
   29Elektronika Praktyczna 7/99

I  N  T  E  R  N  E  T

W†tym roku w†czerwcu minÍ³o dok³adnie
sto lat od przeprowadzenia jednego z†naj-
bardziej tajemniczych i†spektakularnych eks-
perymentÛw w†historii techniki, ktÛrego
szczegÛ³y s¹ po dzieÒ dzisiejszy owiane
tajemnic¹. Warto wiÍc uczciÊ tÍ rocznicÍ
i†przypomnieÊ nazwisko jednego z†najge-
nialniejszych wynalazcÛw w†dziejach ludz-
koúci.
Zapoznamy siÍ z†ciekawymi materia³ami

zebranymi przeze mnie w†Internecie, ale
najpierw cofnijmy siÍ w†czasie o†wspomnia-
ne 100 lat i†przypomnijmy sobie wydarze-
nia, jakie zasz³y wtedy w†niewielkim (wÛw-
czas) amerykaÒskim miasteczku - Colorado
Springs.
Podczas sennego, letniego popo³udnia

w†Colorado Springs nic nie zapowiada³o
waønych i†przeraøaj¹cych wydarzeÒ jakie

mia³y nast¹piÊ. Pierwszym
sygna³em oznajmiaj¹cym,
øe dzieje siÍ coú dziwnego
by³y g³oúne trzaski i†ha³as
dobiegaj¹cy z†przedmieúcia.
Niedawno urz¹dzi³ tam so-
bie laboratorium m³ody, ale
owiany juø wielk¹ s³aw¹
uczony, przyby³y z†Nowe-
go Jorku.
Ponad dachem budynku,

w†ktÛrym mieúci³o siÍ ta-
jemnicze sanktuarium na-
uki, niczym gigantyczna an-
tena radiowa wznosi³a siÍ
wielka, pionowa miedziana
rura o†d³ugoúci 200 stÛp (po-

nad 60 metrÛw!), z†ktÛrej teraz zaczÍ³y wy-
dobywaÊ siÍ iskry wy³adowaÒ elektrycznych.
Iskry? By³y to ma³e b³yskawice o†d³ugoúci
ponad 2†metrÛw!
Trzaski wy³adowaÒ i†huk dochodz¹cy z†³a-

dowanych i†roz³adowywanych kondensatorÛw
olejowych nasila³y siÍ. Iskry bij¹ce w†niebo
stawa³y siÍ coraz d³uøsze, teraz juø w†pe³ni
zas³uguj¹c na miano b³yskawic. Oniemiali
z†przeraøenia mieszkaÒcy Colorado Springs
w†os³upieniu patrzyli na widowisko, ktÛre
zdawa³o siÍ byÊ rodem z†dantejskiego piek³a.
Wy³adowania stawa³y siÍ coraz potÍøniej-

sze. Osiemdziesi¹t stÛp, sto, sto dwadzieúcia,
b³yskawice bij¹ce w†niebo osi¹gnÍ³y d³ugoúÊ
ponad 40 metrÛw! Trzaski wy³adowaÒ prze-
rodzi³y siÍ w†grzmoty, ktÛre by³o s³ychaÊ
w†promieniu ponad 40 kilometrÛw.
Nagle ziemia zaczÍ³a drøeÊ, tak jakby

zbliøa³o siÍ trzÍsienie ziemi. Czyøby kon-
struktor osi¹gn¹³ swÛj cel: uzyskanie rezo-
nansu ze skorup¹ ziemsk¹?
I†nagle wszystko ucich³o. Przeci¹øone ge-

neratory elektrowni Colorado Springs uleg³y
ca³kowitemu zniszczeniu i†doúwiadczenie zo-
sta³o przerwane.

