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Vladimír Utkin a Lenz v zákon 
 
Vladimír Utkin je velmi uznávaný ruský výzkumník, který ochotn  sdílel sv j pohled na principy innosti 
free-energy systém . Pokud nemáte kopii jeho první práce, m žete si ji stáhnout z http://www.free-energy-
info.com/VladimirUtkin.pdf. 
Jak pravd podobn  víte, komer  dostupné transformátory a motory jsou vinuty symetricky, což je nutí 

ekonávat sílu, kterou samy vytvá ejí – je to trochu podobné jako když tla íte auto, jehož baterie je vybitá, 
ale s tím rozdílem, že dva lidé tla í auto zezadu a dva zep edu proti nim. To je tak hloupé, že je t žko uv it, 
že by to n kdo d lal, ale p esn  takto jsou motory (ne všechny, ale nap íklad induk ní motory ano - pp) a 
transformátory konstruovány a stav ny. ím v tší je výstupní výkon, tím více tento výkon brání vstupní 
energii, což znamená, že musíte mít v tší p íkon, abyste m li v tší výkon na výstupu. O tom je Lenz v 
zákon. Takto by to být n lo. Pokud postavíte nesymetrický transformátor, jaký ud lal Thane Heins, tento 
efekt není p ítomen a výstupní výkon m že být až ty icetkrát vyšší než je vstupní výkon, jak ukazují 
výsledky experiment . Není snadné postavit úpln  nesymetrický transformátor nebo motor, ale existují jiné 
zp soby, jak k problému p istupovat. Vladimír Utkin vytvo il následující prezentaci vysv tlující alternativní 
zp sob, jak se s tímto problémemem vypo ádat. N kterým tená m se pozd jší stránky tohoto dokumentu 
mohou zdát p íliš složité, ale prvotní informaci m že pochopit každý. 
 

 

EKONÁNÍ EFEKTU LENZOVA ZÁKONA 
Tajemství Nikoly Tesly 

By Vladimir Utkin u.v@bk.ru 

 

 

Úvod 
 
Je dob e známo, že ortogonální cívky, tj. cívky svírající pravý úhel, se vzájemn  neovliv ují. To ilustruje 
obr. 1. V následujícím schématu zapojení písmeno „U“ p edstavuje nap tí, písmeno „I“ p edstavuje proud a 
písmeno „L“ ozna uje cívku z drátu: 

 

Obr. 1: Tyto cívky neinteragují. 

To znamená, že když je vstupní cívka L1 p ipojena ke zdroji st ídavého nap tí, v cívce L2 se neindukuje 
absolutn  žádné nap tí. Je jedno, jestli je cívka vzduchová nebo s železným jádrem. 
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Toto je dob e známá skute nost, ale je považována za málo zajímavý a triviální fakt. Kdybychom mohli 
ud tat to, že cívky L1 a L2 budou spolu interagovat tak, že z cívky budeme moci odebírat energii bez toho, 
aby to m lo zp tný ú inek na vstupní cívku L1, potom se jedná o úpln  jinou v c a nikdo by ne ekl, že to je 
triviální. 
 
Této žádoucí situace m že být skute  dosaženo, jak ukazuje obr. 2, p idáním dvou permanentních 
magnet  M1 a M2, které jsou v jedné ose s cívkou L1 a jsou k sob  orientovány shodnými póly. Paraleln  
k cívce je zapojen kondenzátor C, aby bylo možné vytvo it rezonanci. K cívce p ipojíme odporovou zát ž, 
abychom mohli erpat výstupní proud.: 

 

Obr. 2: Ortogonální cívky ineragují pomocí porušení symetrie. 

Na obr. 2 jsou k sob  oto eny jižní póly magnet , ale funguje to také, když oba magnety k sob  oto íme 
severními póly. Domnívám se, že problém je vy ešen, tj. odpor RL je napájen skute nou energií, p emž na 
rezonanci vstupní cívky to nemá žádný vliv. Nyní se pokusím vysv tlit, jak a pro  tato konfigurace eší 
problém zp tné vazby. 
 

Vysv tlení principu 
 
Když jsou do zapojení na obr. 1 p idány dva magnety (M1 a M2) shodnými póly k sob  v ose s cívkou L1, 
tato cívka p idá magnetické pole, které te e kolmo k ose cívky L1 a n které silo áry obklopují cívku L2. To 

ní všechno, protože fluktuace magnetického pole cívky L1 mohou modifikovat magnetické pole 
produkované magnety a zp sobují indukované nap tí a proud v cívce L2. 
 
Kv li tomu vytvo íme st ídavé magnetické pole tím, že cívku L1 napájíme st ídavým proudem. Výsledkem 
je st ídavý magnetický tok proudící cívkou L2. V cívce L2 je indukováno nap tí, které vyvolá proud. To je 
trochu zjednodušen  ukázáno na obr. 3, kde je zobrazen pohyb magnetického pole v závislosti na sm ru a 
velikosti proudu cívkou L1. 

 

Obr. 3:. Vysv tlení principu asymetrické interakce 
ortogonálních cívek v d sledku pohybu magnetického pole. 
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Pro vytvo ení oscilujícího magnetického pole je cívka L1 uvedena do rezonance s paralelním 
kondenzátorem, ale „pohyblivé“ magnetické pole lze vytvo it také pomocí pohybujících se magnet , jak 
ukazuje obr. 4. Pohyblivé magnety by byly umíst ny na rotoru se st ídajícími se póly N, S, N, S… 

 

Obr. 4: Vysv tlení principu pomocí permanentních magnet . 

 
Možné chybné interpretace 

 

i interpretaci výše popsaných interakcí jsou možné následující chyby: 

1. Zap ažení rezonan ní energie a její p edání do zát že. 
2. Zap ažení energie magnetického pole a její p edání do zát že. 

 
Žádná z t chto dvou interpretací není správná. Základní princip ukazuje, že energii z žádného rezonan ního 
systému nelze erpat, protože kdybychom se o to pokusili, rezonanci bychom zni ili. Také není použito 
energie magnetického pole, protože magnetizace magnet  není žádným zp sobem zm na nebo snížena. 
 
Nejrozumn jší interpretace je z pozice dvojích energetických systém ; v nichž, vlivem vnit ní organizace, je 
indukována jistá latentní energie – a potom p edána do zát že. Z hlediska vn jšího pozorovatele (oscilátoru) 
je tato energie imaginární, ale pokud jde o vnit ního pozorovatele (výstupní cívka), je tato energie zcela 
reálná. Monitorování energie v r zných sou adnicových systémech poskytuje r zné výsledky, což je 
v souladu se sou asnými v deckými poznatky. 

 
Zákon zachování energie 

 
V roce 1918 matematik Emma Noether vytvo il teorém, v n mž tvrdí, že každé spojité symetrii fyzických 
systém  odpovídá zákon zachování: 
 
Symetrii asu odpovídá zákon zachování energie. 
Symetrii prostoru odpovídá zákon zachování momentu. 
Izotropii prostoru odpovídá zákon zachování úhlového momentu. 
Symetrii míry (gauge) odpovídá zákon zachování elektrického náboje, atd. 
 
To znamená, že v P írod  existuje symetrie, což vede k teorii Zákona zachování. Sou asn , všechny 
symetrie jsou vid ny jako „nezm nitelné“. Možnost porušení symetrie není v bec brána v úvahu, p estože 
její porušení není s ni ím v rozporu, pouze m ní fyziku. 
 
Tedy Zákon zachování energie nem že být porušen jako princip, protože tento „Zákon“ je výsledkem 
existující symetrické interakce a ne p inou symetrické inerakce. Avšak obejití Zákona zachování 
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energie je dokonale možné. Abychom to ud lali, sta í uspo ádat v ci tak, aby byla porušena symetrie. Výše 
popsaná metoda je asymetrická interakce a Noether v teorém jednoduše nelze aplikovat. 

 
Závislost výstupního výkonu 

 
Výstupní výkon závisí na n kolika parametrech: 
 

1. edevším záleží na intenzit  po áte ního magnetického pole permanentních magnet , s nímž má být 
pohybováno. ím v tší intenzita magnetického pole, tím bude vyšší výstupní výkon. Nulová 
intenzita magnetického pole produkuje nulový výstup. 

