лист.
Бъдете внимателни, особено ако това устройство е
с високо напрежение (High Voltage). Винаги изключвайте
входа и изпразвайте изхода на земята чрез 10k/2W резис
тор, преди да го докоснете! Тези планове не са предназ
начени за неопитни. П отребителят на този документ
трябва да бъде много внимателен и с опит в областта
на електрониката за високо напрежение, за да се опита
да употреби този апарат! Ако го направите, рискът о т
това е само ваш!
НЕ поемаме отговорност за всичко, което може
да се случи т
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Глава VI
ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ЕДУАРД ЛИЙДСКААНИН
В малкия град Хоумсшед, разположен на около 50 км
о т Маями, се намира една о т най-странните и мистери
озни постройки, създадени о т човешка ръка в модерната
епоха - Кораловият замък. Става дума за монументална
творба, напомняща древните мегалитни постройки, да
тиращи о т зората на времето. Въпреки че е построен
през 30-те години на миналия век с теж ки каменни бло
кове, всеки един теж ащ десетки тонове, е реализиран без
използването на необходимата теж ка техника. Негови
я т гениален създател - Едуард Лийдскалнин (Рига, 1887
г. - Маями, 1951 г.), е бил дребен човек с крехка физика, с
ръст малко над метър и четиридесет. Никой никога не
е бил в състояние да обясни как това човече е успяло да
повдигне, премести и перфектно да подреди всички ог
ромни коралови блокове, използвайки само малки вериги
и колички. Лийдскалнин твърди, че е успял, след като е
открил тайните на космическата енергия, присъстваща
във всяка точка на пространството - същата, която
Тесла и физиците о т XIX в. са наричали етер и която
днес можем да открием в концепцията за енергия на
квантовия вакуум.
Едуард Лийдскалнин, също като по-известния си
приятел Никола Тесла, вярвал, че м атерията, гравита
цията и всички форми на енергия са образувани о т завихрянето на тази скрита енергия150. Само благодарение
на тези познания то й по-късно ще успее да изгради Кора
ловия замък с много прости и примитивни инстру
м енти. Заради вида на електрическите компоненти,
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omkpumu 6 комплекса след внезапната му смърт (маг
нити, кондензатори за високо напрежение и дълги медни
проводници без изолационно покритие), някои независи
ми изследователи заявяват, че то й дори е открил начин
за управляване на гравитацията посредством електри
чеството.
През целия си ж ивот загадъчният Лийдскалнин ни
кога не разкрива тай н ата на мистериозната си техника
за повдигане на теж ести , но твърди, че е прибягвал до
една първична форма на енергия, известна още на антич
ните народи151. В действителност дори и днес тълпи о т
строителни инженери и обикновени любопитни турис
т и посещават всяка година Кораловия замък, за да се
о п и т а т да разберат начина, по който е построена тази
на пръв поглед невъзможна творба.
В средата на 70-те години група о т изследовате
ли наема теж ко подемно-транспортно средство, за да
опита да имитира извършеното с почти голи ръце о т
Лийдскалнин, но резултатъ т е катастрофален. Техният
булдозер не успява дори да повдигне един 30-тонен кора
лов блок с тегло, равностойно на големия обелиск, кой
т о Лийдскалнин е издигнал във вътреш ността на своя
замък. Тайната му вероятно би могла да бъде разкрита,
ако се прочете внимателно краткият му труд Магнит
ният поток]52, в който описва част о т своята теорията
на гравитацията, както и няколко лесно възпроизводими
експерименти, които биха доказали верността на рево
люционните му становища за произхода и скритите свой
ства на електромагнетизма. Така нареченият магнит на
Лийдскалнин например, освен че е с проста конструкция
(всеки може да извърши подобен експеримент), действи
телно проявява необичайни особености, които не са пред
видени о т официалната теория на електромагнетизма153.
Този факт показва, че Лийдскалнин е използвал умело фи
зични явления, които все още не са проучени задълбочено.
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Основните тези, изразени в Магнитният поток, мо
г а т да бъдат схематично обобщени по следния начин:
• В постоянен магнит силата на привличане/от
блъскване не се генерира о т материала, чрез който
се проявява еф ектът, тъ й к ато магнитното поле в
действителност се поражда о т частиците, които про
т и ч а т във вътреш ността на метала. Е то защо т . нар.
постоянни магнити не са нищо друго, освен естествени
акумулатори на магнитните частици, с други думи резервоари.
• Това изявление на Лийдскалнин е намерило експе
риментално потвърждение и в известния ефект Мейснер-Оксенфелд|54, защото, когато едно вещество при
добие свръхпроводящи свойства, вътрешното му маг
нитно поле се изхвърля навън и индексът на магнитната
проницаемост на свръхпроводника (който определя ни
вото на намагнитване на едно тяло) е равен на нула. Този
ефект, изглежда, потвърждава възможността изкуст
вено да се премести нормалният поток на магнитните
частици така, както теоретизира Лийдскалнин. Следо
вателно, ако се сложи свръхпроводник над един магнит,
ще се генерира отблъскваща сила, която е в основата на
явлението, известно като магнитна левитация.
• Частиците, които съставляват магнитното поле,
са с нищожни размери и проникват през всичко. М ате
рията, през който преминават най-лесно, е м еталът и
впоследствие се концентрират по-специално върху ня
кои видове точно о т този материал.
• Тези частици са в постоянно движение о т една по
сока в друга и ако са въведени в правилните канали, може
да се произведе вечно движение.
• Северът и югът на магнитите са космически сили,
които поддържат целостта на тази земя и всичко върху
нея.
• За да и м ат практическо приложение, частиците,
257

Марко Пииути
които съставляват магнитното поле, трябва да бъдат
в голямо количество.
• В един постоянен магнит понякога някои частици
успяват да се измъкнат о т магнитното поле, но присти
га т други, които заемат тяхното място.
• Токът в електрическите проводници не тече по
права линия (ако се наблюдава внимателно искрата, при
чинена о т късо съединение, си даваме сметка за това яв
ление).
Лийдскалнин пише:
Първо искам да опиша какво е магнит: има прави маг
нитни пръти, подковообразни, сферични или кълбовидни
и магнити от алнико155 с много форми, които обикновено
имат по една дупка в средата. При всички магнити еди
ният край на метала е северният полюс, а другият - юж
ният полюс, докато при тези, които нямат краища, една
част е северният полюс, а друга част е южният полюс.

Сега, по отношение на сферичните магнити: с един
мощен магнит може да бъдат преместени магнитните
полюси на метална сфера във всяка част или да се отда
лечат така, че сферата вече да не бъде магнит.
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Като обобщение:
Магнитното поле може да се премества и да се кон
центрира по такъв начин, че да стане ясно, че не металът
е истинският магнит. Истинският магнит е веществото,
което циркулира във вътрешността му.

Ил. 3.
Всяка частица на това вещество е магнитна сама по
себе си, в постоянно движение и се придвижва от един вид
магнити към друг, така че, ако бъде вкарана в подходящи
те канали, би имала несекваща сила.

Ил. 4.
В постоянните магнити тези частици циркулират в
голямо количество в метала и тяхното движение се из
вършва по следния начин: всяка частица напуска собстве
ния полюс и се върти около него. След това преминава към
другия полюс и се връща обратно, повтаряйки всеки път
същия цикъл. Не всички единични частици се въртят - ня
кои се отдалечават и повече не се връщат, но нови части
ци заемат тяхното място.
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Ил. 5.

Самата Земя е един голям магнит.

Ил. 6.

Принципно тези самостоятелни
n
магнитни частици циркулират като ^
в постоянните магнити. Тези от
Северния полюс излизат от Южния
полюс и се въртят около Северния
полюс, като след това се връщат на
зад, за да повторят отново цикъла.
И обратното - частиците с поляри- ^
тет юг излизат от Северния полюс,
въртят се около Южния полюс и се
връщат обратно, за да започнат нов цикъл. Следователно
отделните магнитни частици на двата полюса повтарят
винаги същия цикъл.
В шината на постоянен магнит между двата полюса
се намира полунеутрална част, където няма голям поток
от частици, докато на Земята не съществува никаква об
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ласт, лишена от движение. Все
пак по-голямо количество час
тици излиза от полюсите, а не
от Екватора.
Какво е магнитен поток?
Магнитният поток е като
електрическият ток. „Поток”
е неточен израз. В действи
телност няма само един по
ток, а два. Единият се състои
от самостоятелни магнитни
частици със северен поляритет, а другият е образуван от
самостоятелни магнитни час
тици с южен поляритет. И два
та се движат във вихрови про
тивоположни потоци, които се
Ил. 8.
въртят, усуквайки се един около
друг с висока скорост. Никоя частица - от положителния
или отрицателния поток, не може да се движи сама. За
да бъдат в състояние частиците с обратен поляритет
да се придвижат, винаги трябва да се движат една срещу
друга.

На последната страница на Магнитният поток156
Лийдскалнин набелязва своята концепция за гравитационната сила, уверявайки:
Както съм написал в увода, магнитните частици на
Южния полюс и на Северния полюс представляват косми
ческата сила. Те поддържат целостта на Земята, Луната
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и на всичко останало. Частиците на Северния полюс на
Луната се придвижват към тези от Южния полюс и обратното, както става на Земята. Всичко, което тряб
ва да направят хората, които се чудят защо Луната не
пада върху Земята, е да дадат на Луната още половин
оборот, така че магнитните полюси да се обърнат, и в
този момент ще я видят да пада върху Земята. В този
момент в действителност Земята и Луната имат маг
нитни полюси, ориентирани в една посока и това ги дър
жи на разстояние. Обаче ако полюсите на една от тях се
обърнат, двете небесни тела ще се сблъскат [...].
Поляритетите юг и север на магнитните частици не
поддържат само Луната и Земята в равновесие, но също
така карат Земята да се върти около собствената си
ос. Магнитните частици, които идват от Слънцето, се
сблъскват с частиците от същия вид, въртящи се около
Земята. Но тъй като слънчевият вятър тласка нашата
планета на изток, това кара Земята да се върти. Маг
нитните частици с поляритет север и юг предизвикват
проблясъци на Земята. На Северното полукълбо идват
магнитни частици от юг и обратно. Северното сияние
се дължи на преминаването на концентриран поток от
магнитни частици [...]. Радиовълните са произведени от
магнитните частици с поляритет север и юг. По отноше
ние на размера на магнитните частици можем да конста
тираме, че докато слънчевата светлина не може да про
никне в дървото, в скалата и в стоманата, магнитните
частици могат да преминат през всякакъв вид материал.
Това показва, че те са с размери, много по-малки от тези
на светлината.

Интервю върху космическата сила
Ежедневникът The Miami Daily News публикува на 3
февруари 1946 г. интересно интервю с Лийдскалнин за
неговата теория за космическата сила. По-долу следва
откъс о т тази стати я:
Отделните магнитни частици на Северния и Южния
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полюс представляват космическата сила. Те са градивни
те елементи на процеса на постоянна трансформация на
материята в природата и са толкова малки, че могат да
преминават през всичко. Те обикалят Земята и я прекося
ват от полюс до полюс. Ако отделните магнитни части
ци на Северния и на Южния полюс, както електроните на
Томсън, не биха били в състояние да пресекат една тръба,
в която е бил създаден вакуум, не би могло да бъдат тух
лите за изграждане на природата [...].
Без всеобщата циркулация на тези елементи не би се
осъществила никаква промяна. Всяко нещо щеше да оста
не в същото състояние, в което е сега [...].
Аз вярвам, че радият и уранът са образувани вътре в
Земята при високо налягане и топлина, докато магнитни
те частици на Северния и на Южния полюс са циркулирали
през нея. С течение на времето тези елементи, бидейки
вътре в Земята, са погълнали много повече магнитни час
тици, отколкото нормално биха могли да съдържат. Ето
защо, когато са на земната повърхност, изпускат маг
нитни частици дотогава, докато се върнат отново към
нормалното си състояние.

Още една извадка о т Магнитният поток
Още нещо - сигурно сте се питали как един постоя
нен магнит с U-образна форма може да поддържа силата
си безкрайно дълго време. Знаем, че мекото желязо не е в
състояние да задържа магнитни частици, но можем да на
правим така, че да успее чрез поддържане на вечното дви
жение. Става въпрос за същия принцип на действие като
на постоянните магнити. Чрез задаване на правилните
условия магнитните частици започват да циркулират,
следвайки една орбита, без изобщо да спират. Магнитите
от твърда стомана с U-образна форма имат прекъсната
орбита, но при определени условия се превръщат в посто
янни магнити. Мисля, че обяснението на този феномен е в
структурата на метала.
Имам два магнита с U-образна форма, които си прили
чат, но единият е по-малко твърд от другия. П о-т върди
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ят може да вдигне около половин килограм повече от дру
гия. Също така можех да констатирам, че чрез загряване
на по-меката стомана тя става по-твърда и по-мощна от
магнитна гледна точка, но в същото време намалява по
размери. Това доказва, че по-компактният метал се явява
с по-малко изходни отвори за магнитните частици, които
не са в състояние вече да го прекосят с голяма скорост. По
този начин се образува един вид преграда и частиците в
крайна сметка се концентрират в краищата. Така части
ците ще влязат в метала с по-висока скорост от тази, с
която ще успеят да излязат. Гравитацията трябва да е
произведена от материята в центъра на Земята, където
концентрацията на уран е по-висока. Когато атомите на
урана освободят магнитни частици с поляритет север и
юг, които ги държат заедно, частиците се разпръскат око
ло тях. За да излязат от атомите, преминават през цен
търа на Земята и движейки се една до друга в една и съща
посока, не претърпяват никакво друго привличане. Привле
чени са само тогава, когато се сблъскват с потоци с разли
чен поляритет. Потокът магнитни частици, изтичащи от
центъра на Земята, оказва привличане на всеки срещнат
обект и това, като се има пред вид фактът, че цялата ма
терия притежава и двата вида частици с противоположен
поляритет. Същото явление се наблюдава и при триене на
твърд каучук или на стъкло до получаване на топлина.
В такива условия в действителност тези материали
започват да привличат малки обекти, като например пе
съчинки, стоманени стружки и други неща [...]. Обратно,
променяйки положението на полюсите, ще видим някои от
тези малки обекти да отскачат отхвърлени.

Как да се конструира магнит на Лийдскалнин
Необходими материали:
•
Една шина от желязо или о т мека стомана със
съвършено квадратно сечение, с дължина около 75 см и
дебелина около 3,8 см (тази, която аз използвах, беше с
по-малка дебелина - о т 1,8 см, по-лесно се огъва, ако не
разполагате със специфични инструменти).
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• Една шина от желязо или ош мека стомана със съ
вършено квадратно сечение, с дължина около 15 см и де
белина около 3,8 см (и в този случай също използвах шина
с дебелина 1,8 см и естествено по-къса).
• 100 метра изолиран електрически проводник (с диаме
тър 1,6 мм) или електрически проводник о т 1,5 мм.
• 1 батерия о т 9 V.
Процедура:
Сгънете под формата на „U“ шината о т желязо или
о т мека стомана. С изключение на извитата част, вся
ка страна трябва да бъде с дължина о т 30,48 см; двете
страни трябва да са на разстояние 7,62 см една о т друга
(Ил. 10).

Увийте 1500 намотки о т изолиран меден проводник
(диаметър 1,6 мм) на всяко рамо на U в близост до закривяването, така че да образува две бобини (намотки) с
дължина 13 см. Може да се използва също и електрически
проводник о т 1,5 мм, който може да се намери във все
ки железарски магазин, но понеже се отнася до кабели с
по-голяма дебелина на изолиращата пластмаса, трудно
ще може да се увият повече о т 50 метра на намотка
(500 завъртания). Въпреки това, резултатът ще бъде
изключителен, дори ако за удобство решим да използва265
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ме само 500 намотки о т всяка страна. Докато 1500 на
мотки осигуряват много по-голяма сила на уплътняване.
По време на навиването жицата на бобината трябва да
се завърта отдолу нагоре и обратно, като винаги се след
ва същата посока. Между едната и другата намотка не
трябва да има празни пространства и преди да започне
т е навиването на нов слой върху предишния, се препоръч
ва да застопорите проводника до външните краища със
самозалепваща се лента.
Свържете, усуквайки ги един с друг, само двата края
на проводниците на бобините, които са разположени
в близост до отвора между успоредните шини, като
оставите свободни другите две (Ил. 11, вляВо).
Вземете другите два края на електрическите про
водници на намотките, които се намират до закривена
т а част на веригата U, и ги закрепете с изолираща лен
т а , така че ко н так ти те да се подават на около полови
ната о т дължината на намотката (Ил. 11, в центъра).
Тези проводници трябва да бъдат оставени свободни, за
да реализират електрическата връзка с батерията.
Затворете краищата на веригата във формата на
U с една права шина (о т същия метал, с квадратно се
чение, както и с еднаква дебелина), съвършено гладка и
равна (Ил. 11, вдясно).
Уверете се, че затварящ ата шина на веригата при
лепва плътно към повърхността на квадратната основа
на двата края. Свържете за една секунда положителния
полюс на батерия о т 9 V и 500 т А до бобината вдясно
(намотката на изолирания проводник) и отрицателния
полюс с бобината вляво или обратното (Ил. 12).
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Ил. 12. Магнитът на Лийдскалнин, готов да бъде зареден с бате
рия от 9 V. Този постоянен магнит е реализиран само с 500 намотки
(за всяка бобина) от електрически проводник от 1,5 мм.
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Изключете батерията о т 9 V и 500 т А (4,5 вата)
о т централните проводници на бобините, веднага след
като направите електрическия к о н так т и след то ва
свържете краищата помежду им. На този етап посто
янният магнит на Лийдскалнин ще бъде готов за работа
и може да бъде повдигнат за затварящ ата намагнетизирана шина.
Според Лийдскалнин, ако веригата е добре направена,
м еталната шина на затваряне ще остане здраво закрепе
на към U-образната верига за неопределено време. Дока
т о не бъде принуден, никога няма да загуби своята сила,
точно както ако беше истински постоянен магнит.
Електроните ще о стан ат затворени във вътрешност
т а на метала. С този експеримент демонстрираме
възможността за създаване на вечното движение на
електроните (които според Тесла и Лийдскалнин им ат
природа и характеристики, различни о т конвенционално
приетите днес) в съгласие с теорията на изобретателя.
Заключителни бележки
Постоянният магнит, направен о т мен за експери
мента, има брой намотки на бобина, който съ о т в е т 
ства само на една т р е т а о т този, посочен о т Лийд
скалнин (500 срещу 1500). Също и дебелината на шината
с квадратно сечение е около половината о т препоръ
чителната големина (1,8 см срещу 3,8 см), но, въпреки
това, дръжката, поставена върху краищата, повдигна
общото тегло на метала (3,5 кг).
О т момента на изработката му магнитът на Лий
дскалнин е оставен за п ет месеца, висящ на пирон за
намагнетизираната шина, без да падне (Ил. 12). Докато
един нормален електромагнит губи почти цялата сила
на привличане, веднага след като е изключен о т захран
ването.
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Постоянните магнити на Лийдскалнин, изработени
по перфектен начин о т други независими изследователи,
повдигат много по-големи теж ести, физичното явление,
демонстрирано о т Лийдскалнин с този експеримент, ни
кога не е било предмет на академично изследване и не се
споменава в нито един университетски учебник.
Повторно използване на енергията в U-веригата
Електрическият заряд, уловен в магнита на Лийд
скалнин, може да се използва повторно след няколко ме
сеца или години. За да се демонстрира запазването на
електрическия поток в режим на постоянно движение,
Лийдскалнин препоръчва извършването на следния експе
римент:
• Вземете магнита на Лийдскалнин (Ил. 13, вляво)
и свържете електрическите контакти в двата края на
намотките при кривината към лампа за постоянен ток,
която има същия волтаж и електрическо потребление,
като тези на натрупаната енергия (Ил. 13,8 центъра).
• Дръпнете навън със сила заключващата шина (Ил.
13, вдясно).

Ил. 13.
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•
По време на насилственото отваряне на U-образната верига ще видите блясъка на лампата за един кра
т ъ к момент. И н тен зи тетъ т и продължителността на
светлината ще зависят о т заряда, въведен в магнита на
Лийдскалнин157.
Забележка: Условно е определен като северен полюс
този край на магнита, който е ориентиран в посоката
към географския Северен полюс, когато м агнитът е ос
тавен свободно да се върти. Въпреки това, тъ й като
противоположните полюси на един магнит се привли
чат, докато тези с еднакъв знак се отблъскват помежду
си, всъщност земният Северен полюс съ о тветства на
южния полюс на магнита и обратно.
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VI. Изследване на Едуард Лийдскалнин

Бележки:
150. Edward Leedskalnin, Magnetic Current, Rock Gate,
USA, 1945.
151. Joe Bullard, Waitingfor Agnes, USA, 2004.
152. Edward Leedskalnin, op. cit.
153. Една съвсем самод елна реконструкция на магнита
наЛийдскалнин е демонстрирана отизследователяЕмиро
Меда по време на конференция на A.S.S.E. (Асоциация на
изследователите в неортодоксалните науки) през 2008:
http://www.youtube.com/watch7v-Y 68C89EEFw.
154. Vera Montalbano, Conduttori e superconduttori,
Катедра no физика в университета на Сиена, септември
2011: http://www3.unisi.it/fisica/laureescient/stage2011/dispense/
montalbano_superconduttori .pdf.
155. Алнико е феромагнитна сплав, съставена о т 6063% желязо, 9-12% алуминий, 20-28% никел и кобалт о т 5
до 5,5%. Този вид сплав се използва за направа на постоянни
магнити, които, поради лошата им обработваемост,
обикновено се произвеждат чрез отливане в кокила
(при леене под налягане) или чрез прахова металургия
(синтероване).
156. Edward Leedskalnin, op. cit., p. 39.
157. Видеозапис о т демонстрация натози експеримент
може да се види онлайн на: http://www.youtube.com/
watch?v=832qz3slM-s (извършена о т американеца Ръс
Грис, на английски език).
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Глава VII
ЧИСТ ГАЗ САМО ОТ ТВЪРДИ
ОТПАДЪЦИ
Пиролиза за извличане на енергия от биомаси
Пиролизаша е известна технология за термохимично
разграждане на органични материали, постигната чрез
използване на топлина при пълно отсъствие на оксиди
ращ реактант (най-общо кислород)158. Нейното прилага
не позволява извличането на горивни газове, по принцип
заключени вътре в молекули, без директно изгаряне на
последните. Горивният материал, подложен на високи
температури в присъствие на кислород, стига до изга
ряне при традиционния процес на горене (който произ
вежда фини прахови частици), докато, ако го подложим
на същия ти п нагряване, но при анаеробни условия (пълно
отсъствие на кислород), материалът претърпява раз
цепване на първоначалните химични връзки, произвеж
дайки по-прости молекули и газообразни вещества. По
този начин горят газовете, а не суровините, о т които
биват извличани. Между главните процеси на пиролиза,
прилагани в широк мащаб, се открояват промишлени
я т крекинг159 и термичната обработка на отпадъци в
херметична камера. Тези технологии обаче предвиждат
толкова скъпи методики (за изолирането на кислорода),
че биха намалили драстично предимствата о т прилага
нето им.