Nicolo Tesla (chyba juø
wczeúniej domyúliliúcie siÍ,
k im by³ uczony , ktÛry
o†ma³o nie wywo³a³ trzÍsie-
nia ziemi) nigdy nie powtÛ-
rzy³ swojego doúwiadczenia,
a†w†kaødym razie nigdy nie
dokona³ tego jawnie. Twier-
dzi³, øe eksperymenty takie
s¹ zbyt niebezpieczne i†pro-

W†mojej wÍdrÛwce po
Internecie natrafi³em na

niezwykle ciekawe materia³y i†na
ludzi przeprowadzaj¹cych bardzo
interesuj¹ce doúwiadczenia ze

zbudowanymi przez siebie
urz¹dzeniami. Wprawdzie s¹ to
urz¹dzenia elektroenergetyczne,

ale do ich realizacji wykorzystuje
siÍ obecnie takøe metody

i†podzespo³y elektroniczne.

wadzone na wiÍksz¹ skalÍ mog³yby dopro-
wadziÊ do zniszczenia ca³ej naszej planety.
Zaj¹³ siÍ ìmniej waønymiî sprawami, takimi
jak wynalezienie pr¹du przemiennego i†trÛj-
fazowego, silnika elektrycznego pr¹du prze-
miennego, transformatora, uk³adu zap³ono-
wego do silnikÛw spalinowych i†kilkoma
innymi wynalazkami, ktÛre zmieni³y oblicze
úwiata. Ca³y czas pracowa³ takøe nad naj-
waøniejszym dzie³em swego øycia, jakim
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by³o wynalezienie sposobu pozyskiwania
ìwolnej energiiî, pod ktÛrym to okreúleniem
rozumia³ prawdopodobnie budowÍ czegoú
w†rodzaju reaktora nuklearnego.
Wielki uczony zmar³ w†1943 roku. Hu-

manista i†pacyfista z†natury nie doøy³ na
szczÍúcie najbardziej spektakularnego w†his-
torii ludzkoúci pokazu wyzwalania energii,
jaki rozpocz¹³ siÍ dwa lata pÛüniej startem
samolotu ìEnola Gayî z†wyspy na Pacyfiku.
Po úmierci Tesli nast¹pi³ szereg dziwnych

zbiegÛw okolicznoúci. Zupe³nie ìprzypad-
kiemî, dzieÒ po zgonie uczonego wybuch³
poøar w†jego laboratorium. Takøe ìprzypad-
kiemî uleg³y zniszczeniu lub zaginÍ³y wszys-
tkie notatki cz³owieka, ktÛrego nazwisko
zwi¹zane by³o z†os³awionym eksperymen-
tem Filadelfia, a†niektÛrzy ³¹czyli je takøe
z†niewyjaúnion¹ dot¹d zagadk¹ meteorytu
tunguskiego. ByÊ moøe nie bez podstaw, ale
nikt juø teraz nie jest w†stanie stwierdziÊ,
jak dalece zaawansowane by³y eksperymen-
ty Tesli z†przekazywaniem na odleg³oúÊ
ogromnych iloúci energii elektrycznej (patrz
raport dla Kongresu USA oraz http://
www.tiac.net/users/seeker/creative.html).
Od stu lat ludzie prÛbuj¹ na mniejsz¹ lub

wiÍksz¹ skalÍ powtÛrzyÊ doúwiadczenie Tes-
li i†buduj¹ nazwane jego imieniem transfor-
matory, pozwalaj¹ce na uzyskiwanie ekstre-
malnie wysokich napiÍÊ. Jeøeli chcecie do-
wiedzieÊ siÍ czegoú wiÍcej na temat trans-
formatorÛw Tesli lub jego samego, to wy-
starczy podaÊ wyszukiwarce kryterium
ìTESLA COILî. Imponuj¹ce rezultaty poszu-
kiwaÒ pokazane zosta³y na rys. 1 - ponad
3,5 tysi¹ca stron zorganizowanych przez
ludzi, ktÛrzy id¹ lub chc¹ pÛjúÊ úladem
wielkiego uczonego! Odwiedzi³em wiele
z†tych witryn i†muszÍ przyznaÊ, øe zosta³em
skutecznie ìzaraøonyî ide¹ budowy trans-
formatora Tesli.
Czym w³aúciwie jest transformator Tesli,

