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РЕЗЮМЕ
В тази книга, по възможно най-раз-

бираем начин, са описани начините 
за провеждане на експерименти в об-
ластта на магнетизма и оптиката. 

Книгата по-скоро представлява 
практическо ръководство за извърш-
ване на експерименти, които са непо-
пулярни или липсват сведения да са 
извършвани някога. Всеки експери-
мент е придружен с фото илюстра-
ции с цел успешно прилагане на опи-
санието за сполучлив краен резултат.

Книгата е предназначена за лица 
от всякакви възрасти и образование, 
които предпочитат експеримента 
пред многочислените литературни 
източници по физика (изпълнени с 
предположения, допускания, безпоч-
вени хипотези и др.), без да се използ-
ва математичен език.

Книгата е без амбиции за особен 
принос във физиката, макар че някои 
от опитите могат да бъдат полезни и 
включени в учебни програми за съ-
буждане на интерес към експеримен-
та на ученици и студенти. 

В нея се поощрява възможността 
на любознателните читатели да екс-
периментират свободно собствени 
хрумвания, както и да тълкуват резул-
татите от тях по собствен начин .

В книгата автора се обръща към 
читателите съвместно да тълкуват 
експериментите, защото правилно-
то тълкуване на резултатите от тях е 
един от най-важните елементи на вся-
ко знание.

SUMMARY
This book describes in a most compre-

hendible way the methods of conducting 
experiments in the sphere of magnetism 
and optics.

Our book is rather a practical guide 
how to conduct experiments that are not 
conventional or there is no information 
of being ever conducted.

Every experiment is backed up by 
photo illustrations to ensure successful 
applying of the guidance with a view to 
obtaining a good end result.

The book is intended for people of any 
age or educational background who pre-
fer the experiment to the numerous liter-
ature sources in physics (full of guesses, 
assumptions, unfounded hypotheses, 
etc.), without using a mathematical lan-
guage.

In our book we have invested no am-
bitions of making a particular contri-
bution to the physical science, although 
some of the experiments could be useful 
and could be included in the educational 
programmes for the purpose of provok-
ing the school and university students’ 
curiosity to experiment. 

It encourages the inquisitive readers 
to freely experiment their own ideas, as 
well as to interpret the results of the ex-
periments in their own way.

The author invites the readers to join 
him for the interpretation of the experi-
ments, because the correct interpretation 
of the results of those is among the most 
important elements of every kind of cog-
nition.
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От особено голямо значение е пре-
цизността при провеждане на експе-
риментите, водене на записки, дори 
на резултати, които на пръв поглед са 
незначими.

Целта на книгата е да се предложи 
друга, непопулярна насоченост на 
читателите, свързана с магнетизма, 
светлината и гравитацията, без да се 
опасяват от упреци насочени към тях, 
като използват собствeна логика, на-
блюдения, житейски и технически 
опит.

The precision of conducting the ex-
periments, taking notes even of seem-
ingly insignificant results are particular-
ly important things.

Our objective was to suggest to our 
readers to focus in a different and uncon-
ventional way at magnetism, light and 
gravity, without fear of criticism and by 
using their own thinking, observations 
and experience in life and technologies. 
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КАК БЕШЕ НАПИСАНА
ТАЗИ КНИГА

В продължение на 40 години, ръ-
ководен от идеята за самообяснение 
на някои физични модели, извърших 
няколко хиляди опита, избирайки 
по-трудния и рисков път - този на екс-
перимента. 

Обясненията, както в учебниците 
по физика, така и в другите литера-
турни източници, не достатъчно ясно 
отговарят на обикновени въпроси, 
свързани с гравитацията, светлината, 
магнетизма.

“Невидимите неща” позволяват на 
учените да използват вероятности, 
които не са нищо друго, освен начини 
за изразяване на незнание. Произвол-
ните допускания, водят до създава-
нето на сложни и трудно разбираеми 
хипотези, смесени предимно с фило-
софски обяснения.

От други хипотези, подкрепяни с 
не добре разтълкувани опити, могат 
да се извлекат цифри, които учени-
те-теоретици успяват да облекат с 
уравнения.

Още Нютон предлага като начало 
експерименталното изучаване на при-
родата. А на базата на опитните дан-
ни да се преминава към създаването 
на хипотези.

Много от опитите, които провеж-
дах не доведоха до очакван резултат, 
тъй като дълбоко в себе си, създавах 
собствени хипотези, които ме тласка-
ха към провеждане на експеримент. 
След несполучлив експеримент, тези 

HOW WAS THIS 
BOOK WRITTEN

In the course of 40 years I have been 
lead by the idea of presenting my own 
explanation of certain physics experi-
ments; I conducted several thousand ex-
periments choosing the harder and more 
risky road – the one of the experiment.

The explanations, both in the books in 
physics and in the other sources do not 
give sufficiently clear replies to common 
questions related to gravity, light and 
magnetism.

“The Invisible things” allow the stu-
dents to use probabilities which are noth-
ing else but ways of expressing lack of 
knowledge. The arbitrary assumptions 
lead to the creation of complex hypothe-
ses which are difficult to understand and 
are mixed mainly with philosophical ex-
planations.

Figures which the scholars - theorists 
manage to dress up in equations can be 
obtained from other hypotheses support-
ed by inadequately interpreted experi-
ments. 

Newton was among the first to sug-
gest experimental studying of nature 
as a starting point, and to use the re-
sults from the experiments as a basis for 
drawing the hypotheses.

Many of the experiments I made did 
not bring to the expected results, be-
cause deep in myself I was still creating 
my own hypotheses which drove me 
towards experimenting. Failed experi-
ments used to crush those hypotheses, 
but the experience trained my intuition. 
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хипотези рухваха, но това тренира-
ше интуицията ми. В това безкрайно 
експериментиране се натъквах на не-
очаквани наблюдения - както сходни, 
така и специфични за “Невидимите 
неща”.

Много от опитите ми бяха свързани 
с постоянни магнити, които са първа-
та загадка за децата със своите “Тайн-
ствени ефекти”. Събирах постоянни 
магнити, учебници по физика, правех 
безразборно всякакви опити, повта-
ряйки опитите на Фарадей, свързани 
с електромагнитната индукция и т.н.

През 1988 година при случаен опит 
с железни стружки забелязах, че върху 
водата се образуваха дъги и кръгове, 
които силно ме впечатлиха. В учеб-
ниците по физика, с които разполагах, 
“прехвърлих” всички картинки, но по-
добни кръгове не срещнах. Наложи ми 
се да вземам няколко частни урока по 
физика, за да се убедя, че преди това 
такива кръгове не са наблюдавани. 
Новото наблюдаемо експериментално 
явление ме доведе до няколкократно 
подаване на заявки в Патентното ве-
домство под различни заглавия, които 
бяха насочвани за становища при на-
учни експерти по физика. Странното 
бе това, че рецензентите - физици, кои-
то трябваше да направят обосновано 
становище, даваха неправилни тълку-
вания на експерименталното явление, 
което те не бяха си направили труда да 
наблюдават. Наложи ми се да потър-
ся мнения от физици извън страната. 
Така и стана!

In my endless experimenting I came 
across some unexpected findings – both 
similar and specific to “The Invisible 
Things”.

Many of my experiments were related 
to permanent magnets which are the first 
puzzle to the children with their “Myste-
rious Effects”. 

I was collecting permanent mag-
nets and textbooks in physics and I was 
conducting all sorts of experiments at 
random repeating even Faraday’s ex-
periments connected with the electro-
magnetic induction, etc.

In 1988 during a random experiment 
with iron filings I noticed that some arcs 
and circles formed on the water, which 
impressed me a lot. I went through all 
the illustrations in the textbooks in 
physics which I had, but I saw no sim-
ilar circles. I had to take a few private 
lessons in physics to make sure that no 
such circles had been observed before. 
The new observable experimental phe-
nomenon brought me to the Patent Of-
fice where I filed applications under var-
ious titles and those were forwarded to 
expert scientists in physics for opinion. 
The strangest thing was the fact that the 
reviewing physicists who had to give a 
reasoned opinion kept making incorrect 
interpretations of the experimental phe-
nomenon which they had never bothered 
to observe. I had to seek for opinions of 
physicists outside Bulgaria. And so I did.

The editor in chief of the European 
Journal of Physics, Prof., B. Pippard, 
personally conducted the experiment 
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Гл. редактор на сп. “Европейски 
журнал по физика”- проф. Б. Пипард 
лично извърши опита, след което пуб-
ликува наблюдението- Eur.J.Phys.12 
(1991) - 101-102. По-късно негов ди-
пломант назова пръстените на моето 
фамилно име – „Дичеви пръстени“ 
Eur.J.Phys.13 (1992) - 145-151. Авто-
ритетното списание стана причина 
към експерименталното явление да 
проявят интерес и други списания 
извън страната. /D. Phys. 1/2 (1992), 
1/4 (1992) - Aus, Mag.in Your Future. 
vol.7(1993) - USA. Магнитно-кръго-
вият ефект бе публикуван и в българ-
ското списание „Физика“ бр.5/1996

Заявката ми за научно откритие бе 
отново разгледана и категоричната 
намеса на Българските учени - Сабо-
тинов, Ал. Петров, Бивас и др. с про-
токол 

№ 24/07.12.2000 г., откритието ми 
бе признато. По-късно ми бе издаден 
диплом за откритие № 16. Бях вписан 
в „Златната книга“ на Патентното ве-
домство.

Трудностите не можаха да повли-
яят на желанието ми да си обяснявам 
физическите явления с експерименти, 
затова продължавах да експерименти-
рам всяка нова идея.

Видеоклипове на експеримен-
тите по физика, описани в тази 
книга, може да видите на сайта на 
автора:

www.dichev.badgad.net

and he published later his observation 
(Eur.J.Phys.12 (1991) - 101-102). Later 
on one of his graduate students named 
the rings after my surname – ‘Dichev’s 
Rings’ (Eur.J.Phys.13 (1992) - 145-151). 
The influential journal attracted the 
interest of other foreign magazines to-
wards the experimental phenomenon (D. 
Phys. 1/2 (1992), 1/4 (1992) - Aus, Mag.
in Your Future. vol.7(1993) – USA). The 
magnetic circular effect was published 
also in the Bulgarian Physics magazine 
(issue 5/1996).

My application for a scientific discov-
ery recognition was reviewed again and 
thanks to the firm intervention of the 
Bulgarian scientists Sabotinov, A. Pet-
rov, Bivas et alia my discovery was rec-
ognized (Record No.24 of 07/12/2000). 
I was later issued a Diploma for discov-
ery No.16. I was entered in the “Golden 
Book” of the Patent Office.

Difficulties could not affect my desire 
to interpret physical phenomena through 
experiments, so I continued to experi-
ment every new idea.

Videos of the Physics experiments 
described in this book are available 
on the author’s website: www.di-
chev.badgad.net
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ОПИТИ С ПОСТОЯНЕН 
МАГНИТ

НАБЛЮДЕНИЕ НА
МАГНИТНО-КРЪГОВ ЕФЕКТ

(Дичеви пръстени)
В тази глава ще опиша подробно 

начина на провеждане на опита, за 
да успеете и Вие. Необходими Ви са 
следните неща:

1. Постоянен магнит. За случая 
най-подходящ е пръчковиден постоя-
нен магнит /с успоредни полюси/, по-
казани на fig.1 /1/

2. Железни стружки уловени от 
магнитния сепаратор на шлайф маши-
на, които се изхвърлят като неизполз-
ваеми – fig. 1 /3/

3. Пластмасов съд- fig. 1 /2/
4. Кутия за съхраняване на струж-

ките – достатъчно голяма с винтова 
капачка – фиг. 1 /4/. 

Стружките ще се използват и за 
следващи опити.

EXPERIMENTS WITH 
PERMANENT MAGNET

OBSERVATION OF MAGNETIC 
CIRCULAR EFFECT

(Dichev’s Rings)
In this Chapter I shall describe in de-

tails the method of conducting the exper-
iment, so that you could do that success-
fully as well.

You shall need the following things:
1. A permanent magnet. A rod-shaped 

permanent magnet (with parallel poles 
as on Fig. 1 /1/ would be the most appro-
priate for this case.

2. Iron filings caught by the magnetic 
separator of a grinding machine, which 
are normally disposed of as being unus-
able – Fig. 1 /3/ 

3. A plastic container – Fig. 1 /2/.
4. A box for storing the filings, which 

shall be large enough and with a twist-
off cap – Fig. 1 /4/.

The filings will be used in the next ex-
periments as well.

фиг. 1
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПИТА
I НАЧИН

(Магнитът се намира
под съда с вода)

Съществено значение за провежда-
не на опита има разстоянието между 
горното ниво на водата и полюса на 
магнита. Това се установява ЕКСПЕ-
РИМЕНТАЛНО! Ако разстоянието е 
малко-трябва да се прибави вода, за-
щото магнита е силен и ще привлече 
стружките към дъното на съда. Ако 
разстоянието е голямо, трябва да се 
отнеме вода, защото влиянието на 
магнита е слабо и кръгове няма да се 
получат. Обикновено разстоянието е 
около 30 мм. 

Докато се “уцели” разстоянието, 
стружките от водата трябва да се из-
теглят с друг постоянен магнит (СЪД-
ЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ОТМЕСТИ НА-
СТРАНИ) и да се работи само с нови 
стружки, тъй като стружките се омо-
крят, създават ново локално поле и то 
се явява пречка за сполучливо про-
веждане на опита. 

ОПИТЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В СЛЕД-
НАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1. Върху магнита се поставя съда с 
вода, прикрепен с немагнитни стойки, 
някакви трупчета еднакви по височи-
на. – Fig. 2.

2. С ръка се взема щипка от изсуше-
ните стружки, които се стриват между 
пръстите /върху отворената кутия/

3. Стритите стружки най-старател-
но се връщат отново в кутията, от къ-
дето са взети като се стремите всички 

CONDUCTING THE 
EXPERIMENT

METHOD 1
(the magnet is under the water 

container)
The distance between the upper lev-

el of the water and pole of the magnet 
is essential for the conducting of the 
experiment. This shall be verified EX-
PERIMENTALLY! If the distance is too 
short, please, add more water because 
the magnet is strong and it will draw the 
filings to the bottom of the container. 
If the distance is too large, please, take 
some water away, because the impact 
of the magnet will be weak and no rings 
will form. Usually the correct distance is 
abt 30 mm.

Please, draw the filings out of the wa-
ter with another permanent magnet (RE-
MOVING THE CONTAINER ASIDE) 
until you arrive at the correct distance. 
You should work only with “fresh” fil-
ings, because they get wet and create a 
new local field which obstructs the suc-
cessful conducting of the experiment.

SEQUENCE OF OPERATIONS 
DURING THE EXPERIMENT:

1. Place a container with water over 
the magnet by fixing that with non-mag-
netic racks, some nogs of equal size. – 
(Fig. 2)

2. Take a pinch of dry filings and 
powder those with your fingers (over the 
open box).

3. Most carefully return the powdered 
filings into the box where you took them 
from, while trying to remove all the fil-
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стружки да изпадат от пръстите Ви.
4. Все пак най-най-фините стружки 

остават полепнали по пръстите Ви. Те 
вече са експерименталния материал!

Без да вземате нови стружки, Вие 
започвате силно да изтръсквате пръ-
стите си над водата. Стружките са 
толкова дребни, че едва се забелязват, 
но те вече започват да се подреждат 
по дъги, а по-късно и по кръгове.

5. След няколко /5-6 и повече/ пов-
торения на т. 2, 3, 4 започват да се на-
блюдават нежни кръгове, а ако се про-
дължи се получават и по-масивни .

Опитът може да се извърши и върху 
глицерин.

ings off your fingers.
4. The finest filings anyway will stick 

to your fingers. Those will be your ex-
perimental material!

Without taking any new filings out 
start shaking off your finger tips over the 
water. The filings are so small that you 
can hardly see them, but they already 
start forming arcs and later on they make 
circles.

5. After several (5-6 and more) repeti-
tions of steps 2, 3 and 4 you will observe 
slight circles, and if you continue, you 
will obtain more distinct ones.

The experiment can be made also over 
glycerin.

фиг. 2
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II НАЧИН
/по лесен за изпълнение/

1. Поставя се съд Fig. 3, пълен с вода 
до произволно ниво.

2. Взема се щипка от праха, стрива 
се между пръстите и най-старателно се 
връща отново в кутията. Най-финните 
стружки, полепнали по пръстите се из-
тръскват върху водата, т.е. абсолютно 
се повтаря опита описан в ПЪРВИ на-
чин /по т. 2, 3, 4./

След няколкократно изтръскване, 
върху съда с вода се наблюдават плава-
щи малки частици от стружките.

3. Взема се с ръка постоянният маг-
нит и от разстояние 200 - 300 мм се на-
сочва към плаващите частици. 

Постепенно разстоянието се скъсява 
докато се забележи, че частиците започ-
ват да оформят кръгове. Ако прибли-
жите твърде много магнита към пла-
ващите частици, те ще се привлекат от 
магнита и опита ще се провали, но той 
лесно може да се повтори. Вие вече сте 
придобили опит! 

Добре ще бъде, ако бързо, с рез-
ки движения на магнита, раздвижите 
стружките безпорядъчно преди да го 
задържите.

Ако желаете само да наблюдавате 
образуването на пръстените може да 
използвате Начин 2, защото той е по-ле-
сен за изпълнение. Само внимавайте да 
не се допуснат по-едри стружки, защо-
то те образуват локални полета и опита 
няма да бъде достатъчно сполучлив!

По-сполучлив и траен е опита изпъл-
нен по Първи начин – Fig. 2.

METHOD 2
(easier to conduct)

1. Place a container (Fig. 3) full of wa-
ter to an arbitrary level.

2. Take a pinch of powder; crush it 
between your finger tips and carefully 
return in the box. Shake off on the wa-
ter the finest filings stuck to your fingers, 
i.e. repeat steps 2, 3 and 4 of METHOD 
1.

Having shook off your finger tips 
over the container with water for several 
times, you will observe small particles 
of the filings floating on the water.

3. Take with your hand the permanent 
magnet and point that at a distance of 
200 – 300 mm towards the floating par-
ticles.

Shorten the distance gradually until 
you see the particles forming circles. If 
you bring the magnet too close to the 
floating particles it will draw them and 
your experiment will fail, although it can 
be easily repeated. Now you have gained 
experience!

It will be good if you move the filings 
disorderly with quick and sharp move-
ments of the magnet before you hold it 
steady.

If you would like just to observe the 
rings forming you could use Method 2, 
because that is easier. Please, make sure 
you don’t allow larger filings in, because 
those form local fields and the experi-
ment will not be sufficiently successful!

The experiment conducted with 
Method 1 is more successful and dura-
ble (Fig.2).  
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фиг. 3
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ВЪРТЕНЕ 
ПОЛЮСА НА 

ПОСТОЯНЕН МАГНИТ
(подготовка)

За наблюдаване на тази серия от 
опити са необходими следните мате-
риали:

1. Постоянен магнит, укрепен на 
патронника на дрелката – Fig. 4. Опи-
тите, посочени в настоящата книга, са 
извършени с цилиндричен ниодимов 
магнит с размери Ф=25 и L=30 мм.

2. Шайби от стиропор или друг лек 
материал. При посочения опит са из-
ползвани шайби от стиропор ф-80мм 
и дебелина 20мм, върху които са по-
ставени метални шайби с размери 
Ф-40 и дебелина 2 мм от алуминий, 
мед, олово, желязо – Fig. 5.

3. Голям съд за вода – Пластмасов 
или от алуминий (тава, леген) - Fig. 4.

4. Прозрачно покривало за съда – 
Стъкло или плексиглас.

Първо се отваря максимално па-
тронника на дрелката, така, че да се 
образува равно чело, към което да се 
привлече единия от полюсите на маг-
нита. След това се завърта леко дрел-
ката, като се стремим магнита да се 
центрова към дрелката. Центровката 
се прави с цел при по-висока скорост 
експериментатора да не бъде наранен 
при евентуално отделяне на магнита 
от дрелката. Възможно е да се използ-
ва и магнит с друга форма, но трябва 
да се внимава, като се работи с бавни, 
безопасни обороти на дрелката.

ROTATING 
THE POLE OF 

A PERMANENT MAGNET
(preparation)

You need the following materials to 
make this string of experiments:

1. A permanent magnet fitted in the 
chuck of a drill (Fig.4). The experiments 
described in this book were carried out 
with a cylindrical neodymium magnet 
with dimensions Ф=25 and L=30mm.

2. Discs of Styrofoam or other light-
weight material. Styrofoam discs of 
ф-80mm and 20mm thick were used for 
the described experiment. Metal wash-
ers with dimensions Ф-40 and 2 mm 
thick, made of aluminum, copper, lead, 
iron were placed on top of the Styrofoam 
disks (Fig.5).

3. A large water container – plastic or 
aluminum (a tray or a laver) – Fig.4.

4. A transparent cover for the contain-
er – glass or plexiglass.

First, open as wide as possible the 
chuck of the drill until it forms a flat front 
to which one of the poles of the magnet 
could be drawn. Then turn slightly the 
drill while trying to align the magnet to 
the drill. The purpose of the alignment 
is to make sure in case of a higher speed 
the experimenter does not get hurt if the 
magnet separates from the drill. You 
may use a magnet with a different shape, 
but you should take precautions by oper-
ating the drill at a slow and safe speed. 
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Fig. 4 Fig. 5

I. НАБЛЮДЕНИЕ НА 
МАГНИТНО-КРЪГОВИЯ ЕФЕКТ

За целта се извършва II вариант 
(по-лесен за изпълнение) за наблю-

дение на магнитно-кръговия ефект, 
при който стружките се разпръскват 
върху водата съгласно инструкциите 
посочени  при наблюдението посоче-
но на Fig. 3... Взема се щипка прах... 
стрива се... връща се... разпръскват 
се най-фините стружки върху водата, 
като тези действия се повтарят някол-
ко пъти

За наблюдението е достатъчно към 
разпръснатите фини стружки върху 
водата да се насочи дрелката, заед-
но с укрепения към нея магнит. Fig. 
6. Това се прави от разстояние око-
ло 300 мм, като постепенно магнита 
се приближава към водата, докато се 
оформят кръговете. Опитът ще бъде 
много по-сполучлив, ако раздвижи-
те предварително дрелката с магнита 
в различни посоки, както е описано 
на Fig. 3, с тази разлика, че вместо с 

I. OBSERVING THE MAGNETIC 
CIRCULAR EFFECT

Conduct Method 2 (easier to conduct) 
for the purpose of observing the magnetic 
circular effect. With Method 2 the filings 
must be sprinkled on the water accord-
ing to the instructions for the observation 
illustrated on Fig.3… Take a pinch of 
iron powder…crush between your fin-
ger tips…return back… spread the finest 
filings on the water and repeat the steps 
several time.

It is sufficient for the observation to 
direct the drill together with the magnet 
fixed to it towards the fine filings scat-
tered on the water (Fig.6). Do this at a 
distance of abt 300 mm by driving the 
magnet gradually down to the water 
until the circles are formed. The exper-
iment will be much more successful if 
you move in advance the drill with the 
magnet in various directions as described 
on Fig.3. Only, in this case it will be the 
drill driving and moving the magnet, and 
not your hand.
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ръка, магнита се насочва и раздвижва 
заедно с дрелката.

След като се получат кръговете, 
дрелката се пуска в движение.

Вие очаквате, че получените кръго-
ве от железни стърготини също ще се 
завъртят, но...

... НЕ! Образуваните кръгове от же-
лезни стружки не помръдват! Ако про-
мените посоката на въртене на борма-
шината, кръговете също не помръдват! 
Защо? Нали се привличат от постоян-
ния магнит?

Въртенето на магнита изобщо не 
влияе на кръговете от феромагнитни 

Once the circles are formed, starts the 
drill.

You would expect the circles of iron 
filings would also rotate, however…

 … THEY WOULDN’T! The circles 
of iron filings would not even move! The 
circles wouldn’t move even if you change 
the direction of rotation of the drill the 
circles! Why? The permanent magnet at-
tracts them, doesn’t it?

The rotation of the magnet does not 
influence the circles of ferromagnetic fil-
ings at all.

 Fig. 6
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стърготини. 
Обикновено веднага, винаги следва 

някакво елементарно обяснени - „Ами, 
да! Това е магнитното поле!?” Сякаш 
точно така трябва да се държат стър-
готините. 

Уважаеми читателю, задайте тази 
гатанка на лица - физици, преди да на-
правите демонстрацията, т.е. какво би 
станало с кръговете, когато към тях се 
насочи въртящ се магнит? 

Предполагам, че всички запитани 
ще сгрешат!

Можем ли да потърсим аналогичен 
извод при наблюдението на хвърлен 
камък в спокойна вода и поведението 
на плаващо в близост тяло, при което 
тялото остава на мястото си, независи-
мо от това, че вълните се разпростират 
на далече от мястото на образуването 
им? Има ли някаква връзка с това по-
ведение, поведението на намагнетизи-
раните железни стружки? Нека заедно 
потърсим връзката!

Дали това не предизвиква някакво 
съмнение за вълнов характер на маг-
нитното поле образувано от посто-
янния магнит? Или тук има някакво 
особено тълкувание? Така или иначе 
резултата от експеримента е неочак-
ван!

II НАБЛЮДЕНИЕ НА МЕТАЛНИ 
ШАЙБИ, В ПОЛЕТО НА 
ВЪРТЯЩ СЕ МАГНИТ

За изпълнение на този опит е не-
обходимо да се постави обикновена 
вода в голям съд - пластмасова или 

Usually a simple explanation would al-
ways come up, such as “Well, yes! This 
is what magnetic field is like!?” As if this 
was the expected behaviour of the filings.

My dear reader, ask physicist this rid-
dle before you make the demonstration, 
i.e. what would happen with the circles if 
we point a rotating magnet at them?

I expect all answers will be wrong!
Can we not seek any analogical conclu-

sion in the observation of a stone thrown 
in still water and the behaviour of a body 
floating nearby where the body remains 
where it is regardless of the fact that the 
waves spread away from the place where 
they have been generated? Is the behav-
iour of the magnetized iron filings con-
nected in any way with this behaviour? 
Let’s study that connection together!

Could this stir any suspicions of a wave 
nature of the magnetic field generated by 
the permanent magnet? Or is there any 
specific interpretation here? Anyway, the 
result of this experiment is unpredicted!

II. OBSERVATION OF METAL 
WASHERS IN THE FIELD OF A 

ROATING MAGNET
For this experiment we need to put nor-

mal water in a large container – a plastic 
or aluminium tray, then put in the water a 
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алуминиева тава, след което се по-
ставя във водата плаващата шайба от 
стиропор, върху която е поставена ме-
талната шайба, която ще се изпитва. 
Върху тавата се поставя прозрачното 
покривало от стъкло или плексиглас. 
Тук е необходимо да се отбележи, че 
нивото на водата трябва да бъде та-
кова, че двете шайби - от стиропор, и 
тази поставена върху нея, от метал, да 
не се допират до покривното стъкло, 
за да се осигури свободно плаване на 
шайбите върху водата. Все пак шай-
бите трябва да бъдат максимално бли-
зо до стъклото - Fig. 7 

Прозрачното покривало се поста-
вя с цел въздушните вихри, които се 
получават от въртенето на дрелката с 
магнит, да не влияят на изпитваната 
метална шайба 

Сега, насочете дрелката заедно със 
закрепения към нея магнит, към из-
питваната шайба от алуминий или 
мед, максимално близо до стъклото и 
я пуснете в движение !

След няколко секунди въртящия 
магнит ще увлече металната шайба и 
тя, заедно с носещата шайба от стиро-
пор ще започне да се върти. Възмож-
но е шайбите да се отклонят настрани. 
Тогава опита трябва да се повтори. За-
това се препоръчва, плаващите шайби 
да се поставят в средата на съда. Ако 
магнита, който сте поставили, е здра-
во укрепен към дрелката може да уве-
личите оборотите й, но все пак трябва 
да се внимава! Посоката на въртене на 
шайбите съвпада с посоката на върте-

floating Styrofoam disk with the experi-
mental metal washer on top of that. Cover 
the tray with the transparent glass or plex-
iglass cover. We must make a note here, 
that the water level must be adjusted so as 
the Styrofoam disk and the metal washer 
on top of that do not touch the cover glass 
and both can float freely on the water. Yet, 
the disk and the washer should be as close 
to the glass cover as possible (Fig. 7).

The purpose of the transparent cover 
is to prevent the air vortices generated by 
the rotation of the drill with the magnet 
from affecting the experimental metal 
washer.

Now, point the drill with the magnet at 
the test washer of aluminium or copper 
by approaching the cover as much as pos-
sible and switch the drill on!

In a few seconds the rotating magnet 
will draw the metal washer and together 
with the supporting Styrofoam disc they 
will start rotating. The disc and the wash-
er might go aside. Repeat the experiment 
in such case. That is why I recommend 
that the floating disc with the washer is 
placed in the middle of the container. If 
the magnet is tightly fitted on the drill, 
you may increase the speed, but be care-
ful! The direction of rotation of the disk 
with the washer coincides with direc-
tion of rotation of the drill. Even if you 
increase the speed many times the disk 
with the washer would not increase signif-
icantly its own speed. Even if there was 
any difference from the rotation speed of 
the disk with the washer, that difference 
would be insignificant. Why?
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не на дрелката. Но дори да увеличите 
многократно скоростта й, шайбите не 
увеличават значително своята ско-
ростта. Дори и да има разлика в ско-
ростта на въртене на шайбите, то тя е 
незначителна. Защо? 

Сега да променим посоката на вър-
тене на дрелката. След малко ще за-
бележим, че ще се промени посоката 
на въртене и на шайбите. Този опит 
може да се извърши както с парамаг-
нетици - какъвто е алуминият, така и 
с диамагнетици - каквито са оловото 
и медта.

Let’s now change the direction of rota-
tion of the drill. In a while we shall notice 
that the direction of rotation of the disk 
with the washer will change accordingly. 
You may perform this experiment both 
with paramagnetics (such as aluminium) 
and with diamagnetics (such as lead or 
copper).  

 

Fig. 7
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 Невъзможно е да не си зададем въ-
проса защо железните стърготини не 
помръдват при ПРЕДИШНИЯ ОПИТ, 
а парамагнитните шайби се увличат от 
въртящия се магнит, следвайки посока-
та на въртене. Може да си зададете още 
много подобни въпроси. Все пак изне-
надващо е подобно поведение на из-
питваните образци, защото очаквания-
та ми бяха различни. На пръв поглед 
всичко това, което наблюдавахме, може 
би няма особено значение за физиката. 
Но нещата придобиват друг смисъл, ако 
потърсим някаква аналогия с въртенето 
на Земята и нейния единствен спътник 
- Луната

И така, Земята, която представлява 
един огромен магнит, прави едно завър-
тане около собствената си ос за 24 часа. 
Нали? Но ако Земята е причина за вър-
тенето на Луната (която няма магнитно 
поле), и която прави една обиколка за 
28 дни, ТОВА СТАВА СЪС ЗНАЧИ-
ТЕЛНО ПО-МАЛКА СКОРОСТ!

Дали тази разлика в скоростите на 
въртене и увличането на диа- и пара-
магнетици от постоянния магнит не е 
доказателство за сходство между опи-
та, който наблюдавахме и въртенето на 
единствения спътник на Земята?

Вие бихте ли потърсили подобна 
връзка? Възможно ли е наистина така-
ва връзка да съществува? Тези опити 
могат по-късно да “отворят” и други 
въпроси, които до сега едва ли са били 
коментирани.

Следващият опит е още по-изненад-

We can’t help asking the question why 
wouldn’t the iron filings move during 
our PREVIOUS EXEPRIMENT, and the 
paramagnetic washers get drawn by the 
rotating magnet to follow its direction 
of rotation. You may ask many similar 
questions. And yet, such a behaviour of 
the experimental samples is unpredict-
ed, because I had different expectations.  
At first sight, all that we observed might 
seem of a little importance to Physics. 
Things acquire a different meaning if we 
look for some analogy with the rotation 
of the Earth and its only satellite – the 
Moon.

So, the Earth, being a huge magnet, 
makes one turn around its own axis for 24 
hours, right? If the Earth causes the Moon 
to rotate (the Moon having no magnetic 
field) and make one tour around the Earth 
for 28 days, THAT GOES AT A CON-
SIDERABLY LOWER SPEED!

Could the difference between the ro-
tating speeds and the ability of the per-
manent magnet to draw the dia- and the 
para-magnetics prove similarity between 
the experiment we observed and the rota-
tion of the only satellite of the Earth? 

Would you look for such a similarity? 
Is it actually possible? These experiments 
can later “answer” other questions which 
have hardly been commented until now.

The next experiment is even more un-
predicted. When you perform that you 
will definitely obtain an answer. That an-
swer could be analogous to your knowl-
edge in Physics, but, please, keep in mind 
that it could be wrong and it might not 
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ващ. Когато го извършите, Вие непре-
менно ще имате отговор. Този отговор 
може да бъде сходен с Вашите знания 
по физика, но не забравяйте, че освен 
погрешен, той може би не е единствен! 
Затова търсете и други отговори! Не 
позволявайте знанията Ви да се затва-
рят в рамки!

III. НАБЛЮДЕНИЕ
НА ШАЙБА ОТ ЖЕЛЯЗО

Наблюденията, които извършихме 
с плаващи, поставени върху стиропор 
метални шайби от алуминий, олово, 
мед, цинк, показаха, че при въртене на 
постоянен магнит шайбите се увличат и 
започват да се въртят в същата посока.

Сега, вместо немагнитни метали, ще 
поставим върху плаващата шайба от 
стиропор шайба от обикновено желязо.

За опита е изрязана шайба или право-
ъгълно парче с размери около 50х50мм 
от обикновена желязна ламарина с де-
белина 1,5 - 2 мм.

Нека насочим дрелката, със закрепе-
ния на нея постоянен магнит, към среда-
та на плаващата желязна шайба (Fig. 8.) 
Ние очакваме, следните ситуации:

- или шайбата няма да помръдне от 
мястото си, както стана при опита, при 
който наблюдавахме как кръговете при 
магнитно-кръговия ефект не помръдна-
ха;

- или шайбата ще се увлече и ще запо-
чне да се върти, както това се получи с 
немагнитните шайби от алуминий, мед, 
цинк. 

Но... Не! Желязната шайба има съв-

be unique! Therefore, look for other an-
swers! Do not allow your knowledge to 
be framed!

III. OBSERVATION
OF AN IRON WASHER

Our observations on floating metal 
washers of aluminium, lead, copper and 
zinc on top of a Styrofoam disc showed 
that a rotating permanent magnet would 
draw the washers and they would start ro-
tating in the same direction as the magnet.

Now, instead of non-magnetic metals, 
we shall put on top of the floating Styro-
foam disc a washer of normal iron.

We have cut for the purpose of our ex-
periment a washer or a rectangular piece - 
50x50 mm of normal iron sheet of 1.5 – 2 
mm thickness.

Let’s now point the drill with the per-
manent magnet at the centre of the float-
ing iron washer (Fig.8).

We expect that the following would 
happen: 

- Either the washer would not move 
from its place just like during the exper-
iment where the circles of the magnetic 
circular effect would not move; or:

- The washer would be drawn and will 
start rotating like it happened with the 
non-magnetic washers of aluminium, 
copper and zinc.

Well, no… the iron washer behaves to-
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сем различно поведение - тя просто се 
отблъсква от магнита. Изненадващо, 
нали?

Ако шайбата беше поставена не при 
тези условия, а просто се намираше на 
масата, щеше да се случи единствено 
възможното - тя веднага щеше да „за-
лепне“ върху магнита.

Веднага започваме да търсим обяс-
нение, и то обяснение, свързано със си-
ловите линии, тяхното разположение и 
т.н. Ние не търсим някакво НОВО обяс-
нение, а започваме да тълкуваме това 
“лесно” наблюдение като най-обикно-
вено. Скептиците имат готово виждане 
за всяко ново обяснение, дори могат да 
го докажат математически. За тях всич-
ко е ясно и известно!

Хайде сега, с Вас да се опитаме да на-

tally different! The magnet simply repels 
that. Surprising, isn’t it?

If the washer was subjected to any dif-
ferent conditions and it was simply put on 
the table, the only possible thing would 
happen – it would immediately “stick” to 
the magnet.

 

We start searching for an explanation 
straight away, and an explanation relat-
ed to the force lines, their position, etc. 
We do not reach for a NEW explanation, 
instead we start interpreting that “easy” 
observation as completely usual. Sceptics 
have ready opinions about any new ex-
planation; they can even prove that math-
ematically. Everything is clear to them, 
everything is known!

Now, let us together try to perform the 

Fig. 8
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following  illustrative and easy experi-
ment:

You hold with one hand the edge of 
a sheet of paper, and I shall try to screw 
in that sheet of paper a timber screw. I 
would fail, wouldn’t I? Because the paper 
will flex under the screw and that would 
not even scratch the paper.

However, if you hold firm with both 
your hands the two edges of the sheet, I 
shall be able to slightly puncture the pa-
per and will start screwing with no ef-
forts, i.e. the paper and the threaded crew 
will be “pulled” to each other. 

he behaviour of the floating iron wash-
er or permanent magnet completely 
concurs with the opinion of the French 
scientist René Descartes (1596) who as-
sumed the existence of an invisible mat-
ter (“Substance”) which is emitted by the 
permanent magnet and in a screw-shaped 
manner screws into a “similar thread” of 
the iron, thus carrying out the attraction.

We can only add here, that an INITIAL 
EFFORT is required for that “screwing of 
the Substance” to happen.

Isn’t this experiment similar? The in-
itial effort could be the reason for the 
pushing away of the floating iron washer, 
because it does not resist during the Des-
cartes’ screwing.

What do you think of this?
Look for the relation between the ex-

periment, your knowledge and you per-
sonal interpretation.

You might suggest something else.

правим следния нагледен и лесен опит: 
Вие ще държите с едната си ръка 

края на лист хартия, а аз ще се опитам 
да завинтя в този лист една вида за дър-
во. Няма да успея, нали? Защото харти-
ята ще се огъне от видата, и дори няма 
да се образува драскотина. 

Ако обаче Вие стабилно захванете, с 
две ръце, двата края на листа, аз съвсем 
леко ще продупча хартията и ще започ-
на да завинтвам без всякакви усилия, 
т.е. ще се получи „придърпване“ меж-
ду хартията и видата, която има резба 
(нарез).

Поведението с „плаващата желязна 
шайба“ и постоянния магнит напъл-
но се препокрива със становището на 
френския учен Рене Декарт /1596 г./, 
който допуска съществуването на неви-
димо вещество “субстанция“, която под 
формата на винтове, излъчвана от по-
стоянен магнит, се завинтва в „подобна 
резба“ на желязото, като по този начин 
се осъществява привличането.

Тук само може да се допълни, че за 
да се осъществи това “завинтване на 
субстанцията“ е необходимо НАЧАЛ-
НО УСИЛИЕ. 

Този опит не е ли сходен? Начално-
то усилие е възможно да бъде причина 
за изтласкването на плаващата желязна 
шайба, тъй като тя не оказва съпроти-
вление при „Декартовото завинтване“. 

Какво мислите Вие по този въпрос? 
Потърсете връзката между експеримен-
та, знанията Ви и Вашето лично тъл-
куване. Може би ще подскажете нещо 
друго?
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ОПИТИ СЪС 
СОЛЕНОИД

ОПИТ 
С ХОРИЗОНТАЛНО 

РАЗПОЛОЖЕН СОЛЕНОИД
Известно е, че интензивността на 

магнитното поле е най-силно в краи-
щата (полюсите), и най-слабо в среда-
та на постоянния магнит, но това е от 
външната страна на магнита. Магнит-
ното поле вътре в постоянния магнит 
няма как да бъде измерено.

Прието е да се счита, че соленоид 
с желязна сърцевина, през който про-
тича ток е еквивалентен на постоянен 
магнит с два полюса – N и S. Ако про-
меним посоката на тока, то полюсите 
също се променят, т.е. Северният /N/ 
става /S/ и обратно.

Сега, чрез следващия опит ще се 
опитаме да получим някаква инфор-
мация, която да ни подскаже какво 
става вътре в постоянния магнит. 
Надяваме се това да стане ясно, след 
като разгледаме какво е поведението 
на железен прах вътре в соленоида.

Опитната установка представлява 
пластмасова полутръба – Fig. 9 /1/, 
затапена в двата края и закрепена 
конзолно на стойка – Fig. 9 /2/. Върху 
друга пластмасова или картонена тръ-
ба с малко по-голям диаметър е навит 
меден проводник – соленоид – Fig. 9 
/3/, с изводи за включване към акуму-
латор 12 V – Fig. 9.

EXPERIMENTS WITH A SOLE-
NOID AN EXPERIMENT

WITH A HORIZONTALLY 
PLACED SOLENOID

It is known that the intensity of the 
magnetic field is strongest at the ends 
(the poles), and weakest in the middle 
of the permanent magnet, but that is on 
the outer side of the magnet. There is no 
way to measure the magnetic field inside 
the permanent magnet.

It is accepted that a solenoid with an 
iron core through which current flows is 
equivalent to a permanent magnet with 
two poles – N and S. Changing the di-
rection of the current changes the poles 
accordingly, i.e. the North (N) becomes 
(S) and vice versa.

With our next experiment we shall try 
to obtain some information which could 
indicate what happens inside the perma-
nent magnet. We hope this will become 
clear after we take a look how the iron 
powder behaves inside the solenoid.

The experimental installation consists 
of a plastic semi-tube (Fig.9 /1/) capped 
at both ends and mounted with a bracket 
on a stand (Fig. 9 /2/). We have copper 
wire coiled on another plastic or card-
board tube of a slightly larger diameter 
– a solenoid (Fig.9 /3/), with terminals 
for connection to a 12V battery (Fig.9).
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Ако към предварително напълне-
ната с вода полутръба /ваничка/-1 
внимателно се посипе железен прах /
посипването се изпълнява както това 
е описано при наблюдение на магнит-
но-кръговия ефект и във всички  опи-
ти в началото на книгата/ установката 
е готова за експеримент. След като 
соленоидът /бобината/ 3 се надене 
върху ваничката -1 и се пропусне ток 
от акумулатора ще се наблюдава след-
ното: Частиците ще се ориентират по 
оста на ваничката - 1 и ще тръгнат 
срещуположно към средата на съща-
та. Тук частиците се „разбират“ по-
между си, пренареждат се, като към 
средата на соленоида започват да 

If we carefully sprinkle iron powder 
over the semi-tube (tray) 1 prefilled with 
water (sprinkling should be carried out 
as described regarding the observation 
of the magnetic circular effect in all the 
experiments in the beginning of this 
book), the installation will be ready for 
the experiment. When we rig the sole-
noid (coil) 3 on the tray 1 and we lat 
current through from the battery, we can 
observe the following: The particles will 
orientate along the axis of the tray 1 and 
they will move against its centre. Here 
the particles ‘agree’ between them, they 
rearrange whereas near to the centre of 
the solenoid they start changing the di-
rection of their movement and they start 

 Fig. 9.
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променят посоката си на движение и 
тръгват перпендикулярно към външ-
ната страна на ваничката, т.е. към гео-
метричната среда на соленоида, както 
е посочено на Fig 10a

Ако частиците се посипят само в 
едната половина на ваничката, след 
включването на тока, те не премина-
ват във втората половина.

След няколко секунди всички час-
тици по повърхността на водата ще 
застанат в средата на соленоида Fig 
10b

От това наблюдение биха могли да 
се направят следните изводи:

1. Поради използване на малко по 
количество експериментален мате-
риал и свободно движение във водна 
среда на всяка единична частица, коя-
то слабо се влияе от локалното маг-
нитно поле създадено от съседна час-
тица, подвижността на железния прах 
се увеличава, което води до самостоя-
телно „избиране“ на място в експери-
менталната равнина.

moving perpendicularly to the outer side 
of the tray, i.e. towards the geometric 
centre of the solenoid as shown on Fig. 
10a. If we sprinkle the particles only in 
one half of the tray, after the current is 
switched on they do not pass into the oth-
er half. In a few seconds all the particles 
on the surface of the water will arrange 
in the middle of the solenoid (Fig.10b)

We could draw the following conclu-
sions from that observation:

1. Due to the use of a small quanti-
ty of experimental material and the free 
movement in water medium of each sin-
gle particle which is faintly influenced 
by the local magnetic field created by 
a neighbouring particle, the mobility of 
the iron powder increases and this leads 
to an independent ‘choosing’ of a loca-
tion on the experimental plane.

2. The magnetic field is most inten-

Fig 10

а b
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2. Магнитното поле е най-интен-
зивно в средата на соленоида, факт, 
който е обратен на нашите представи, 
че постоянният магнит е най-интeн-
зивен по полюсите.

Нека сега извършим опита с по-
стоянен магнит, като пластмасовата 
полутръба - 1 се постави върху пръч-
ковиден магнит при който полюсите 
се намират в хоризонтална равнина 
- Fig. 11 Частиците посипани далече 
от полюсите се ориентират и тръгват 
по посока на полюсите, но спират в 
геометричната среда на магнита, там 
където ПОЛЮСИТЕ СЕ СРЕЩАТ!

sive in the centre of the solenoid – a fact 
which is contrary to our concepts about 
the poles of the permanent magnet being 
the most intensively acting parts of it.

Now, let’s conduct the experiment 
with a permanent magnet in the follow-
ing way: place the plastic semi-tube 1 on 
top of a rod-shaped magnet the poles of 
which are located in a horizontal plane 
(Fig.11). The particles sprinkled away 
from the poles orientate themselves and 
start moving towards the poles, but they 
stop in the geometric centre of the mag-
net where THE POLES MEET!

Fig. 11
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При наличие на експериментал-
но наблюдение, при което частиците 
силово се подчиняват на магнитната 
индукция В, е недопустимо приемане 
на някаква посока на силовите линии 
/N - S/, както това винаги присъства в 
учебниците по физика.

Резултата от този опит много при-
лича на този, проведен със соленоид.

Съмненията са, че магнитното поле 
се заражда в средата на соленоида 
респ. на постоянния магнит, и че то 
е ДВУПОСОЧНО! Точно как става 
това? Какво Вие мислите по този въ-
прос? Как така бобина еднопосочно 
и равномерно навита, през която пре-
минава ток последователно по цялата 
намотка, оформя някакъв геометри-
чен център и се получава дипол? Как-
во става в средата на соленоида?

Както ще забележите, железни час-
тици посипани върху вода се оказаха 
добър инструмент в ръцете на физика 
експериментатор. 

Вероятно биха могли да се напра-
вят още десетки още по-сполучливи 
подобни опити, които да спомогнат 
за изясняване на магнитните явления, 
като сходни с тези свързани с електри-
чеството, гравитацията и светлината.

ОПИТ С ВЕРТИКАЛНО 
РАЗПОЛОЖЕН СОЛЕНОИД

ДИПОЛНО-ДЕЛИТЕЛНА 
РАВНИНА В МАГНЕТИЗМА

За извършването на този опит се 
използва същия соленоид с тази раз-
лика, че соленоида се поставя верти-

In case we observe experimentally the 
particles forcedly subjecting to the mag-
netic induction B, it is inadmissible for 
the lines of force (N-S) to take a direction 
as it is always explained in the textbooks 
in physics.

The result of this experiment resem-
bles very much the one conducted with 
a solenoid.

We suspect that the magnetic field is 
generated in the centre of the solenoid, 
respectively – the permanent magnet and 
that it is BIDIRECTIONAL! How ex-
actly does this work? What do you think 
about this? How does a coil wound uni-
formly and in a single direction, through 
which electric current flows successively 
through the entire winding, form a ge-
ometric centre and generate a dipole? 
What happens in the centre of the sole-
noid?

As you will notice, iron particles sprin-
kled over water proved a good instrument 
in the hands of an experimenting physi-
cist.

Probably dozens of other even more 
successful experiments could be made, 
and those would help clarify the magnetic 
phenomena as being similar to those re-
lating to electricity, gravity and light.

AN EXPERIMENT WITH A VERTI-
CALLY POSITIONED SOLENOID
DIPOLE-PARTITIONING PLANE 

IN MAGNETISM
We use for this experiment the same 

solenoid, only in this case the solenoid 
is positioned vertically and we can move 
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кално, а в него може да се премества 
малка пластмасова ваничка, напълне-
на с вода. Върху ваничката плават же-
лезни стърготини, посипани по същия 
начин, както в предните опити Fig 12. 
Под соленоида може да се монтира 
лампа за осветяване на вътрешността 
и дъното на ваничката.

Както се вижда от приложените 
фотографии, когато ваничката се пре-
мества по оста на соленоида, вътре в 
него, железните частици се подреж-
дат по различен начин, в зависимост 
от нейното положение. Когато тя е в 
един от двата края на соленоида /поз 
1 и 5/, частиците се подреждат в кон-
центрични окръжности. Когато ва-
ничката се намира в /поз 2 и 4/ в дъги 
със срещуположна насоченост, а кога-
то е в средата - поз .3 – в успоредни 
линии. 

Именно тези линии, възникващи 
в геометричната среда на солиноида 
нарекох ДИПОЛНО-ДЕЛИТЕЛНА 
РАВНИНА В МАГНЕТИЗМА поради 
наблюдавания поразителен факт, че 
най-късите хорди в тази равнина про-
явяват диполен характер.

При преместване ваничката на-
горе - поз. 2, успоредните линии се 
огъват към най-късата хорда и офор-
мят единия полюс, а при преместване 
надолу /позиция - 4/ те се огъват към 
срещуположната къса хорда като оф-
ормят срещуположния полюс.

Този опит бе публикуван в сп. „Све-
тът на физиката“ кн.2 /2007 г. под об-
щото заглавие „Интересно наблюде-

inside that a small tray full of water. Iron 
particles sprinkled in the same way as 
in the previous experiments float on the 
surface (Fig.12). Under the solenoid we 
can fit a lamp to light up the inside and 
the bottom of the tray.

As you can see on the photos enclosed, 
when the tray is being moved along the 
axis of the solenoid inside the solenoid 
the iron particles arrange in a different 
way depending on the position of the 
tray. When it is in one of the two ends of 
the solenoid (positions 1 and 5) the parti-
cles arrange in concentric circles. When 
the tray is at positions 2 and 4 they ar-
range in opposing arcs, and when it is in 
the middle (position 3) - in parallel lines. 
Those lines namely which emerge in the 
geometric centre of the solenoid I called 
DIPOLE-PARTITIONING PLANE IN 
MAGNETISM because of the observed 
stunning effect of the shortest chords in 
that plane showing dipole character.  

If we move the tray upwards – posi-
tion 2, the parallel lines curve towards 
the shortest chord and they form one of 
the poles, and if we move the tray down-
wards (position 4), they curve towards 
the opposing short chord thus forming 
the opposite pole.

This experiment was published in the 
Physics World magazine (issue 2/2007) 
under the common title An Interesting 
Observation. There was no feedback to 
that publication regardless of the title. 
This means that the readers are unwill-
ing to experiment. The easiest is to read 
only. Reading, reading and generating 
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ние“ Коментари по тази публикация не 
постъпиха независимо от заглавието. 
Този факт означава, че читателите не 
желаят експериментирането. Най-лес-
но е само да се чете. Четене, четене и 
създаването на измислени хипотези! 
Това в нашето съвремие е научна тен-
денция. Противно на Нютоновата фра-
за: „Аз хипотези не измислям“.

made-up hypotheses! This is nowadays 
a scientific trend. Contrary to Newton’s 
phrase “Hypotheses non fingo” (Latin 
for “I contrive no hypotheses”).    

Позиции 1 и 5
Positions 1 and 5

Позиции 2 и 4
Positions 2 and 4

Позиция 3
Position 3

Fig. 12



31

От гореописаните наблюдения биха 
могли да се направят някои изводи от-
носно магнитостатиката изобщо, както 
и палеомагнетизма и Новата глобална 
тектоника, тъй като огънатите линии 
имат сходства с паралелите на Земята?

Вие как бихте обяснили това „ин-
тересно наблюдение“? Възникналите 
въпроси са толкова много, че си струва 
да се потърси някаква връзка със съ-
вършено НОВО ОБЯСНЕНИЕ!

Ако се върнем отново към постоян-
ния магнит, то съществуването на два 
полюса трябва да започне от някъде?

Не е ли това диполно-делителната 
равнина? В диполно-делителната рав-
нина наблюдаваме някаква рязка гра-
ница. Тази рязка граница се наблюдава 
в хоризонтално разположен соленоид 
Fig 10, при „легнал“ постоянен магнит 
Fig 11, както и при вертикално разпо-
ложен соленоид Fig 12.

МАГНИТНО-КРЪГОВ ЕФЕКТ
И ЕДИНСТВО НА ПРИРОДНИТЕ 

ЯВЛЕНИЯ
След наблюдение на експериментал-

ното явление магнитно-кръгов ефект, 
при който вместо всеизвестната звез-
дообразна картина, се получава карти-
на с концентрични кръгове,

могат да възникнат редица въпроси 
- какво знаем до този момент за магне-
тизма? Един от въпросите е дали в маг-
нетизма може да се потърси някаква 
връзка или ПРИЛИКИ с други наблю-
даеми явления и ефекти? На двете фи-

From the above observations we 
could draw a few conclusions regarding 
the magnetostatics in general as well as 
regarding the paleomagnetism and the 
new global tectonics, because the curved 
lines show similarity with the parallels 
of the Earth?

How would you explain this ‘interest-
ing observation’? The emerging queries 
are so many that it is worth seeking some 
kind of connection to a completely NEW 
EXPLANATION!

If we get back to the permanent mag-
net: the existence of two poles must have 
a beginning?

Could that be the dipole-partitioning 
plane? We observe a sharp demarcation 
in the dipole partitioning plane. That de-
marcation is observed in a horizontally 
positioned solenoid (Fig.10), in the case 
of a “lying down” permanent magnet 
(Fig.11), as well as in the case of a verti-
cally positioned solenoid (Fig. 12).

MAGNETIC CIRCULAR EFFECT 
AND THE UNITY OF NATURAL 

PHENOMENA
Upon observation of the experimental 

phenomenon of the magnetic circular ef-
fect where instead of the widely popular 
star-shaped picture we obtain a picture of 
concentric circles, a series of questions 
may crop up: what do we know until this 
moment about magnetism? One of the 
questions is whether in magnetism we 
can seek some kind of a connection or 
SIMILARITIES with other observable 
phenomena and effects? The two figures 
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гури Fig 13 и Fig 14 са показани илюс-
трациите на физични ефекти. Една от 
приликите е,че при всички присъстват 
концентрични кръгове с изключение 
на първата във Fig 13, където се виж-
да познатия от учебниците по физика 
звездообразен модел

След откриване на магнитно-кръго-
вия ефект, пръстени /кръгове/ се наблю-
дават и на Fig. 14, които ЛИПСВАХА 
ЕДИНСТВЕНО ПРИ МАГНЕТИЗМА.

Това подсказва сходство между на-
блюдаемите ефекти, което би могло 
да се тълкува като ЕДИНСТВО ПРИ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ ЯВЛЕНИЯ.

Fig. 13 and Fig. 14 show the illustrations 
of physical effects. One of the similari-
ties is the presence of concentric circles 
in all of the illustrations except for the 
first on Fig.13 where we can see the well 
know star-shaped model from the Phys-
ics textbooks. After the discovery of the 
magnetic circular effect rings (circles) 
which were LACKING ONLY IN THE 
CASE OF MAGNETISM are observed 
on Fig. 14 as well.

This suggests a similarity between the 
observed effects, which could be inter-
preted as a demonstration of UNITY IN 
THE EXPERIMENTAL PHENOME-
NA.

 Fig 13
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След публикация в списание 
„Немска физика“ /Deutsche Phisik 
1/2- 1992/ В едно от писмата си 
до мен, немският експеримента-
тор Хайнц Гюлцов, който повтаря 
наблюдението „Магнитно-кръгов 
ефект“ пише: „Какво е това поле, 
което въобще произвежда кръгли 
фигури“.

Наистина какво е това постоянно 
магнитно поле, което подрежда же-
лезните стърготини в концентрични 
дъги и кръгове?

Пръстени /кръгове/ се наблюда-

After the publication in the German 
Physics magazine (Deutsche Physik 1/2 
- 1992) in one of his letters to me the 
German experimenter Heinz Gülzow 
who redid the observation of the Mag-
netic Circular Effect writes: “What is 
that field that generates circular fig-
ures”.

Really, what is that permanent mag-
netic field that arranges the iron filings 
in concentric arcs and circles?

Rings (circles) are observed where 
there is a movement – both in the me-
chanical and in the electrical and opti-

 Fig 14
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ват там, където има движение, както 
при механичните, така при елект-
ричните и оптични явления.

В природата съществуват дълбоки 
взаимни връзки. Хвърлете камък в 
спокойна вода и вие отново ще на-
блюдавате кръгове. Ако хвърлите 
шепа камъни Вие едва ли ще обър-
нете внимание на вълните, които се 
получават, както, ако хвърлите само 
един камък. В случая Вие си слу-
жите с МАЛКО ПО КОЛИЧЕСТВО 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МАТЕРИАЛ

Наблюдаването на магнитно-кръ-
говия ефект е в резултат на използ-
ване на малко по количество експе-
риментален материал. Липсата на 
прецизност при изпълнението на 
какъвто и да е опит във всички об-
ласти на науката /физика, химия, 
механика и т.н./, води до неточни ре-
зултати! Такъв е и примера с желез-
ните частици използвани като по-
казен инструмент при обяснение на 
магнетизма. Липсата на прецизност 
при опитите е причина в учебниците 
по физика да присъства единствено 
всеизвестния звездообразен модел в 
продължение на столетия! След по-
явяването на пръстени и в магнети-
зма,освен гореспоменатите въпроси, 
може да се потърси връзка свързани 
с вълновите свойства, например при 
светлината?! Тогава дали магнети-
зма е изолирано явление?

Известно е, че високите честоти и 
скорости създават ефекти и предста-
ви за непрекъснатост. Какво става в 

cal phenomena.
In nature there are deep intercon-

nections. Throw a stone in still water 
and you will observe circles again. If 
you throw a handful of stones you are 
unlikely to pay attention to the waves 
which emerge like you do when you 
throw a single stone. In the first case 
you use a SMALL QUANTITY OF 
EXPERIMENTAL MATERIAL.

The observing of the magnetic cir-
cular effect is a result of using a small 
quantity of experimental material. The 
lack of precision during any kind of 
experiment in any sphere of science 
(Physics, Chemistry, Mechanics, etc.) 
leads to inaccurate results!

An example of that is the case with the 
iron particles used as a tool of demon-
stration for explaining magnetism. The 
lack of precision in the experiments is 
the reason for the exclusive presence 
of the well-known star-shaped model 
for ages in the Physics textbooks! After 
the appearance of rings in magnetism 
as well we can seek a connection to the 
waves’ properties, for example – the 
ones of light?!  Is magnetism an isolat-
ed phenomenon then? 

It is known that the high frequencies 
and speeds cause effects and percep-
tions of continuity. What happens in the 
so called magnetic field? There are too 
many unresolved fundamental prob-
lems in magnetism. For example, the 
contemporary overpraised Physics still 
fails to answer the question of how and 
why the magnet attracts a piece of iron. 
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т.н. магнитно поле? При магнетизма 
има твърде много неразрешени фун-
даментални проблеми. Например 
въпреки прехвалената съвременна 
физика, тя все още не може да отго-
вори на въпроса - как и защо магни-
та привлича парче желязо? Уравне-
нията на Максвел, които обясняват 
всичко свързано с електромагнитни-
те явления не могат да отговорят на 
този обикновен въпрос, зададен от 
най-обикновен човек.

ВИНТООБРАЗНИ 
ДВИЖЕНИЯ - ОПИТИ

СЪС СПИРАЛИ
Ако приемем, че всичко в при-

родата се върти на микро и макро 
ниво, включително и атомите на же-
лязото и тези на постоянния магнит, 
то единственият начин в познатата 
ни механика от въртеливо движение 
на „Декартовата субстанция“ да се 
предизвика постъпателно е ВИНТА! 

Въртенето най-често е в основа-
та на движенията. ВЪРТЕНЕТО Е 
СТАБИЛИЗАТОР НА ПРАВОЛИ-
НЕЙНОТО ДВИЖЕНИЕ.

Ако това се отнася до праволиней-
но движение на куршуми изстреля-
ни от пушка с винтообразни канали 
по цевта, то подобни съмнения мо-
гат да се допуснат и при движение 
на потока от фотони при светлината. 
Всяка промяна на движението може 
да предизвика колебание или вълна, 
ако източника „изстрелва“ частици 
с лява или дясна посока на въртене. 

Maxwell’s equations which explain 
everything connected with the electro-
magnetic phenomena cannot provide an 
answer to this simple question asked by 
a most simple person.

  

HELICAL MOVEMENTS – 
EXPERIMENTS 
WITH HELICES

If we assume that everything in nature 
rotates on a micro and on a macro level 
including the atoms of iron and those 
of a permanent magnet, then SCREW is 
the only way known to us from popular 
mechanics to covert a rotational motion 
of the Descartes’ Substance into trans-
lational!

Rotation is most frequently the base 
of motion. ROTATION IS A STABI-
LIZER OF A LINEAR MOTION. 

If this is true for the linear motion 
of bullets shot put of a gun with heli-
cal grooves in the barrel, then similar 
speculations could be allowed also for 
the motion of a flux of light photons. 
Every change of the motion may pro-
voke oscillation or a wave if the source 
“shoots” particles rotating leftwards or 
rightwards. 

Spiral/Helix has characteristics 
such as direction, thread and diameter, 
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Спиралата има характеристики като 
посока, стъпка, диаметър - съответ-
стващи на амплитуда и честота при 
вълните. Движението на частица 
по винтообразна спирала изглеж-
да правдоподобно, особено ако съ-
ществуването на среда /етер/ е под 
съмнение.

Появяването на пръстени в магне-
тизма беше обяснено и със същест-
вуването на пространствено - квант-
нови потоци на О. Крейн с ЛЯВА 
и ДЯСНА ПОСОКА НА ВЪРТЕНЕ 
ПРИ ПОЛЮСИТЕ. За разнопосоч-
ност на въртене на полюсите може 
да послужи и друг пример - ПРЕНА-
МАГНИТВАНЕТО. 

Пренамагнитването на магнит-
ната стрелка е един от най-лесните 
експерименти. Ако примерно към 
северния полюс на застопорена 
магнитна стрелка насочим северен 
полюс на постоянен магнит, то за 
секунда северният полюс на стрел-
ката се пренамагнитва и става южен. 
Какво се пренастройва в магнитната 
стрелка?

Посоката на въртене? На какво? 
На Декартовата субстанция?

Допускането на Декарт за същест-
вуването на ВИНТООБРАЗНА СУБ-
СТАНЦИЯ, ПРЕНАМАГНИТВА-
НЕТО, както и ПРОСТРАНСТВЕНО 
КВАНТОВИТЕ ПОТОЦИ НА О. 
КРЕЙН ме доведоха до търсене на 
механичен аналог, след което извър-
ших примитивен груб експеримент, 
чийто резултат за мен беше твърде 

which correspond to the amplitude and 
the frequency in the case of the waves. 
The motion of a particle along a screw-
shaped spiral (helix) appears probable 
especially if the existence of a medium 
(ether) is doubtful.

The emerging of rings in magnetism 
was explained also with the existence 
of space-quantum flux of O. Crane with 
LEFT and RIGHT ROTATION OF 
THE POLES.

We can also give another example 
of diverse rotation of the poles: MAG-
NETIC REVERSAL.

Reversing the polarity of a compass 
needle is one of the easiest experiments. 
If, for example, we point the North pole 
of a permanent magnet at the North 
pole of a still compass needle, for a sec-
ond the North pole of the needle gets 
re-magnetized and becomes South. 
What does reset in the compass needle? 
The rotation direction? Of what? Of the 
Descartes’ Substance? 

The assumption of Descartes of 
the existence of a SCREW-SHAPED 
SUBSTANCE, THE MAGNETIC RE-
VERSAL, AS WELL AS THE SPACE 
QUANTUM FLUXES OF O. CRANE 
brought me to the search of a me-
chanical analogue, then I conducted a 
primitive rough experiment the result 
of which was rather unexpected to me 
with a view to the fact that a similar 
experiment was seemingly insignifi-
cant. For the purpose we had 2 left-turn 
helices made of copper wire  (1) and 1 
right-turn helix (2) – Fig.15
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неочакван, поради това, че подобен 
опит на пръв поглед е незначителен. 
За целта са изработени от медна тел 
2 бр. спирали с лява витка /1/ и 1 бр. 
спирала с дясна витка /2/. -Fig 15

Ако се насочат една срещу друга 
две спирали с еднакви стъпки и ед-
накъв диаметър, но навити с лява и 
дясна витка - Fig 16, същите ще се 
вплетат една в друга безпрепятстве-
но Fig 17

Те могат да се освободят без вся-
какви усилия вертикално или хори-
зонтално Fig 18.

If we point two helices with same 
threads and same diameters against one 
another, whereas one is left-turn and the 
other one – right-turn (Fig.16), those 
will freely entwine (Fig.17).

We can untwine them without any ef-
forts by pulling either vertically or hori-
zontally (Fig.18).

Fig. 15
Спирали 2 бр. с лява витка /1/ и с дясна витка /2/

2 left-turn Helices (1) and right-turn Helix (2)
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Fig. 16 Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19 Fig. 20

Ако се насочат две спирали една 
срещу друга с еднакви витки - Fig. 19, 
то куплиране не може да се осъщест-
ви. Това може да стане, ако витките се 
въртят една спрямо друга.

If we point against one another two 
helices with same direction of the 
turns (Fig. 19) coupling cannot occur. 
That can occur if the turns are winding 
against each other.
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Нека се върнем към опита с вер-
тикален соленоид, където се на-
блюдава рязка граница между двата 
полюса, т.е. така наречената ДИ-
ПОЛНО-ДЕЛИТЕЛНА РАВНИНА.

Всъщност ние наблюдавахме в 
диполно-делителната равнина - Fig. 
12 поз. 3 подреждане на железни 
стружки в успоредни линии, като 
най-късите хорди бихме могли да 
приемем като място откъдето се за-
раждат полюсите.

Следват много трудни въпроси: 
Как се създаде диполно-делителната 
равнина в соленоид, по който отна-
чало до край ПРОТИЧА ТОК САМО 
В ЕДНА ПОСОКА?

Възможно ли е тук да се създава 
двупосочно въртене на „Декартова-
та субстанция“? Къде отиде хомо-
генното магнитно поле в соленоид, 
илюстрирано в учебниците с указа-
ни успоредни линии и посоки? Мо-
жем ли да разтълкуваме поведение-
то на плаващата желязна пластина, 
която се отблъсква от магнита, като 
че ли „издухана“ от „Декартовата 
субстанция“? Защо, когато въртим 
полюса на постоянен магнит, об-
разуваните при магнитно-кръговия 
ефект пръстени не помръдват? Ако 
съществува „Декартова субстанция“ 
/нека я наречем “магнитна“/, защо 
тя има различно поведение между 
железния прах, посипан върху вода 
и желязната пластина, плаваща вър-
ху вода? Защо има съвсем различно 
поведение, тогава, когато постоян-

Let’s now go back to the experiment 
with a vertical solenoid where there is 
a sharp demarcation between the two 
poles, i.e. The so called DIPOLE PAR-
TITIONING PLANE.