VII. Ч и с т газ само о т твърди отпадъци
Новата технология на пиролиза без вакуум
През 2009 г. италиано-американският изобретател
Натаниел Мълкахи (жител на Тортона) патентова нова
система за пиролиза с о тк р и т пламък и с минимална
цена, която достига изключителна производителност.
Революционната технология, която прилага неговата
Lucia Stove {печката Лусия - бел. прев.) може да произ
вежда чиста енергия и да не замърсява (задържа 90% о т
въглеродния двуокис в субстанцията газ-твърд оста
тък) с отпадъци или суровини като пелети и отпадъци
о т селското стопанство. Нейните практически прило
жения не засягат само неутрализирането на отпадъци
и производството на енергия на промишлено ниво, но
достигат до домакинското оборудване за кухнята и за
отопление.
Първоначално Lucia Stove е била замислена изключи
телно за развиващите се държави, но впоследствие се
е разкрила като голям, още неизползван ресурс за разви
т и т е страни. Последните поколения пиролизни печки са
с толкова просто устройство, че им ат старовремски
вид, докато всъщност представляват най-съвременна
т а , ефективна, екологична и иновационна технология
по отношение на процеса на горене с о тк р и т пламък.
Практически е единствената газова печка, която рабо
т и без газова бутилка и без никакво външно захранване,
тъй като извлича газ директно о т биомасите, подавани
като гориво.
Техниката на пиролиза, патентована о т Мълкахи,
позволява да се ползват котли с о т к р и т пламък с ефек
тивност 93% срещу средно 7-12% на онези о т тради
ционния вид без херметична камера160. Достатъчно е да
се зареди с каквато и да е биомаса, да се запали и след
няколко секунди произведената топлина стартира автоматично пиролизата с помощта на малък страничен
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вентилатор. Тайната на тази технология е в насочващи
т е дюзи под формата на спирала, които пораждат обра
зуването на вихри о т особен газ, наречен syngasm. Syngas
(синтетичен газ - бел. прев.) е смес о т синтетични га
зове, богата на водород, който допълва други вещества
като метан и въглероден окис, но точн и ят състав се
мени в зависимост о т вида материал за пиролиза. Вихъ
р ъ т о т пламтящ syngas създава естествена и същинска
димосборна камера, която освен че възпрепятства кис
лородът да навлиза, упражнява и тяга върху азота.
Мълкахи описва така ефективността на системата:
Триста грама биомаса доставят енергия почти до един
час и половина и накрая оставят като единствен отпа
дък сто грама biochar (вид растителен въглен превъзходен
като тор - бел. а в т ./ [...] Има предприятия, които хар
чат по 30 евро на тон за отстраняването на собствени
те отпадъци. По този начин биха разполагали с безплатна
енергия за производствените си нужди (или за продажба
към мрежата във формата на електричество) и също с ес
тествен тор за повторно вкарване в цикъла.
Пиролизата без херметична камера може да бъде
проведена с всичките традиционни биомаси (онези, кои
т о са течни, трябва по подходящ начин да бъдат смесе
ни със сухи и твърди):
• дървесина във всякакъв вид;
• слама о т зърнени култури;
• остатъци о т бобови култури;
• остатъци о т маслодайни растения (рицин, шафранка и т.н.);
• остатъци о т влакнодайни растения (памук, ко
ноп и т.н.);
» дървесни остатъци о т резитбата на овощни рас
тения или горски растения;
• остатъци о т хранително-вкусовата промишле
ност.
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Пиролизираните биомаси (о статъ къ т о т газификационното горене), вместо да ст ан ат на пепел, се превръ
щ ат в biochar - вид растителен въглен с изключителни
свойства, повишаващи почвената плодовитост162.

Тази икономична и чиста технология вече е преми
нала през всички тесто в е и международни технически
изпитания, но е изключена о т промишлени приложения
(енергия и околна среда) за колективното благосъстоя
ние.
К ак да си конструираме домашен
минипиролизатор
Принципите на работа на пиролизатор без вакуум
са толкова прости, че всеки може да си направи един
посредством рециклиране на обикновени консервени
кутии. Въпреки това, трябва да се внимава да не се из
ползват никога поцинковани ламарини, защото цинкът
се топи едва при 420°С, а неговите изпарения са токсич
ни. М оята версия с две камери (вътрешна и външна) е
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компакшна, лесна за сглобяване и предлага задоволителна
работоспособност.
Необходими материали
• 1 алуминиева кутия о т кафе о т 250 г;
• 1 консервена кутия от фасул или доматен сос
(обикновено им ат еднакви размери);
• 1 консервена кутия от риба тон ши царевица с
диаметър по-малък с около 1 мм о т този на к у ти я т а за
кафе;
• 2 парчета стоманена тел, дълги около 10 см;
• пелети или друга биомаса за зареждането.
Работни инструменти
• шило;
• ръчна бормашина;
• клещи;
• ножица за ламарина;
• малка ножовка.
Изработка на капака за въздух
• Изрежете (следвайки периметъра на подсиления
ръб на ламарината) дъното на чиста кутия о т царевица
(или риба тон) с помощта на малка ножовка.
• Пробийте отвор в центъра на металния диск, на
правен о т дъното на кутията.
• Вкарайте върха на ножицата за ламарина в отво
ра в центъра на диска и изрежете отверстие по окръж
ност на 1,5 см о т външния ръб.
• Пробийте две двойки малки отвори с диаметър
като на т е л т а в две напълно противоположни точки по
дължината на ръба (Ил. 2). Който и да е отвор на всяка
двойка трябва да се намира на около 5 мм о т другия.
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Подготовка на вътреш ността
на газификационната камера
Вземете празната чиста кутия о т фасул (или дома
тен сос), отстр ан ете всички ети кети (уверете се, че
няма никакво вътрешно пластмасово покритие) и из
ползвайте бормашината, за да направите отвори със 7-8
мм в диаметър на дъното, така че да се получи метален
филтър (Ил. 4);
Пробийте отвори (с диаметър 7-8 мм) по протеже
ние на целия периметър на горния отвор на к у ти я та на
около 1 см един о т друг и най-малко 5 мм о т подсиления
ръб (Ил. 3).
Монтаж на вътрешната камера към
капака за въздух
•
Прегънете точно наполовина стоманената тел
о т 10 см (Ил. 5) и пъхнете краищата в двете дупки в
близост до периметъра (отвън навътре), така че да
се получи блокиране като мост около метала, който ги
дели. Направете същото с другите 10 см тел и двата пе
риферни отвора, които са диаметрално противополож
ни на първите (Ил. 6);

Ил. 5.

Ил. 6.

278

VII. Ч и ст газ само о т твърди отпадъии
•
Пъхнете краищата на т е л т а вътре в отворите,
които вече направихте до ръба на капака за въздух (Ил. 7);

Ил. 8.

Ил. 7.

• Затегнете добре капака към кути ята, усуквайки
взаимно (с клещи) всяка двойка краища на теловете. По
време на тази операция да се внимава много за получава
нето на съвършено симетрично снаждане между центъ
ра на капака и центъра на к у ти я та (Ил. 8);
• Огънете усуканите върху капака телове така, че
да се получат две дръжки за вдигането на вътрешната
пиролизна камера (Ил. 9);
• Напълнете к у ти ята с пелети (или каквато и да е
биомаса) до 1 см под периферните отвори близо до о т 
верстието (Ил. 10). По този начин ще избегнем възпре
пятстван ето на преминаването на въздух, необходимо
за правилното образуване на димосборна камера о т огън.
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Ил. 9.

Ил. ю .

Изработка на Вьншната камера
Вземете ч и стата кутия о т кафе, махнете капачка
т а и пробийте отвори о т 1 см в диаметър по продълже
ние на периметъра на разстояние 2 см о т дъното (Ил. 11).
Сглобяване на пиролизатора
Веднъж готова, пиролизната
камера се пъха вътре в к у ти ята
за кафе и капакът й (о т дъното на
кутия за риба то н или царевица),
който бяхме монтирали върху
к у ти я та о т фасул (или доматен
сос), ще се съедини перфектно с
вътрешния ръб на отверстие
т о на амбалажа. По този начин
вътреш ната камера ще виси на
около 3,5 см над дъното и ще е
готова за работа.
Ил. 11.
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ДейстВие
След запалването на пиролизатора и следващото за
гряване на вътрешната камера, студеният въздух навли
за през отворите на външната камера и се издига вътре в
междината между двата съда. П отокът о т въздух бива
: насочен в последния дял на външната камера (със сходна
на фуния форма) да изтича през отворите на вътреш
ната кутия, упражнявайки налягане върху произведения
о т топлината при започването на пиролизата газ.
Поставяне на запалител и запалване
П оставете твърд запалител (напр. парафин) или
течен (спиртът трябва да се излива равномерно) върху
външната повърхност на биомасата и запалете огъня с
кибритена клечка.
Процес на преминаване в пиролиза
Обикновеното изгаряне, причинено о т запалителя
(спирт или някакъв друг запалителен материал), ще се
превърне в пиролиза веднага щом се образува хомогенна
димосборна камера по цялата външна повърхност на
биомасата (Ил. 12).
След началото на процеса на пиролиза в основата си
пламъкът ще придобие синкав и вят и ще се усети ми
ризмата на отделящ се газ. Постепенно с изгарянето на
синтетичния газ биомасата прогресивно губи обем, пре
връщайки се в биологични въглища. Пламъкът ще стане
чист и без облачета дим, като този на обикновен газов
котлон (Ил. 13).
При въвеждането на зелени листа (Ил. 14а) в пиролиза
тора (изчакайте, докато пламъкът се разгори напълно) ще
видите как т е бързо придобиват вид на въглища (Ил. 146).

281

Марко ITuuvmu

Процес на преминаване в обикновено горене
В момента, когато газът, произведен чрез пиролиза,
започва да намалява, върхът на пламъка губи мощност и
става неравномерен, освобождавайки кълба дим, докато
не го видим да угасне напълно. След като се е изчерпало
цялото количество газ о т биомасата, огънят угасва, но
топлината на вътрешната камера провокира обичайно
т о горене на биологичните въглища с отделяне на много
пушек. Препоръчително е да се предотврати започване
т о на следващия процес на горене (използвайте топлоустойчиви ръкавици), като покриете навреме пиролизатора с няколко пласта алуминиево фолио или налеете
вода във вътрешната камера.
Опасност о т тежки изгаряния
Всички операции на манипулиране, преместване и из
ключване на пиролизатора винаги трябва да се извърш
в а т с максимално внимание, тъ й като вътрешната
камера достига стотици градуси и може да предизвика
сериозни изгаряния при първия ко н так т с кожата.
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Ил. 15.

Пиролизаторът се оставя да се охлади за необходи
м ото време в безопасно положение върху повърхност,
която да издържа на топлина. За ускоряване на фазата на
охлаждане може да се изпразни о ста тъ к ъ т о т биологич
ни въглища о т вътрешното кошче (винаги с максимално
внимание) в подходящ съд, устойчив на топлина (Ил. 16).
Повдигането на пиролизната камера може да стане с
клещи посредством направените за целта върху капака
дръжки о т тел.
Работоспособност
Принципното действие на тази проста технология
Направи си сам се корени във въздушния поток, който
създава димосборна камера о т огън, необходим за пиролизата. Но понеже става въпрос за самоделно устройство
без вентилатор и с винаги отворен външен въздушен
вход, неговото правилно функциониране зависи о т усло
вията за оптимално проветряване. А т е може да се га
рантират само в среда, защитена о т вятър, така че не
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се препоръчва за работа на откри то във всички случаи,
когато не може да се управлява въздушният поток.
Вариант с 4 дръжки
Чрез монтиране на други две дръжки о т тел върху
капака на вътрешната камера (в огледална позиция спря
мо другите две) ще се получи много по-добро затваря
не на въздуха и пиролизапгорът ще е готов за използване
като газов котлон (Ил. 16).
Предимства пред традиционната печка на дърва
Импровизираната пиролизна печка без вакуум, описана
тук, предлага ефективност око
ло 6-7 пъти по-висока о т тази
на обикновена печка на дърва,
не отделя токсичните газове
като при традиционното горе
не и блокира въглеродния двуо
кис във въгленовия растителен
остатъ к (отличен тор).
Транспорт
Настоящият минипиролизатор може лесно да се транс
портира, така че да е готов за
употреба:
• Заредете вътрешната камера с биомаса.
• Сгънете навътре телените аръжки на капака (Ил. 17);
• Затворете минипиролизатора с направената за
целта капачка о т опаковката на кафе (Ил. 18)
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Ил. 17.
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Ил. 18.

Използвайте само пиролизатори, конструирани
по сигурен начин!
За да получите максимална производителност (какт о термична, така и екологична), е необходимо безвакуумният пиролизатор да е винаги в състояние да произвежда перфектен връх на пламъка. Това е възможно само
с една по-сложна технология на производство о т тази,
която описахме т у к за експериментални цели. Освен
о т регулируемите насочващи дюзи за въздуха, ще имаме
нужда о т система за проветряване (например о т вентилатори) и о т добре проектирани и тествани в най-малки
детайли предпазители. Следователно само пиролизатор,
направен по всички правила, в съответствие със съвременните техники на промишлено производство, може да
гарантира използване при максимална безопасност дори
и в закрити помещения. С изключение на прототипите,
произведени о т квалифицирани занаятчии-производители, устройствата Направи си сам не могат да гарантир ат безопасност за здравето или пълното изгаряне на
синтетичния газ без вредни емисии.
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Пиролиза и „Стърлинг“ генератор
Пиролизата без вакуум има огромен потенциал за
приложение и може да се използва за задвижване на еко
логичен електрически генератор о т тип Стърлинг (без
горивна камера) - технология, която е в състояние да
предложи производителност, равна или дори по-висо
ка о т тази на традиционните генератори с двигател
с вътрешно горене. Свързването на тези две техноло
гии ще доведе до ползи, които съвременните техники на
производството на енергия и преработката на биомаси
изобщо не са в състояние да предложат.
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Бележки:
158. Пиролизата според италианската енциклопедия
Трекани. Следната с т ати я може да бъде намерена на
сайта: http://www.treccani.it/vocabolario/pirolisi/.
159. Промишленият крекинг е процес, чрез който се
получават леки парафинови въглеводороди посредством
разцепване на теж ки въглеводородни парафинови молеку
ли. Разделянето на големи молекули на по-малки може да
бъде постигнато по термичен или каталитичен път.
160. Marco Magrini, Lucia Stov<e, nasce a Tortona la
soluzione per portare energia e biochar nei villaggi, II
Sole24ore, 12 м арт 2009, http://www.ilsole24ore.com/art/
SoleOnLine4/dossier/Economia%20e%20Lavoro/risparmioenergetico/frontiere/luciastove-biochar.shtml.
161. Syngas се получава директно при висока т е м 
пература о т разграждането на всичко, което съдържа
въглерод, водород и кислород, т.е. органични вещества
(органичната ч аст на твърдите битови отпадъци, вода
о т пречиствателни станции, растителни и животински
остатъци, животински и промишлени отпадъци, опасни
медицински отпадъци о т болници, утайки о т пречист
вателни станции на отпадъчни води, отпадъци о т кла
ници, растителни остатъци, минерални масла, разтво
рители, дърво, хартия, пластмаси и други подобни). Про
цесът разкъсва при висока температура (850°С-1200°С и
нагоре) дългите молекули, превръщайки ги по същество
във водород и СО (който е гориво), както и в други по
лезни вещества или пък в такива за отстраняване. Ви
соката температура елиминира всякаква форма на бак
териален живот, но и няма горене, тъй като процесът
се извършва в атмосфера о т азот (при отсъствието на
кислород).
162. Експерименти на проф. франко Милиета
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о т И н сти ту та no биометеорология при Национал
ния съвет за научни изследвания във Флоренция; http://
www.youtube.com/watch?v=QwEEd9vDow&feature=pla
yer_embedded#at=81; Asanka Abayakoon, Use Biochar to
Improve Soil Health and Leaf Production at Tea Plantation in
Sri Lanka, International biochar initiative, 2013: http://www.
biochar- international.org/profiles/SriJLanka.
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Глава VIII
ДВИГАТЕЛЯТ НА СТЬРАИНГ
Двигателят на Стърлинг е екологичен двигател с
външно горене, изобретен о т Робърт Стърлинг през 1816
г. и след това напълно отпаднал о т производство поради
слабата ефективност на първите модели. Може да има
различни форми и механични конфигурации и в модерната
епоха е достигнал по-високи показатели о т тези на дви
гателите с вътрешно горене (за поддръжка, безшумна
работа и производителност).
През 1972 г. Ford Motor Company получава лиценз за
производство на Стърлинг двигатели, предназначени за
обществен и частен транспорт (леки коли, автобуси и
военни превозни средства)163. В началото на 1976 г., след
създаването на два автомобила Форд, модел Торино,
снабдени с двигател Стърлинг, работещ перфектно {Ил.
1), е напът да започне серийно производство. Въпреки
това, проектът е внезапно блокиран и големите индус
трии продължават да произвеждат само дизелови и бен
зинови двигатели164.
Оптималният коефициент на полезно действие,
издръжливост и безшумна работа във всеки случай са
направили маневрените двигатели Стърлинг особе
но подходящи за корабостроителната индустрия: о т
80-те години на миналия век например се м онтират на
някои военни подводници165. В момента Швеция е един
о т световните лидери в производството на Стърлинг
двигатели о т най-ново поколение за автомобили, т е ж 
котоварни средства, лодки и електрически генерато
ри. С тази технология вече са произведени и пуснати
на пазара екологични двигатели с висока ефективност
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за автомобили, чийто първичен източник на енергия са
пелети166.
Основни операции на двигателя на Стърлинг:
Работата на най-простата конфигурация на двига
теля на Стърлинг може да бъде разделена на четири фази:
1. Свиване.
2. Нагряване.
3. Разширение.
4. Охлаждане.
Преминаването о т една фаза към друга се осъщест
вява благодарение на наличието на маховик върху вала на
двигателя, който натрупва енергия при протичане на
фазите и я отдава между една и друга фаза, предотвра
тявайки по този начин спирането на двигателя, когато
буталата се намират в крайните (мъртви - бел. прев.)
точки.
По-подробно:
• долното бутало избутва въздуха към горното бу
тало, вследствие на което т о се премества и така на
влиза въздухът;
• въздухът се нагрява, разширява и се връща обратно
към долното бутало, което поради това се премества;
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• преместване
т о на долното бута
ло е причина за вли
зането в к о н такт с
охладителя на то п 
лия въздух, който
следователно изсти
ва и впоследствие се
свива, като измест
ва надясно горното
бутало;
•
премества
нето надясно на
горното
бутало,
подпомогнато о т
инерцията, натру
пана о т маховика,
кара коляното, кое
т о продължава да
се върти, да снижи
долното
бутало,
което отново из
бутва въздуха към
горното
бутало,
и цикълът започва
отново.
Предимства:
• Когенериращ ият процес едно
временно на елек
трическа и топлинна енергия позволява значителни ико
номии на енергия в сравнение с разделното производство
на двете.
• Този тип двигатели може да използва източници
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на топлина, които вече са приложени за други цели (чрез
рециклиране на разсеяната енергия) на промишлено рав
нище или за битови нужди (печки, бойлери и др.).
• Пригодност за всички горива.
• Не произвежда силно замърсяващи отработени
газове, типични за двигателите с вътрешно горене.
• В новата версия с помощта на слънчевата енер
гия не произвежда никакъв ти п о т вредните емисии и по
стига равна или по-добра производителност в сравнение
с конвенционалните генератори с двигатели с вътрешно
горене.
• Изгарянето е извън цилиндрите, изолирано е по
отношение на смазването на движещите се части и за
това не изисква никаква смяна на маслото.
• Благодарение на малкия брой подвижни части
(средно 50% по-малко в сравнение с двигател с вътрешно
горене) има проста структура, ниско износване на ком
понентите и дълъг живот.
• Има ниски емисии на шум и вибрации в сравнение
с който и да е двигател с вътрешно горене.
Стърлинг за Африка
Един модерен двигател на Стърлинг, нагряван о т параболично слънчево огледало с увеличителна леща вместо
традиционната горелката (Ил. 6), е в състояние да про
извежда електроенергия с ефективност, която достига
до 32%167, което е в същата степен на един конвенцио
нален генератор с двигател с вътрешно горене. Stirling
Energy Systems вече инсталира перфектно работещи
слънчеви системи на Стърлинг за над 500 MW мощност.
Това означава, че днес слънчевата технология на С тър
линг може да се използва за незабавно задоволяване на
енергийното потребление на всички народи о т Третия
свят, които ж ивеят в горещи страни като Африка168.
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Ил. 6. Електрически генератор със слънчев двигател Стърлинг

Ил. 7.
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Проект Отворен код на двигателя на Стърлинг
През 2008 г. Държавното индустриално техническо
училище Е. Матей в Урбино реализира сериозен проект за
изграждането на двигател на Стърлинг (Ил. 7). По-късно
е публикуван в интернет мрежата, та к а че може да се
проучва онлайн безплатно169.
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Бележки:
163. Patrizio Diamantini, Progettazione е realizzazione di
un motore Stirling, 2008.
164. Машината на Стърлинг, Римски университет
Ла Сапиенца, Катедра по машиностроене и въздухоплава
не, http://www.dima.uniromal.it/dma/users/ladmmfsea/ 1а%20
storia%20di%20stirling.pdf.
165. Шведската фабрика Кокумс е световен лидер в
областта на инсталирането на Стърлинг двигатели о т
най-новото поколение подводни кораби, фирмен уебсайт:
www.kockums.se; илюстративен материал на разположе
ние онлайн: http://www.sesusa.org/ submarine.pdf.
166. Precer Group, Signalhomsgatan 124, Karlstad, Шве
ция, http://www.precer.se/.
167. New Solar Stirling Dish Efficency Record o f 32%
set, 17 януари 2013, http://cleantechnica.com/2013/01/17/newsolar-stirling-dish-efficiency-record-of-3 2- set/.
168. Sterling D. Allan, World’s Largest Solar Installation
to Use Stirling Engine Technology, USA, 11 август 2005,
http://pesn.eom /2005/08/l l/9600147_Edison_Stirling_
largest_solar.
169. П роектът на ДИТУ в Урбино може да се изтегли
в pdf формат о т следния линк: http://www.emattei-urbino.
it/meccanica/docs/2081.pdf.
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Глава IX
УМНОЖИТЕЛ НА СИЛА
ОТ фЕРНАНДО СИКСТО РАМОС
фернандо Cukcmo Рамос - 64-годишен перуански ин
женер, баща на единадесет деца и сляп о т 14 години, е
патентовал170механично устройство, което, изглежда, е
в състояние да умножава първоначалната работна сила
в съотношение о т 1 към 20. Цялата механична енергия,
произведена в повече о т необходимото за първоначалния
тласък, може да се преобразува в излишък о т електро
енергия. Това означава, че системата може да се самозахранва и ето защо това би била технология, която да
реши световния проблем с недостига на енергийни ре
сурси. Устройството може да доведе до фалит на дър
жавите и лобитата, които извличат облаги съответно
о т данъчни такси и печалба о т продажбата на фосилни
горива.
Изобретението на фернандо Сиксто Рамос получа
ва първа национална награда в Лима през 2011 г. и второ
важно международно отличие през април 2012 г. на че
тиридесетото изложение на изобретенията в Женева,
където е удостоено с т р е т о м ясто171. Спечелването на
бронзов медал за подобно изобретение обаче може да се
см ята за пирова победа в областта на свободната енер
гия, защото след като е призната за работеща техно
логия, в действителност заслужава присъждането един
ствено на първо място. Освен това, новината се предава
чрез масмедиите със скоростта на метеор, който бързо
и безследно изчезва о т погледа. Единствените журнали
сти , които са се заинтересували о т изобретението
му, преди т о да изпадне в забвение, са перуанските.
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Ил. 1. Вляво - „джобният“ прототип, създаден от изобретателя.
Вдясно - по-голям модел, към който е бил свързан двигател, за да пока
же, че движещата сила на изхода е много по-голяма от тази на входа.

Как работи
В интервю по време на пресконференцията на Ж е
невското изложение фернандо Сиксто Рамос недвусмис
лено заявява: Тази система дава възможност да се ум
ножи силата, без да се променя скоростта. Можем да
вземем един двигател с една конска сила и да я превър
нем в двайсет'72. Устройства о т този тип може да се
монтират последователно, за да се развие огромна сила,
като се започне о т незначителен механичен тласък. Не
говият принцип на действие е обяснен о т изобретателя
по следния начин: Използвайте инерцията като основно
средство, за да се постигне увеличаване на силата на
първоначалния тласък, и можете да задвижите кораб с
двигател на обикновен автомобил.
П рототипът, представен в Женева, се състои о т
два паралелни въртящи се вала с четири въртящи се
диска (по два за всеки вал), свързани помежду си с помо
щ т а на централна щанга. Всеки вътрешен вал е свързан
към съответн ата двойка странични дискове (един о т
всяка страна), така че да бъде видимо преместен извън
техния геометричен център. Стоманената щанга като
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мост между двете двойки въртящи се дискове (предни и
задни) има, о т своя страна, ъгъл на накланяне около 180°,
за да се гарантира, че т е се в ъ р т я т в напълно проти
воположни посоки един спрямо друг (ако например една
т а двойка дискове се върти в посока на часовниковата
стрелка, т о другата двойка се върти в посока, обратна
на часовниковата стрелка). По време на завъртането
на първия вал централната щанга, свързана с четирите
диска, задвижва и втория вал с движение, което описва
осморка, обърната в хоризонтално положение (напред и
нагоре и после надолу в обратната посока, след това за
почва нов цикъл).

Ил. 2. Графично представяне на движението по хоризонтална
осмица, осъществявано от централната щанга, свързваща двата ус
поредни вала

На пръта в центъра, поставен между двата вала,
изобретателят е заварил малка стоманена греда, която
носи теж ест, служеща за ритмично повишаване на сила
т а на гравитационното притегляне по време на възвратното движение. Това просто техническо устройство би
трябвало да бъде в състояние да осъществява посте
пенно силата на натиск, който се оказва върху първата
двойка дискове. В тори ят вал, въртейки се в обратна

298

IX. Умножишел на сила о т Ф. С. Рамос
посока, генерира движение на връщане (действие/проти
водействие), което според проверките, извършени о т
техническите лица, специалисти по контрола, би било в
състояние да увеличи силата на първата.
Изобретението на Сиксто Рамос може да се разглеж
да като разновидност на архимедовия въртящ се лост,
тъй като увеличава силата на натиск само с помощта
на принципите на класическата механика. За да опрости
обяснението на неговия механизъм на действие, изобре
т а т е л я т го сравнява с техниките на бойните изкуства,
при които се използва т е ж е с т т а на противника срещу
самия него. Неговото устройство обаче не изглежда да
разчита единствено на инерцията, гравитацията и на
принципа на механичния резонанс (между синхронизира
ното възвратно-постъпателно движение на дисковете и
по време на спускането на т е ж е с т т а ), но и на още една
малка тайна, която е свързана с особената крива, опи
сана о т ексцентричните оси по време на въртенето им.
Реализирането на работещо копие на умножителя на
сила на Сиксто Рамос, без първоначално да са напълно изясне
ни и най-малките детайли на изграждането, е почти невъз
можно. Действието му всъщност, колкото и да е привидно
просто, може да се постигне само при стриктно спазване
на някои конфигурационни параметри, като разстоянието
между валовете, тяхната степен на ексцентрицитет,
ъгъла на кривина по време на трептенията и повдигнатата
масата по отношение на т е ж е с т т а на дисковете.
Тайната на Рамос
Досега изглежда, че никой не е успял да построи копие
на устройството на Сиксто Рамос, тъй като лаконичното описание на техническия чертеж, подаден в перуанската патентна служба, не обяснява точно динамиката
на движение на валовете.
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О т внимателно кръстосано изследване на предста
вения технически чертеж към п атен та и филмите,
където е възможно да се види умножителят на сила в
действие, може да се стигне до заключението, че ако из
обретението на Рамос наистина работи, неговата тай
на трябва непременно да се състои в използването на не
вероятните свойства на циклоидната крива на Галилео
Галилей.
В геометрията циклоидата е крива, която се описва
о т точка, принадлежаща на окръжност, която се търка
ля по права (напр. тази, описана о т точка на колелото на
велосипед в движение), чиято основна характеристика е
да оползотворява гравитацията и инерцията по такъв
начин, че да увеличава движещата сила на въртящ ото се
тяло. И наистина, ако пуснем две топки о т еднаква ви
сочина - едната по наклонена, но напълно права равнина, а
другата по циклоидна крива, топката, която ще мине по
втория маршрут, ще пристигне първа, въпреки че т р а 
сето е по-дълго и една ч аст о т него е възходяща.
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Ил. 4.

Принципът на циклоидната крива наскоро бе при
ложен успешно о т Леонардо Гриеко - изобретател о т
Варезе (Кавария), който е разработил механична систе
ма за задвижване на автомобили с ексцентрични валове
(патентована е през 2012 г. и е вече на пазара), която
представя някои интересни аналогии с умножителя на
сила на Сиксто Рамос. Патентованото о т Леонардо
Гриеко изобретение прави възможно получаването на
увеличение на обикновената движеща сила на автомо
билите, гарантирайки икономия на гориво между 50 и
70%173.0свен очевидното използване на същата техника
на ексцентричните валове (преместване на то ч к ата на
задвижване на колелото о т центъра навън), вече използ
вана о т Рамос, Леонардо Гриеко дава обяснение, с което
отстранява всякакво съмнение относно близката анало
гия между двете изобретения: Намерих начин да се по
лучи движеща сила, която съвпада с първия сегмент на
циклоидната крива. Това позволява да се умножи силата
на задвижване174.
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Ил. 5. Леонаруо Гриеко показва на репортери от TG3 системата
за децентрализация на оста, която позволява използването на циклоидната крива, така че да се увеличи движещата сила и да бъде спесте
но гориво. Вляво - устройството, все още във фаза на проектиране;
вдясно - монтажът върху автолюбил при завършена работа.

Съществените разлики между п атен та на Леонар
до Гриеко и Сиксто Рамос зависят о т различния обхват
на приложението им. Първият е предназначен за транс
портния сектор (транспортни средства с валове, кои
т о се в ъ р т я т в една и съща посока), докато втори ят е
проектиран да бъде чист умножител на сила (генератор
на енергия) и следователно се характеризира с валове,
които се в ъ р тя т в противоположни посоки (не е при
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годен за превоз). По време на тяхн ото кръгово възврат
но-постъпателно движение с противотеж ест валовете
на умножителя на сила на Сиксто Рамос, изглежда, опис
в а т двойна циклоида.
На институционално ниво тази технология не въз
бужда никакъв интерес и в повечето о т случаите прос
т о е била пренебрегната като измислица, въпреки пуб
личните демонстрации и официалното признаване о т
две технически комисии по контрол върху изобрете
нията (първо в Перу и за втори п ъ т в Международния
салон в Женева). Междувременно Сиксто Рамос изпада
в забвение.
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Глава X
ЕНЕРГИЯ ОТ ДЪРВЕТА?
Американският изобретател Гордън У. Уодъл и
Engineering MagCap о т Кантон (Масачузетс) са разра
ботили технология, която прави възможно получаване
т о на електрическа енергия о т източник, изглеждащ
невероятен, но все още в изобилие, възобновяем и прак
тически безплатен: дърветата!
Крие Лагадинос - президент на MagCap, твърди,
че използвайки дървета, е успял да да произведе посто
янен то к: Колкото и невероятно да изглежда, ние бя
хме в състояние да демонстрираме възможността да
бъде произведена електроенергия точно по този начин.
Развитието на тази нова технология е все още в заро
диш, но потенциално може да осигури неограничено и
постоянно количество чиста енергия175. Гордън Уодъл
добавя: Вече знаем, че навсякъде около нас има огромен
източник на енергия, която може да бъде извлечена и
трансформирана в използваема електрическа енергия.
Трябва само докажем, че тази нова технология пред
лага повече предимства от слънчевата и вятърната
енергия176.
Уодъл обяснява, че използва дънера на дървото като
положителен полюс и общото заземяване като отрица
телен полюс. По принцип системата се състои о т ме
тален електрод, прикован към дървото, и е свързан чрез
проводник с друг Заземен метален електрод. Свързваща
верига между положителния и отрицателния полюс има
задачата да филтрира и да увеличи производството на
изходен ток. В неговата експериментална конфигурация
тази проста система е произвела 2,1 волта с постоянна
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характеристика и демонстрира, че може да поддържа
винаги заредена една никел-кадмиева батерия. Устрой
ството може да се счита за съвместимо с околната сре
да, понеже работи само с живи растения, поради което е
необходимо да се полагат грижи за тях.
Лагадинос твърди също, че тази технология може
лесно да се усили, т а к а че да произведе 12 волта с достатъчна мощност за захранване на каквото и да е електри
ческо устройство. Видът електричество, образувано по
този начин, е с постоянна характеристика, но е доста
тъчен един инвертор, за да го преобразува в променлив
т о к и да го направи използваемо за домакински нужди. По
този начин няколко дървета ще са достатъчни за произ
водство на енергия за цяло семейство и бихме превърна
ли горите в незаменими съюзници на бъдещите метрополиси.
Основната идея на това изобретение изглежда на
истина прекалено хубава, за да е истина, но Лагадинос
ни обяснява как да си направим проста практическа де
монстрация на действителното му действие: Доста
тъчно е да забиете пирон от сантиметър и половина в
кората на дърво (положителен пол/ос) и да го свърже
те с алуминиев проводник към медна тръба, вкарана на
6-7 см в земята (отрицателен полЪс), за да се получат
0,8-1,2 волта постоянен ток177. Той обаче уточнява, че
за да успее да оползотвори на практика този тип т о к
- толкова слаб и нестабилен, е трябвало да направи две
експериментални вериги. Първата е съставена о т три
прости кондензатора о т 0,7 волта, свързани успоредно
помежду си, и веднага щом достигат максимално ниво
на зареденост, автоматичен превключвател променя
кондензаторите о т успореден на последователен режим.
По този начин се умножава напрежението до 2,1 волта,
карайки да свети един светодиод. В торият кръг обаче
включва устройство за филтриране и стабилизиране на
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тока и за направата на постоянен електрическия ток,
генериран по този начин. Този втори кръг позволява да се
поддържа батерията винаги заредена, докато същевре
менно осигурява енергия на светодиода.
Гордън Уодъл посочва, че няма никакво ограничение
на количеството енергия, която може да се получи о т
едно-единствено дърво: няма никакво значение какъв е
броят на включените електрически връзки - всяка о т
т я х винаги ще произвежда същото количество енергия
със средно 0,7-0,8 волта. Системата работи само със
стволовете на живи дървета и също така е интересно
да се отбележи, че според изобретателя и противно на
това, което може да се предположи, по-голямата част
о т енергията, погълната о т веригата, не идва чрез фо
тосинтеза и о т листата на дърветата. Електрическо
т о напрежение на изхода в действителност се увелича
ва средно до 1,2-1,3 волта, точно когато дърветата са
голи, по-точно през зимата, веднага след като паднат
листата.

Ил. 1. Схема на веригата, извлечена от патент на САЩ
№ 20070279014: Power from non-animal organism
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Тази завладяваща зелена технология е патентована
о т Гордън У. Уодъл и Крие Дж. Лагадинос през 2007 г.178,
но, изглежда, е останала без приложения.
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Глава XI
НЕВЕРОЯТНАТА ИСТОРИЯ
НА ВИЛХЕЛМ РАЙХ

Ил. 1.

Вилхелм Райх (роден през 1897 г.) е австрийски учен
с разностранни интереси, който започва с изучаване на
медицина и психиатрия и стига до откриването на фи
зични явления, излизащи извън пределите на академич
ното му обучение. Бил е ученик на Зигмунд Фройд и по
време на първата фаза о т своята кариера ръководи една
о т най-престижните клиники, основана о т бащата на
съвременната психоанализа179. Въпреки всички награди,
получени при упражняване на медицинската професия,
неговите истински интереси обаче са други: научни из
следвания и експерименти за произхода на живота и
силите, които управляват както биологията, така и
материята. Тези изследвания му носят първо популяр
ност, а след това и забвение, както обикновено се случва
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с всички учени еретици. Тъй като е о т еврейски произ
ход, с появата на нацизма е трябвало да емигрира първо
в скандинавските страни, а след това в Америка, където
провежда най-забележителните си експерименти.
Оргонната енергия
Подобно на това, което открива Никола Тесла за
енергията на вакуума като първооснова на м атерията180,
Райх също предполага съществуването на една изначална
сила, свободна и неизчерпаема, която управлява всички
физически и биологични явления. Тази енергия вероятно
има следните физически характеристики:
• Вездесъща е, изпълва цялото пространство.
• Няма маса и е с космическо и първично естество.
• Прониква в цялата материя, но при различни ско
рости.
• Пулсира спонтанно, разширявайки се и свивайки
се, и се разпространява като вълна в пространството.
• Може да се наблюдава директно и е измерима с
подходящи техники.
• С отрицателна ентропия.
• Има силен афинитет и взаимно привличане с во
дата.
• Натрупва се естествено о т живи организми чрез
храна, вода, дишане и чрез кожата.
• Възбуждане и взаимно привличане на отделни въл
ни о т оргонна енергия или отделни системи, заредени с
оргон.
• Възбудимост чрез вторични енергии (ядрена,
електромагнитна, електрически искри, триене).
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Биологични последици о т силен оргонен заряд:
1. Общ ваготоничен ефект, разпространяващ се из
цялата система.
2. Усещания за изтръпване и топлина по повърхност
т а на кожата.
3. Повишаване на те м п ер а ту р ата на кож ата и
вътреш ната телесна тем пература, зачервяване.
4. Нормализиране на налягането и пулса.
5. Повишаване на перисталтиката, по-дълбоко ди
шане.
6. Повишаване на кълняемостта, размножаването,
цъфтежа и продукцията на овощни растения.
7. Увеличаване на скоростта на растеж на тъкани
т е , на зарастване и лечение на рани, което е доказано
чрез проучвания с животни и клинични опити с хора.
8. Увеличаване на целостта на тъканите и имуни
тета.
9. Подобряване на жизнеността.
Райх стига до заключението, че тази първична енер
гия, толкова важна за биологията, е образувана о т свърз
ването на два енергийни заряда, съвършено противопо
ложни помежду си, поради което решава да я нарече ор
гонна енергия по аналогия със сексуалния творчески а к т
(оргазъм) между мъж и жена.
За да докаже основата на своята теория, Райх про
вежда серия о т експерименти, в края на която заявява,
че е заснел в лабораторията действието на жизнената
енергия, която задвижва трансформацията на нежива
т а материя в най-елементарни форми на живот. Наблю
денията и направените тесто ве след това са подробно
описани и илюстрирани с лабораторната документация
в книгата Бионични експерименти върху произхода на
живота. Според Райх следователно процесът на образу
ване на нови форми на живот в първия етап на развитие
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ще бъде ясно видим в разлагащата се органична м ате
рия. Просто накисване на сено във вода и наблюдавано
под микроскоп показва например, че натопяването на
тр ев ат а генерира появата на оживели частици, прите
жаващи пулсираща подвижност (свиване/разширяване)
с променящи се цветове и форми181.
Първоначално Райх нарича тези променящи се обра
зувания мехурчета и ги заснема под микроскоп, стигай
ки след това до заключението, че последващата поява
на амеби и на други протозои се дължи на преобразува
нето им в по-еволюирали и усложнени форми на живот.
Ученият също така установява, че точно същият про
цес на формиране на мехурчета се наблюдава и в крис
талите, съдържащи се в буци пръст182, и това се случва
много по-често в стерилизираните култури (т.е. в о т 
съствието на съществуващи преди то ва бактериални
образувания), подложени на електрическа стимулация.
Този последен факт, изглежда, противоречи на всички
предишни познания за стерилизацията.
По отношение на медицинските приложения на о т 
критието Райх заявява, че противно на това, което
твърди настоящ ата теория на герминацията, семената
на живота (и на заболяванията) съществуват навсякъ
де, тъй като т е могат да се образуват и вътре в самия
организъм, като се започне о т мехурчести образувания,
които то й заснема, и на които по-късно дава названието
биони. Според официалната биология обаче протоамебите, наблюдавани о т него, идват отвън в съгласие с
теори ята на Луи Пастъор о т края на XIX в. Тази т е 
ория в действителност сочи като основна причина за
инфекциозните заболявания определени видове микроби,
които нахлуват в тял о то отвън. По тази причина спо
ред съвременната медицина лечението се състои в това
да им се противодейства с отрови като антибиотици
(пеницилинът например е отровата на гъба).
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Райх преобръща тази парадигма, като показва, че
често патогенните организми, свързани с болестта, из
общо не идват отвън, а о т вътреш ността на клетката
като резултат о т общото отслабване на организма. В
този ред на мисли микробите биха били не пряка причина
за загубата на жизнеността на организма, а резултат на
това.
Така Райх решава да лекува всички видове заболява
ния чрез излагане на пациентите на благотворното въз
действие на оргонната енергия за укрепване на естестве
ните защитни сили на клетките им срещу отслабването
и дегенерацията. Този медицински подход към произхода
на заболяването, основаващ се на различна интерпрета
ция на официалните клинични данни, дава интригуващо
научно обяснение за образуването на биологичен живот
о т инертните материали. По време на експеримента
XX върху т . нар. биогенеза той вижда потвърждение на
интуитивното си усещане, че концентрациите на оргонна енергия благоприятстват възникването на меж
динни органични форми между органичната и неорганич
ната материя, така наречените бионит. В тази връзка
пише: Този експеримент възпроизвежда протичането на
първичния биогенезис, а именно изначалния произход на
живата плазмена материя чрез кондензация на оргонна
енергия, лишена от маса'84.
Оргонната радиация като природна медицина
Райх заявява, че в специалните бионни култури, по
лучени о т морски пясък, е наблюдавал и заснел излъчва
нето на мощна, видима в тъмна стая, радиация. Въпреки
това, подобно излъчване не е било записано о т никакъв
детектор за ядрена или електромагнитна енергия, дока
т о в същото време замъглява л ен тата (чрез създаване
на един вид мъгла) и произвежда статичен заряд на изо
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лационните материали, както и магнитен заряд върху
лабораторните стоманени инструменти. По-късно Райх
се научава да овладява тази енергия и започва да я прилага
в експериментални медицински терапии, които според
свидетелството на много о т лекуваните пациенти са
потенциално в състояние да излекуват всякакъв вид за
боляване (включително рак) чрез засилване на жизнеспо
собността на организма185.
Райх вярва, че когато оргонната енергия на даден ор
ганизъм не е в равновесие, а е в излишък или в недостиг
за нуждите му, може да възникне болестно състояние. И
следователно неговият метод на лечение се състои във
възвръщане на нормалните нива на потоците о т оргонна енергия. Свидетелството на пациентите, лекувани
успешно о т Райх, го превръща бързо в много популярен
герой в Америка през 50-те години на миналия век186 и
медицинската гилдия изпада в смут. О т тяхна гледна
точка Райх е шарлатанин, който категорично трябва да
бъде спрян, защото оспорва всички основни постулати
на официалната медицина.
Потвържденията на Армандо Векието
В стати я, която се появява в II Resto del Carlino на
31 юли 2009 г., са публикувани проучвания о т италиански
изследовател, които, изглежда, потвърждават откри
т и я т а на Вилхелм Райх за оргонната енергия и нейните
благоприятни ефекти в биологията187. Клиничните из
следвания са проведени върху сериозно заболяване, как
вото е ракът, о т биолога Армандо Векиети по времето,
когато е бил директор на лабораторията за анализи в
Апиано. Изследователят, след к ато е изучавал меха
низма на образуване на раковите клетки близо триде
с е т години, стига до съгласие с тео р и ята на Райх и
заявява, че според данните и лабораторните тестове,
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koiimo е направил, раковата клетка не е причина за рак,
но се явява резултат на процеса на рак.
Проучването е представено за първи път в Манчес
тър през 2007 г. на медицинска научна конференция и след
това в САЩ, където резултатите о т експеримента са
анализирани о т изследователски център в Орегон. Кога
т о се връща в Италия, Векиети най-накрая пожелава да
се срещне и с Роберто Малионе - изследовател на трудо
вете на Вилхелм Райх. Според заключенията на Векиети
ракът е заболяване, което настъпва, когато организмът
е отслабен о т някаква вътрешна (ендогенна) и/или външна (екзогенна) причина, и състоянието на общо здраве за
виси о т енергийното зареждане на организма. Неговата
обсъждана теза върху клетъчната дегенерация е илюс
трирана с изображения и видеозаписи о т лабораторията
и в момента е на разположение онлайн188.
Проверките на Айнщайн
Акумулаторите на оргонна енергия (вид капани за ула
вяне на първичната енергия, която присъства естестве
но в околната среда), създадени о т Райх за терапевтич
ни цели, показват, че притежават и физическо свойство,
което може да се измери в лабораторни условия. Негово
т о изобретение в действителност произвежда топлина
о т нищото чрез използване на природните дадености
на някои органични и метални вещества, съответно в
състояние да задържат и отблъснат оргонната енергия.
Твърденията на Райх обаче не минават незабелязани о т
съдилищата на официалната наука и срещу него започва
кампания на медийно оклеветяване.
Райх реагира на обвиненията, че е шарлатанин още
на 30 декември 1940 г., когато моли Айнщайн да провери
действителното функциониране на неговото устройство.
Личната среща между двамата учени се провежда в Прин316
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стън на 13 януари 1941 г. и след 5часа на проверки Айнщайн
е принуден да признае, че, както предполага самият Райх,
ако температурата на даден обект може да се увеличи без
видим източник на топлина, става въпрос за експлозивна
новина в областта на физиката189. Няколко дни по-късно
обаче Айнщайн променя драстично мнението си, заявя
вайки, че увеличението на топлината, измерена о т него,
зависи само о т въздушните течения, а не о т свойствата
на акумулатора190. Впоследствие Айнщайн отказва да из
върши допълнителни проверки и счита въпроса за решен,
въпреки п ротестите на Райх.
Машината за дъжд
Вилхелм Райх твърди, че тъй като състоянието
на материята зависи о т потока на оргонната енергия,
която преминава през Земята и се върти около нея, дос
татъчно е да се промени плътността на този поток в
атмосферата, за да се получат климатични изменения191.
К ато тръгва о т този основен принцип, ученият измис
ля начин да индуцира образуването на изкуствени т е 
чения на космическа енергия, в състояние да променят
естествения поток на оргоните (частици и античастици) в желаната посока192. За да успее в това начинание,
използва вода и други материали, за които е открил, че
притежават качества на привличане и отблъскване на
оргонната енергия.
През юли 1953 г. теж ка суша в окръг Вашингтон
застрашава културите о т боровинки и фермерите о т
най-пострадалата област му предлагат награда, ако ус
пее да предизвика дъжд по изкуствен начин. Райх приема
предизвикателството и облъчва атмосферата със свои
т е оргонни оръдия, вследствие на което печели награда
т а . Публичното провеждане на експеримента минава с
голям успех и събитието е отразено в The Bangor Daily
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Ил. 2. Оргонното оръдие, наречено „Cloudbuster“ („Ловец на обла
ци“), на няколко оригинални снимки от онзи период

News на 24 юли 1953 г. Свидетел разказва пред репорте
рите: Най-странният облак, който някога съм Виждал,
започна да се образува веднага след като устройството
заработи193. Райх успява да подкрепи думите си с факти
и поради тази причина за кратко време придобива зна
чителна известност, като предизвиква дъжд дори в
най-пустинните области на Аризона194.
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Завладяващата ис
тория на оспорвания
учен след това е пресъз
дадена и о т британска
т а певица К ейт Буш в
песента Cloudbusting
(о т албума Хръткпте
на лЬбовта, 1985 г.). В
музикалния видеоклип
на сингъла Райх е ин
терпретиран о т До
налд Съдърланд.
Ил.З.

Съдебният процес и присъдата
На 10 февруари 1954 г. Американската агенция за хра
ни и лекарства - контролният орган на официалната ме
дицинска наука, изисква във федералния съд в Портланд
безсрочна съдебна забрана срещу Вилхелм Райх. В жал
бата се заявява, че оргонната енергия не съществува,
че продажбата на оргонни акумулатори трябва да бъде
спряна и че изследванията на Райх трябва да бъдат из
ключени о т научни публикации195. На 19 м арт 1954 г. съд
ъ т на Мейн приветства разпореждането на Агенцията
и нарежда унищожаването на всички оргонни акумулато
ри, отделните компоненти и информационните м ате
риали, отнасящи се до тях н ата дейност, включително
книгите, в които дори само са споменати196. Райх е пока
нен да присъства на съдебното заседание, но отказва да
се яви пред съда, за да даде отговори на научни въпроси.
През май 1956 г. Райх пътува до Аризона, но в негово
отсъствие и без негово знание един о т учениците му на
рушава заповедта, забраняваща прехвърляне на акумула
тори о т един щ ат в друг. Райх е подведен под отговор
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ност за случилото се и е обвинен в неуважение към съда.
След което е арестуван и отведен с белезници пред съда
в Портланд, където е осъден на две години лишаване о т
свобода. Всички искания за освобождаване под гаранция
са отхвърлени197.
Така наречената свободна енергия (която то й нари
ча оргонна енергия) в крайна сметка се превръща по-ско
ро в проклятие, отколкото в изключително откритие
за всички учени бунтовници, които я доближат.
К л а д а т а на к н и г и т е и на В сичките научни
м атериали

На 23 август 1956 г. цели 6 тона научен материал,
резултат о т цял един живот, посветен на проучвания
и изследвания, са хвърлени в пламъците на крематориума в Гансевурт, Ню Йорк. Книги, машини, изобретения,
вестникарски стати и , бележки и снимки на лабораторни
експерименти по този начин са осъдени да изчезнат за
винаги198.
ЗатВор и Внезапна с м ъ р т

На 10 февруари 1957 г. Райх е задържан във федерал
ния затвор в Люисбърг, където остава в продължение на
осем месеца. На 3 ноември същата година, няколко дни
преди да бъде освободен под гаранция, Райх умира преж
девременно и съдебният лекар приключва случая като
естествена смърт, предизвикана о т сърдечен удар199.
Семейството на учения и затворникът, с когото са
делили една килия, твъ р д я т обаче, че е бил отровен200.
Това, което знаем със сигурност, е, че когато Райх влиза
в затвора, вече е предчувствал, че няма да излезе жив
о т т а м , защото, освен че изрично го е заявил, изготвя
и завещанието си. И Майкъл Силверт - негов ученик, с
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когото е споделял присъдата, се самоубива, малко след
като излиза о т затвора201.
Инструкции за изработка
на оргонен акумулатор
Според теорията, развита о т Вилхелм Райх след го
дини на опити, оргонната енергия може да бъде въведена
в акумулаторите по негов замисъл практически навсякъ
де, тъй като се касае за форма на първична енергия, коя
т о макар и с различен интензитет, се намира във всяка
точка на пространството. Оргонните акумулатори на
Райх са имали формата на истински кутии с различни
размери, така че да може да поберат с експериментални
цели животни, растения или хора.
Съвременните последователи на Райх, които са въз
становили технологията, твърдят, че външният пери
метър на структурата трябва да бъде образуван о т
слоеве различен материал, насложени един върху друг. За
почва се о т минимум тр и за по-простите апарати и се
стига до двайсет при онези, които са по-сложни (обичай
но се използват около п ет слоя, по-добре броят да е не
четен). Оргонният материал (дърво или стъклена вата)
трябва да има ефект на задържане върху привлечения оргон (и след то ва отблъснат като отражение) о т метала
(често се използва поцинкована ламарина). Синергичното
действие, получено о т комбинацията на тези материа
ли с различни свойства върху оргонната енергия, допуска
т я да бъде впрегната във вътреш ността на многослой
ната кутия, която по тази причина се нарича оргонен
акумулатор. Изглежда, че стоманата е най-подходящи
я т материал за привличане на енергия (най-лош е алуми
ният, на междинно място е поцинкованата ламарина),
докато пластичните материали (компромисен вариант
е дървесината) трябва да притежават способността
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да забавят изплъзването й, благоприятствайки нейната
концентрация във вътреш ността.
Ефективността на акумулатора ще зависи и о т
множество фактори на околната среда, като например
атмосферната влажност (оптимално условие би била
относителна влажност о т 40-50% при околна темпера
тура 18-20°С), географската ширина (ефективността
се подобрява към Екватора и се влошава към полюсите),
височината над морското равнище (с по-благоприятни
условия са по-високите коти), метеорологичните усло
вия (най-добра резултатност ще имате при хубаво вре
ме) и дори о т времето на деня (с по-добри резултати
през най-горещите часове).
Сеансите на терапия върху хора трябва да продъл
ж ават не повече о т 30-45 минути, в противен случай
предизвикват физически разстройства о т претоварва
не, като виене на свят, гадене, повръщане и т.н. Съгласно твърденията на Райх и на опитите на съвременните
независими експериментатори (т.е. при липса на офици
ални данни) температурата на т я л о т о на пациентите
клони към увеличаване, но след като сеансът приключи,
се връща към нормалната. Ако подлежащият на лечение
е с треска, тем пературата на т я л о т о му ще спадне в
сравнение с тази, която е имал преди момента на влиза
не в оргонния акумулатор. Капанът за енергия, изобре
тен о т Райх, трябва да стимулира протичането й на
биологично ниво, допускайки т я да се разпределя по целия
организъм, усилвайки имунната система.
За възстановяването на прототипи, колкото се
може по-близки до оригиналните, замислени о т Райх, мо
жем да следим напътствията и чертежите, публикува
ни о т Джеймс Де Мео - най-големият световен експерт
по оргонна енергия.
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Ил. 4.

В схемата, разработена о т Де Мео, се виждат
осем слоя, вместени един между друг:

1. Външна облицовка о т силотекс - материал, със
тоящ се о т растителни влакна, омесени и пресовани
със свързващи вещества, използван в строителството
като изолатор и за звукоизолация;
2. Три вътрешни секции о т стъклена вата, памук
или пластмаса;
3. Три слоя стоманена вълна;
4. Вътрешен слой, изработен о т лист поцинкована
ламарина или стоманена мрежа.
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Оргонните акумулатори обикновено се изработват с
квадратна или правоъгълна форма и могат да бъдат с вся
какъв размер в зависимост о т вида изпитание, което се
предприема (с растения, животни или хора). Дебелината
на органичния слой трябва да бъде около два пъти по-го
ляма о т тази на металния и може да варира о т няколко
милиметра до 2 или 3 сантиметра. Препоръчително е да
се залепят един към друг различните слоеве материал, за
да се ограничи до минимум използването на гвоздеи.