budowany nie tylko przez amatorÛw moc-
nych wraøeÒ, ale nadal zajmuj¹cy poczesne
miejsce w†laboratoriach naukowych pracu-
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j¹cych nad siÍ wysokimi napiÍcia-
mi? Z†pozoru jest to urz¹dzenie
nies ³ychanie pros te , ktÛrego
uproszczony schemat zosta³ poka-
zany na rys. 2. Sk³ada siÍ zwykle
z†dwÛch transformatorÛw: pierw-
szy z†nich podwyøsza napiÍcie po-
zyskiwane z†sieci energetycznej do
poziomu ok. 10..20kV i†³aduje kon-
densator gromadz¹cy energiÍ (w
wykonaniu amatorskim jest to naj-
czÍúciej transformator uøywany do
zasilania neonÛw), a†drugi - w³aú-
ciwy transformator Tesli - s³uøy do
kolejnego podwyøszenia napiÍcia do pozio-
mu setek kilowoltÛw.
Transformator ten sk³ada siÍ z†dwÛch

uzwojeÒ: pierwsze, nawiniÍte grubym drutem
lub wykonane z†rurki miedzianej ma kilka
- kilkanaúcie zwojÛw, a†drugie nawiniÍte
zwykle na grubej rurze z†tworzywa sztucz-
nego ma kilkaset - kilka tysiÍcy zwojÛw.
Jednak obliczenie liczby zwojÛw, úredni-

cy i†d³ugoúci cewki, pojemnoúci kondensa-
torÛw i†innych wartoúci jest spraw¹ bardzo
skomplikowan¹. Osoby
maj¹ce zamiar powtÛrzyÊ
eksperyment z†Colorado
Springs posiadaj¹ dwie
drogi do wyboru: albo
prÛbowaÊ wykonaÊ trans-
formator Tesli ìna wy-
czucieî i†staraÊ siÍ uzys-
kaÊ dobre rezultaty me-
tod¹ prÛb i†b³ÍdÛw lub
teø wykonaÊ ømudne ob-
liczenia. Pomoc¹ przy tej
pracy mog¹ byÊ liczne
programy napisane przez
en tu z j a s t Ûw budowy
transformatorÛw Tesli
i†dostÍpne na ich interne-
towych stronach.
Na szczegÛln¹ uwagÍ

zas³uguje jeden z†nich
(rys. 3, 4 i†5), przezna-
czony do pracy w†úrodo-
wisku Windows 95, napisany przez grupÍ
hobbystÛw i†dostÍpny pod adresem http://
home.wxs.nl/~basm/Wintesla.htm.
Nie sposÛb w†krÛtkim artykule wymieniÊ

wszystkie interesuj¹ce opracowania dostÍp-
ne na internetowych stronach entuzjastÛw
spektakularnych eksperymentÛw nauko-
wych.

Na szczegÛln¹ uwagÍ zas³uguje opracowa-
na przez Harri Soumalainen a szczegÛ³owa
instrukcja budowy transformatora Tesli,
zawieraj¹ca rÛwnieø bogaty materia³ doty-
cz¹cy teoretycznych podstaw dzia³ania tego
urz¹dzenia (http://www.amasci.com/tesla/
tesla.html). Namawiam wszystkich do po-
wtÛrzenia mojej, niezwykle interesuj¹cej wy-
cieczki i†odwiedzenia chociaø kilku wybra-
nych stron z†has³em ìTESLA COILî.
Na zakoÒczenie chcia³bym zwrÛciÊ siÍ do

CzytelnikÛw z†proúb¹: jeøeli
ktoú z†Was posiada jakieú prak-
tyczne doúwiadczenia w†budo-
wie transformatorÛw Tesli, to
bardzo proszÍ o†kontakt.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl


