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Але якщо, за всіх рівних умов, напрям струму 
в обмотці електромагніту змінюватиме силу стру-
му у ньому (що буде помітне по зміні магнітних 
властивостей цього електромагніту), то в такому 
разі доведеться визнати наявність «течії» в сере-
довищі, що проводить електромагнітні явища. І 
ця течія, подібно до течії річки, впливає на швид-
кість руху по поверхні річки [11].

Цей феномен, на думку Ніколи Тесли [12, 13], 
можливий у тому випадку, коли є можливість 
для протікання надвисокочастотних електричних 
процесів.

До нашого експерименту феномен відсутності 
обмеження струму в електромагніті по частоті 
його змінних складових, або гармонік, ніким не 
розглядався, – адже велика індуктивність обмот-
ки електромагніту (та ще з сердечником) не доз-
воляла і думати про можливість створення елек-
тромагніту, який не має обмеження по частоті 
струму, що його живить.

Але у разі, коли обмотка не має практично 
ніякої індуктивності, можна досліджувати яви-
ща надвисокочастотного електромагнетизму, 
вимірювати і оцифровувати ефірні феномени за 
їх впливом на магнетизм.

 Такі умови стають можливими, якщо елект-
ромагніт приводиться в дію циркулярними стру-
мами Фуко, які викликаються рухом сильного 
постійного магніту, що рухається в його «сердеч-
нику» (рис. 1).

На основі проведеного досліду з уповільнено-
го падіння магніту всередині металевої трубки 
(рис. 1) нами був розроблений дешевий і показо-
вий спосіб довести наявність обертального руху 
всередині середовища, що є провідником елект-
ричних і магнітних феноменів. Для визначення та 
умовного вимірювання обертального руху цього 
середовища нами був винайдений та побудований 
прилад, який максимально оптимізував умови до-
сліду з уповільненого падіння магніта усередині 
металевої трубки. Прилад являє собою алюмінієву 
трубку з внутрішнім діаметром 8 мм і завдовжки 
2000 мм, закріплену на шарнірі у вертикальному 
положенні на штативі з немагнітних та індукцій-
но інертних матеріалів.

При цьому сила гравітації через шарнір кріп-
лення надавала металевій трубці суто вертикаль-
ного положення, що виключає тангенціальну пе-
решкоду для рівного падіння магніту в трубці.

Згори в трубку поміщався потужний неоди-
мовий магніт діаметром 6 мм і завдовжки 8 мм 

(рис. 1). Під дією сили тяжіння магніт усере-
дині трубки починав рухатися вниз. Рухався він 
повільно, оскільки сила індукції і вихрові струми 
у трубці викликають сильне його уповільнення. 
Правило Ленца визначає напрям індукційного 
струму і свідчить, що індукційний струм має та-
кий напрям, що він послаблює дію причини, яка 
збуджує цей струм [9]. Гальмівна сила зростає 
зі збільшенням швидкості падіння. Прискорення 
магніту поступово зменшується, і, врешті-решт, 
рух магніту стає практично рівномірним, якщо 
труба досить довга. Якщо виходити з відомих 
електродинамічних положень, то полярність маг-
ніту, який падає, ніяк не повинна впливати на про-
цеси, що відбуваються. Адже основна властивість 
самого магніту – урівноваженість – демонструє 
однакову силу його різних полюсів.

Струми Фуко теоретично повинні просто ком-
пенсувати один одного, рухаючись в різні боки 
навколо магнітних полюсів, і нічого, окрім нагрі-
вання трубки струмами Фуко, начебто не повинно 
відбуватися (рис. 2).

Окрім описаного ефекту уповільнення, на маг-
ніт, який падає в металевій трубці, діє постійне 
магнітне поле Землі. На широті Києва північний 

Рис. 1. Прилад для проведення дослідження.
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