Ил. 5. Голям оргонен акумулатор, използван от Райх за лечение на
неговите пациенти

Експерименти Върху растения
Коректно заредени, семената и растенията в такъв
акумулатор демонстрират по-висок тем п на растеж и
производство на плодове. Касае се за един о т най-прос
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т и т е и най-широко възпроизведени експерименти на
Джеймс Де Мео с оргонен акумулатор. Процентът на
покълване, растеж, цъфтеж и плодородие се увеличава
с усвояването на оргонната енергия. Семената може да
бъдат нагласени да покълнат директно в акумулатора
или пък да се заредят за няколко часа, дни или дори сед
мици, преди да бъдат засадени. Подобряването на расте
жа може да се появи, като се зареди само водата, която
се дава на растенията202. Снимките за сравнение между
растения, изложени на действието на оргонен акумула
тор, и растения, оставени да р а с т а т при обикновени ус
ловия, могат да се видят на интернет сайта на Де Мео
www.orgonelab.com. Много други любители-експериментатори , които повтарят тези опити, са публикували
онлайн снимки на получените резултати, които, изглеж
да, демонстрират съиште предимства, описани о т Райх
и впоследствие потвърдени о т Де Мео.
Експерименти върху животни
Изследванията на Райх върху въздействията, при
чинени о т неговите акумулатори в биологията, демон
стрират очевидни подобрения при гризачи, болни о т рак
или само ранени. Неговите експерименти би трябвало
да са потвърдили, че тъканите, стимулирани о т оргонен
енергиен заряд, оздравяват по-бързо и че разрастването
на тумора се забавя, спира и накрая регресира.
Експерименти върху хора
Цялата оригинална клинична документация, събрана
о т Райх, относно експериментирането с хора е унищо
жена о т американските власти по здравеопазването в
края на 50-те години и оттогава, с няколко редки изклю
чения203, проучванията върху оргонната енергия са окон
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чателно прекратени. Все пак, според Райх и няколко неза
висими изследователи като Джеймс Де Мео достатъчно
е да се направи само един сеанс вътре в оргонен акумула
тор, за да се почувстват физически му въздействията
- усещане на топлина и изтръпване на кожата.
Оргонитът
Оргонитът е изобретение, последвало оргонния аку
мулатор на Райх, видяло бял свят през 80-те години на ми
налия век, благодарение на двама изследователи: австри
еца Карл Велц и американеца Дон Крофт. Според Карл
Велц фини метални частици, суспендирани в смола, коя
т о се е втвърдила, натрупват повече оргонна енергия о т
метода, изобретен о т Райх, предвиждащ наслагването
на редуващи се органични материали и метални листове.
Според твърденията, направени о т неговите изобрета
тели, оргонитът дори би бил в състояние да преобразува
отрицателна енергия в положителна в биологията, но в
този случай наклонението е задължително условно.
Касае се за устройство, което може много просто да
се направи у дома: за изработването му е достатъчно да
се намери малък контейнер (по възможност о т стъкло
или метал) за използване като форма, да се постави вътре
шепа метални стружки (алуминиеви отпадъци, стомане
на вълна или телени мрежи о т всякакъв вид), да се сло
жи камъче о т кварцов кристал в центъра и да се напълни
формата с течна полиестерна смола. О ставете сместа
да изсъхне до пълното й втвърдяване и обърнете форма
т а , за да извадите оргонита. Обикновено се приготвя с
форма и размери на рогче сладолед или на сапун и в интер
н ет мрежата съществува обширна литература тип На
прави си сам. На пазарно ниво има много фирми, които го
произвеждат, и може би точно по тази причина неговата
предполагаема ефикасност подлежи изцяло на доказване.
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Ил. 6. Изображение на оргонит
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Марко Пицути
ТЪРГОВИЯ С ДУШИТЕ НИ
Експлозивни разкрития
Окултната пътека на властта
отвъд официалната версия
Колосалните измами на каста
банкери, които властват над света
Ролята и целите на тайните
общества
Много въпросителни по отноше
ние на големите обрати в историята
тук намират своите еднозначни отговори. Непубликуваните
досега документи и материали убедително доказват как
едно правителство в сянка, управлявано о т международните
финансови кръгове, отдавна координира действията ипрограмите
на представителите с различна политическа ориентация, за да
реализира плановете си за абсолютна власт и глобализация на
света.
Става дума за онова, което масонството нарича Нов световен
ред - вековен план, който предвижда съсредоточаването на всички
ресурси на планетата в ръцете на малък елит о т супербанкери.
Познавайки задкулисните игри и целите на тайните общества,
към които са принадлежали и принадлежат и до ден днешен
всички по-значими личности, можем да си обясним процесите
о т миналото, настоящето, а може би и о т обозримото бъдеще.
Големите идеологии - илюминизъм, либерализъм, комунизъм,
националсоциализъм, са замислени в една исъща мрачпалаборатория
на идеи.
Каймакът на обществото е свързан по един или друг начин с
масонски или парамасонски структури: Бохемиан клуб, Съвет за
външни отношения, Кралски институт по международни въпроси,
групата Билдерберг и т . н. Организации, към които трябва на всяка
цена да принадлежиш, ако искаш да влезеш в стаята с бутоните.
Подробен и задълбочен анализ за истинската роля, която имат
тайните общества в хода на историята. Експлозивна книга,
която представя другата гледна точка за епохалните събития световните конфликти, международния тероризъм и появата на
идеологиите.

„Парите нямат родина, а финансистите нямат нито
патриотични чувства, нито благоприличие. Тяхната единствена
цел е облагата. “
— Наполеон Бонапарт
„Светът се дели на три групи хора: малък брой, които
създават събитията; друга група, която бди над изпълнението
и подпомага осъществяването им докрай, и накрая едно голямо
мнозинство, което едва ли някога ще разбере какво се случва в
действителност. “
— Никълъс Мъри Бътлър, ректор на Колумбийския
университет, носител на Нобелова награда за мир през 1931 г.
„Когато човек се сблъска с конспирация с такива огромни
размери, не може да повярва, че тя съществува. “
— Дж. Едгар Хувър, бивш директор на фБР
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ЗАБРАНЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА,
КОИТО ЛЕКУВАТ
Търговци със здравето
Книгата е задълбочено разследва
не на големите задкулисни игри на Биг
фарма с неизбежни въпроси за истин
ската цена на нашето здраве.
. Вярно ли е, че някои ваксини имат
трайни странични ефекти, които са
известни на науката, но не и на обикно
вения човек?
. Съществуват ли лекарства, които
не се произвеждат, и революционни диагностични методи, които
не се прилагат, защото ще навредят на интересите на големите
фармацевтични компании?
. Има ли алтернативно лечение, за което ортодоксалната на
ука мълчи и подценява неговите достойнства?
Проф. д-р Паоло Дзамбони с една проста операция е излекувал
болната си съпруга о т множествена склероза, франко Верцела
се справя с тежки случаи на аутизъм. Молекулярният биолог

проф. д-р Питър Дюзбърг лекува доказано болни о т СПИН. Ре
зултатите са очевидни, клиничните данни са на разположение и
въпреки това лекари и учени упорито ги отхвърлят. Списанията
не публикуват материали на тази тема и не се отпускат никакви
финансови средства за научни изследвания. Защо?
За да не се накърнят интересите на Биг фарма, която уп
равлява третия по големина световен бизнес след финансите и
петрола.
Свръхпечалби, които се основават на хроничните заболява
ния - продължителното лечение означава неспирни постъпления
и взаимосвързани икономически интереси, чрез които Биг фар
ма е в състояние да контролира академичния свят, заглавията
в специализираните издания и редица други институции. А по
следствията са очевидни: лекарите предписват фармацевтични
средства в изобилие, цените растат, а вредата (страничните
ефекти) е по-голяма о т ползата.
Марко Пицути изследва новите възможности на епигенетиката и физиката, които на практика могат завинаги да погребат
хапчетата и да ни освободят о т монопола, упражняван о т Биг
фарма върху нашето здраве. Защото един по-различен терапев
тичен подход, в по-малка степен агресивен и вреден и в същото
време по-ефикасен, е вече възможен, неотложен и необходим.
Подправените истини на Биг фарма.
. Цените на лекарствата се увеличават, за да може да се фи
нансира проучването = лъжа!
. Клиничните изследвания са строги и се съобразяват с паци
ентите = лъжа!
. Ваксините за деца имат незначителни странични действия
= лъжа!
. Вирусът HIV е причината за СПИНА = лъжа!
•
Свинският и птичият грип отприщиха най-ужасните пан
демии = лъжа!
. Множествената склероза е нелечима = лъжа!
. фармацевтичните средства са най-бързото и ефикасно ле
чение = лъжа!

Марко Пицути
СКРИТИТЕ МАНИПУЛАЦИИ
ЗАБРАНЕНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Как ще се промени светът - от
финансов крах, насочен към бунт
Когато хората все по-трудно ус
пяват да „избутат“ финансово месе
ца до края, започват да си задават въ
проси и да се пробужда съмнение към
мощните оръжия за масово отвлича
не на внимание - медийната машина
за дезинформация, чиято жертва са.
Поради тази причина икономисти,
политици, държавни глави и дори Ватикана „натискат педала на
газта“ върху предполагаемата „необходимост“ за създаване на
Нов Световен Ред. Те вече открито декларират подкрепата си
на проекта за глобализация в интервюта, в телевизионни преда
вания и в публични изказвания, сочейки я като единствено реше
ние на кризата.
Желанието на финансовия елит е да действа бързо и без ни
какви препятствия, за да избегне изпускането на контрола върху
кризата, използвайки средствата за масова информация, финан
совия пазар, социологическите агенции и партиите.
Населението масово и ежедневно се тероризира чрез негатив
ни новини за риска о т държавен фалит и следователно е принуде
но да приеме всяко едно условие, наложено о т технократските
правителства. В същото време никой не казва истината за про
изхода на кризата: народът реално никога не е управлявал, волята
му винаги е била заобикаляна, представителната демокрация е
заблуда, а държавният дълг е една колосална измама по отноше
ние на гражданите.
Марко Пицути привежда впечатляващ брой обективни дока
зателства, които са в състояние да разрушат всякакви съмнения
за истинските цели, преследвани о т действащата политическа
класа по целия свят (от Обама до Монти, о т Пападемос до Дра
ги и т.н.); за тези на техните подбудители (финансовия елит) и
за това какво ще се случи в близко бъдеще, ако не предприемем
нещо, за да го предотвратим.
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ЗАБРАНЕНИТЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ
Антология на цензурираните
находки, когато властта укрива
знанията
О т близо век археолози и исто
рици упорито отказват да прием
а т всяка новост, която е в разрез с
ортодоксалната философска школа.
Въпреки това, откритията, напра
вени напоследък, налагат различен
прочит и разбиране за човешката
история...
Вълна о т интерпретации на независими учени буквално помита
досегашните академични догми и хвърля светлина върху дейст
вително експлозивни и противоречиви историко археологически
въпроси. Мълчалива революция, която макар и пренебрегвана о т
средствата за масова информация и институциите, вече отваря
първите пукнатини в обгръщащата я стена на мълчанието.
Многото доказателства, събрани в тази еретична книга,
както я нарича самият автор, представляват своеобразна ан
тология на най-мрачното и цензурирано минало на човешкото
развитие. Това е старателно изследване, добре документирано с
най-противоречивия и дискутиран през последните години мате
риал о т историческо и археологическо естество.
На прицел са парливи теми, като новата концепция за разви
ти ето на човешкия прогрес, изгубените цивилизации, тайнстве
ният генезис на еврейския народ, появата на Христос като ис
торическа личност, създаването на Новия Завет, оцеляването на
Ордена на тамплиерите.
И още :
• Древни технологии и цензурирани находки
• Астрономически календари о т миналото
• Следите о т предишно глобално общество
• Изключителните мегалити в Баалбек
• Невероятната перуанска крепост в Саксайуаман
• Пирамидите в Гиза и други грандиозни произведения на древ
ния свят

• Еретичната хипотеза за синята кръв
• Произходът на царете и наследниците на фараоните
• Древният култ към Слънцето
• Тайната на Светия Граал и Орденът на тамплиерите
• Северните мумии на Канарските острови
• Студеният дом на Омир - скандинавският произход на Или
ада и Одисея
• Мистерията Гранд Каньон
• Необичайните аналогии между древната алхимия и студения
ядрен синтез