2. Zadruhé, záleží na vzdálenosti, ve které se magnetické pole magnet  pohybuje, od proudu 
v rezonan ní cívce (nebo p esn ji od reaktivní síly zp sobené pr tokem proudu). 

3. Zat etí, záleží na rychlosti „pohybu“ magnetického pole, tj. na rezonan ní frekvenci. ím vyšší 
frekvence, tím vyšší bude výstupní výkon, protože velikost indukovaného nap tí závisí na rychlosti 
zm ny magnetického pole. 

 
Poslední bod znamená snížení kapacity v rezonan ním obvodu, na základ ehož vzroste nap tí (pro 
zachování energie uložené v obvodu). Toto by m lo vést ke zvýšení výstupního výkonu. 

 
Nahrazení permanentních magnet  elektromagnety 

 
Nahrazení permanentních magnet  elektromagnety je o ividn  možné a m že být provedeno z r zných 

vod . Nap íklad v p ípad , kdy nemáme k dispozici vhodné permanentní magnety nebo s ohledem na 
fakt, že magnety se postupn  demagnetizují vlivem „pohyblivého pole“ cívky L1. Každopádn  lze 
elektromagnety použít. Zmi ujeme se o tom z d vodu zobecn ní principu, protože pozd ji ukážeme, že 
elektromagnety byly použity v n kterých p edchozích za ízeních. V tomto p ípad  elektromagnety mohou 
být zapojeny bu  sériov , nebo paraleln , a polarita p iloženého nap tí m že být také zvolena libovoln .  
 
Jedna taková modifikace je zobrazena na obr. 5: (A) sériov  a (B) paraleln  zapojené elektromagnety. 

 

Obr. 5: Nahrazení permanentních magnet  elektromagnety 
v (A) sériovém a (B) paralelním zapojení. 

 
Zde, pro paralelní zapojení páru elektromagnet , to m že být vlastn  reprezentováno jako zkratovaná cívka, 
v níž rezonan ní cívka indukuje nap tí v následující distribuci:  
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Obr. 6: Nap tí idukované rezonan ní cívkou v elektromagnetech zapojených paraleln . 

Toto umož uje, aby výstupní cívka byla umíst na ve stejné ose jako rezonan ní cívka, protože rezonan ní 
cívka neindukuje ve výstupní cívce žádné nap tí, pokud elektromagnety nete e proud. V praxi to vede 
k tomu, že rezonan ní cívka má p esn  polovinu závit  zkratované cívky a výstupní cívka je v p esné pozici 
vzhledem ke zkratované cívce. 

Použití elektro-radia ního efektu 
 
Použití elektro-radia ního efektu je rozší ením myšlenky použití magnet , když má dojít k interakci mezi 
ortogonálními cívkami. Ú elem je vypušt ní hlavního oscilátoru a zdroje pro napájení elektromagnet . 
Nejsnazší zp sob, jak vid t elektro-radia ní efekt, je jiskrový výboj nabitého kondenzátoru, kde minimáln  
k jedné z elektrod je p ipojena induk ní cívka. 

 

Obr. 7: Nejjednodušší manifestace elektro-radia ního efektu (žárovka svítí). 

Nás zajímá p ípad „C“, kde jedna cívka je navinuta jedním sm rem a druhá cívka je tvo ena dv ma p l-
cívkami vinutými opa nými sm ry. Cívka, jež je vinuta jedním sm rem, je použita jako rezonan ní cívka a 
cívka, složená ze dvou polovin vinutých opa nými sm ry, je použita jako elektromagnet. Výsledek této 
modifikace je zobrazen na obr. 8 pro (A) sériové a (B) paralelní zapojení elektromagnet . 
 
Pokud k jiskrovému výboji dochází s frekvencí rezonan ního obvodu (kde kondenzátor je tvo en 
mezizávitovou kapacitou cívky), vede to k udržování stálých oscilací v rezonan ní cívce, což je to, co je 

eba k vytvo ení „pohyblivého“ magnetického pole. O elektromagnetech: n jaký proud bude také 
generován pro vytvo ení primárního magnetického pole cívek elektromagnet . 
 
Takže zvláštní generátor pro vytvo ení rezonance a další zdroj pro elektromagnety není pot eba. Také jiskry 
budou relativn  slabé, protože se vybíjí pouze vlastní kapacita cívky, která je pom rn  nízká. 
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Obr. 8: Použití elektro-radia ního efektu pro udržování rezonance a pro vytvo ení  
proudu v elektromagnetech p i (A) sériovém a (B) paralelním zapojení. 

 
Použití elektromagnet  jako výstupní cívky 

 
Tento p ístup je pokra ováním ideí elektromagnet  a elektro-radia ního efektu. Bylo by zajímavé vypustit 
výstupní cívku a místo ní použít elektromagnety, a tak zajistit interakci dvou ortogonálních cívek. V tomto 

ípad  je vytvo ení magnetického pole (které má být rozpohybováno) a erpání energie na výstupu 
dosaženo t mi samými obvodovými prvky. 
 
Abyste toho dosáhli, pot ebujete v ci uspo ádat tak, aby magnetické pole každého z obou elektromagnet  

lo r znou intenzitu, což vede k tomu, že se v nich indukují r zné proudy. Z toho d vodu je k jednomu z 
elektromagnet , jež jsou zapojeny do série, zapojen paraleln  kondenzátor, nebo p i paralelním zapojení 
elektromagnet  mají r zný po et závit . Výsledná distribuce nap tí na spole ném elektromagnetu se zm ní. 

 

Obr. 9: Oby ejná distribuce nap tí na elektromagnetech (A )  
a když jsou použity jako výstupní cívka (B). 

 

Obr. 10: Použití asymetrických elektromagnet  jako výstupní cívky. 
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"Demagnetizace" – zesílení proudu 
 
 „Demagnetizace“ nebo „spínání magnetického toku“ je druh asymetrické interakce ortogonálních cívek. Pro 
interakci dvou cívek je t eba vytvo it po áte ní magnetické pole. 
 
Nejjednodušší zp sob dosažení „demagnetizace“ je založený na feromagnetických jádrech tvaru „E“ a je 
následující. Cívka, která vytvá í p vodní magnetické pole, je navinuta vn  jádra. Demagnetiza ní cívka je 
navinuta na st edním skoupku jádra jako obvykle, jak ukazuje obr. 11. P i absenci proudu ve vn jší cívce 
cívky neinteragují. Výstupní nap tí na vn jší cívce je rovno nule – obr. 11 (A). 
 
Když vn jší cívkou te e proud a proud te e také vnit ní cívkou, magnetický tok ve feromagnetickém jád e 
se pokouší uzav ít vn jší magnetický tok do sebe. Vn jší magnetické pole se zmenšuje. Výsledkem je, že 
proud ve vn jší cívce se zv tšuje, aby kompenzoval mizející magnetické pole – obr. 11 (B). 

 

Obr. 11: Schéma jednoduché "demagnetizace" založené na jádrech ve tvaru „E“. 
 

 
Obr. 12: Sm r magnetického pole uvnit  feromagnetického 

jádra pro magnetizaci (A) a demagnetizaci (B). 
 

Výstupní výkon závisí na stejných faktorech, jaké byly zmín ny d íve. Bez po áte ního magnetického pole 
není žádná interakce. Výše popsaná interakce bez rozd lené výstupní cívky m že být považována za formu 
principu „demagnetizace“ nebo proudového zisku. 
 

Již známá schémata 
 
Nejznám jší obvody jsou z prezentací Donalda Smithe a zejména z jeho pdf dokumentu. Jeho nejjednodušší 
obvod se skládá z rezonan ní cívky, výstupní cívky a místo magnet  jsou použity paraleln  zapojené 
elektromagnety. Pro vybuzení je použit elektro-radia ní efekt. 
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Obr. 13: Schéma zapojení z dokumentu Donalda Smithe. 
 

 
Obr. 14: Distribuce nap tí na elektromagnetu (7) od innosti 

rezonan ní cívky (6) a innosti po áte ního napájecího proudu  
rezistorem (8)  Figures (1) and (2) respectively. 

 
Z obr. 14 je jasn  vid t, že výstupní cívka 6 (A) neinteraguje se vstupní rezonan ní cívkou (6) a nemá vliv 
na rezonanci. Elektrický ekvivalentní obvod ke schématu Donalda Smithe bez použití elektro-radia ního 
efektu je zobrazen na obr. 15. 

 
Obr. 15: Elektrický ekvivalent za ízení Donalda Smithe, 

bez použití elektro-radia ního efektu 
(použito stejné ozna ení jako v p vodním schématu). 
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Další schéma Donalda Smithe používá elektromagnety místo jedné výstupní cívky. Aby bylo možné použít 
elektromagnety (7) jako výstupní cívky, jsou asymetrické. Vše ostatní je podobné. 

 

 
Obr. 16: Schéma zapojení z dokumentu Donalda Smithe. 

 
Elektrický ekvivalent ke schématu Donalda Smithe bez použití elektro-radia ního efektu je nakreslen na obr. 
17: 
 

 
Obr. 17: Electrický ekvivalent p ístroje Donalda Smithe, 

bez použití elektro-radia ního efektu 
(použito stejné ozna ení jako v p vodním schématu). 

 
 

ZÁV RY 
 

ítomnost p vodního magnetického pole je d ležitým faktorem v za ízeních na „volnou energii“, 
založených na interakci ortogonálních cívek (asymetrický transformátor). Bez po áte ního magnetického 
pole není mezi cívkami žádná interakce. Toto po áte ní magnetické pole m že být vytvo eno bu  pomocí 
permanentních magnet , nebo elektromagnet  (eventuáln  zahrnující elektro-redia ní efekt).  
 
Jako zvláštní p ípad toto pole m že být jeho vytvo ení pomocí po áte ního proudu ve výstupní cívce, což 
vede ke schématu „demagnetizace“ (degauss) p i zvýšení po áte ního proudu. Zde je demagnetiza ní proud 
použit pro rezonan ní proud, vytvo ený vstupní cívkou. V tomto ohledu si m žeme vzpomenout na slova 
Donalda Smithe, když íká, že magnetické pole je primární silou elektromagnetismu. Význam jeho slov se  
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stane z ejmým, když si uv domíme, že bez po áte ního magnetického pole není žádná interakce mezi 
ortogonálními cívkami.  
 
Efekt popsaný v tomto lánku je znám již mnoho desítek let a byl použit mnoha výzkumníky na poli „free 
energy“ pro konstrukce jejich za ízení. Tento efekt byl nezávisle stále znova „vynalézán“. Avšak je d vod 

it, že poprvé byl použit v rezonan ním transformátoru Nikolou Teslou (s vybuzením pomocí jisk išt ). 
 
K t mto schémat m je možné p idat další schémata a fotografie r zných obvod  a p ístroj  (jak 
elektrických, tak elektromechanických) od r zných autor , avšak tato práce není mín na jako encyklopedie. 
 
Místo toho rad ji zopakujme:  
 

1. Zákon zachování energie je výsledkem (nikoli p inou) symetrické interakce. 
2. Nejjednodušším zp sobem, jak zni it vyváženou interakci, je použít elektromagnetickou zp tnou 

vazbu. 
3. Všechny asymetrické systémy jsou mimo oblast specifikovanou v Zákon  zachování energie. 
4. Zákon zachování energie nem že být porušen, ale je aplikovatelný pouze na symetrické interakce. 

  
 
V tomto dokumentu jsou použity pouze materiály z otev ených zdroj  a neobsahuje žádná soukromá nebo 
státní tajemství. Všechny obrázky a schémata jsou použity pouze jako pom cka pro pochopení princip . 
 
Náš dík pat í Vladimíru Utkinovi za volné sdílení této d ležité informace.  

Patrick Kelly 

http://www.free-energy-info.tuks.nl 
http://www.free-energy-info.com 
http://www.free-energy-info.co.uk 
http://www.free-energy-devices.com 

 

eklad: Ladislav Kopecký 