In fact, we observed in the dipole 
partitioning plane (Fig. 12 position 3) 
iron filings arranging in parallel lines, 
where could assume that the shortest 
chords were the point where the poles 
are generated. Many difficult ques-
tions ensue from that: How was the 
dipole partitioning plane created in a 
solenoid in which the current is flow-
ing from the beginning to the end IN 
ONE DIRECTION ONLY?

Is it possible that a bidirectional 
rotation of the Descartes’ Substance 
is generated here? Where did the so-
lenoid homogenous magnetic field go 
(the one illustrated in the textbooks 
with indicated parallel lines and di-
rections)? Can we explain the behav-
iour of the floating iron flake which is 
repelled by the magnet as if “blown 
away” by the Descartes’ Substance?

Why if we rotate the pole of a per-
manent magnet the rings generated in 
the case of the magnetic circular effect 
stay still?

If a Descartes’ Substance does exist 
(let’s call that “magnetic”), why does 
it behave differently in the cases of 
iron powder sprinkled over water and 
an iron flake floating on the water? 
Why does it behave completely dif-
ferently when the permanent magnet 
rotates and drives non-magnetic met-
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ният магнит се върти и привежда в 
движение не магнитни метали - пла-
ващи медни, алуминиеви, оловни и 
др. пластини?

СТАЦИОНАРЕН КОМПАС 
С „ДЪЛГА СТРЕЛКА“ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОМЕНТНОТО 
МАГНИТНО ПОЛЕ

В следващите редове ще опиша 
една моя, реализирана идея за изра-
ботване на стационарен компас, който 
да отчита ежедневната деклинация на 
земното магнитно поле, като евенту-
ална възможност за създаване на мо-
ментна карта .

Идеята за изработване на подобен 
компас бе провокирана и от постоян-
ната медийна информация за магнит-
ни бури, влияещи върху здравето на 
човека.

Компасът представлява саморъчно 
изработена магнитна стрелка, окачена 
на тънка метална нишка /струна/ -Fig. 
21.

Стрелката се състои от две отдел-
ни части изработени от меко желя-
зо, между които е поставен плосък 
ниодимов магнит с полюси насочени 
към остриетата. Общата дължина на 
стрелката е 85 см.

als such as floating flakes of copper, 
aluminum, lead, etc.?

FIXED COMPASS WITH A 
“LONG NEEDLE” TO DETER-
MINE THE INSTANTANEOUS 

MAGNETIC FIELD 
In the next lines I shall describe a re-

alized idea of mine how to make a fixed 
compass which can show the daily dec-
lination of the Earth’s magnetic field as 
an option for drawing an instantaneous 
map.

The idea of such a compass was pro-
voked also by the regular information in 
the media about magnetic storms affect-
ing humans’ health.

The compass is a handmade magnetic 
needle hanging on a thin metal filament 
(a string) – Fig.21.

The needle is composed of two sep-
arate parts made of soft iron with a flat 
neodymium magnet between those with 
its poles pointing towards the spikes. 
The total length of the needle is 85 cm. 
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Върху стрелката с два болта е ук-
репен алуминиев пръстен, на който 
са монтирани малък лазер и планка с 
централен отвор, през който премина-
ва металната нишка. За да се предпа-
зи от въздушни течения, стрелката се 
поставя в прозрачна стъклена кутия с 
плексигласов капак, на който е окаче-
на металната нишка. Стрелката тряб-
ва да бъде добре балансирана с проти-
вотeжест на лазера, чието захранване 
е желателно да бъде изнесено извън 
кутията, посредством много тънки 
проводници.

Важно условие за добрата работа 
на компаса е МЯСТОТО на поста-
вяне, което трябва да бъде далече от 
железобетонни конструкции, железни 
ферми и други магнитни материали. 
Освен това, компасът трябва да стои 
върху стабилна срещу вибрации ос-
нова. Съществено неудобство е раз-
положението на екрана със скала за 
отчитане на деклинацията от лазер-
ния лъч, която да бъде на достатъчно 
разстояние /при изработения от мен 

There is an aluminum ring fixed with 
two bolts onto of the needle and the ring 
holds a small laser and a plate with a 
central opening through the metal fila-
ment passes. To protect it against drafts 
the needle is placed in a transparent 
glass box with a plexiglass cover and the 
metal filament is hooked to the cover. 
The needle must be well balanced with 
a counterweight on the laser the power 
supply of which should better be provid-
ed outside the box with the help of very 
thin leads.

An important condition for the 
good functioning of the compass is its 
PLACEMENT which should be away 
from structures of reinforced concrete, 
iron trusses and other magnetic materi-
als. In addition the compass should be 
placed on a stable and vibrations-proof 
base. An essential inconvenience is the 
positioning of the display with a scale 
for the laser beam to indicate the decli-
nation; that display should be at a suffi-
cient distance (in my compass it is 10m).

The readings in the journal that I kept 

Fig. 21
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компас е 10 м./.
Показанията в дневника, който во-

дих в различни часове на денонощие-
то в продължение на 1 година не съв-
паднаха с предварителните прогнози 
на медиите за магнитни бури .Трябва 
да призная, че моите познания по този 
въпрос са твърде оскъдни, но все пак 
очаквах някакви, макар и малки от-
клонения на светлинния лъч, както 
това се получава от неизвестни за мен 
причини.

Компасът стартира през м. Септем-
ври 2013 г. от „0“ позиция като едно 
деление на скалата на ляво и дясно 
отговаря на 2 см. През м. ХI-/от - 2,5 
до - 3,5/; м. ХII /от - 1 до – 5/. През м. 
Януари 2014 г. /от + 0,5 до – 4,5 /; м. 
Август 2014г. /от - 8 до – 9/; м. Ноем-
ври 2014г. /от - 6 до - 8/. На 22 ХI - в 
21.15 h бе регистрирано земетресение 
във Вранча, при което компасът пока-
за вертикалното изместване с 15 мм. 
През изминалия едногодишен период 
за първи път забелязах вертикално от-
клонение, което не беше свързано с 
някакви промени на земното магнит-
но поле 

Моите наблюдения бяха напълно 
любителски, а предимно отрицател-
ната деклинация не можах да свържа 
с някакви астрономически или зем-
ни явления. Вероятно това е дейност, 
която представлява интерес за наука-
та, свързана паралелно и с други на-
блюдения.

Стационарният компас може да се 
подобри, като по скалата се поставят 

in various times every day in the course 
of a year did not coincide with the fore-
casts of the media for magnetic storms. 
I must admit that I know too little in this 
matter, but I nevertheless expected to 
observe some, even minor deviations of 
the light beam as it occurs for reasons 
unknown to me.

The compass started in September 
2013form the 0 reading, whereas one 
scale interval left- and rightwards is 2 
cm. In the month of November (from 
-2.5 to -3.5), December (from -1 to -5), 
January 2014 (from +0.5 to -4.5), Au-
gust 2014 (from -8 to -9), November 
2014 (from -6 to -8). At 9.15 p.m. on the 
22th November an earthquake was reg-
istered in the Vrancea Mountain and the 
compass showed a vertical deviation of 
15 mm. 

Through the one-year period of mon-
itoring I noticed for the first time an oc-
currence of vertical deviation which was 
not connected with any changes of the 
Earth’s magnetic field.  

My observations were entirely ama-
teur ones, and I could not relate mainly 
the negative declination to any astro-
nomical or earthly phenomena. Probably 
that is an activity which is interesting for 
the science and it might be connected in 
parallel with other observations as well.

The fixed compass can be improved by 
fitting sensors on the scale, which con-
stantly take readings of the laser beam. 
In that way “instantaneous maps” of the 
Earth’s magnetic field will be generated 
and an automatic computer processing 
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сензори, които постоянно да отчитат 
показанията на лазерния лъч. По този 
начин ще се създадат „моментни кар-
ти“ на земното магнитно поле, както 
и автоматична компютърна обработка 
на получените данни.

Ако се установят причините за от-
клоненията на магнитната стрелка и 
това представлява интерес за науката 
или гражданството, то става възмож-
но поставянето на скалата на видимо 
място на срещуположно разположена 
сграда, което да представлява и атрак-
ция за града. 

ОБСЪЖДАНЕ
НА СУБСТАНЦИЯТА

В последно време все по-често се 
срещат автори, които споменават за 
субелементарни обекти с размери, 
значително по-малки от познатите на 
предполагаемия вакуум - вакони и др 
. елементарни и на най- ниско ниво 
субстанцията.

Тези автори всъщност реабилити-
рат твърдението на Нютон - „Цялото 
пространство на вселената се състои 
от неуловим газ, без който е невъз-
можно каквото и да е“!

По късно Менделеев поставя в „0“ 
група на таблицата си химичен еле-
мент на името на Нютон -“Нютоний“, 
отпаднал и отречен в полза на други 
теории като „пречещ“ елемент. 

Руският учен смята, че „ефира“, 
„етера“ е свързващо звено между хи-
мията и физиката, т.е. субстанцията се 
явява като основен градивен елемент 

of the obtained data would be provided.
If the reasons for the deviations of the 

compass needle are found and if science 
or society are interested in this, then the 
scale could be visibly put on an opposite 
building and this could be a city attrac-
tion.

DISCUSSING 
THE SUBSTANCE

Authors mentioning sub-elementary 
objects are becoming more and more 
frequent lately. They mention objects 
with sizes considerably smaller than the 
known particles to the moment. Particles 
of the presumptive vacuum: vacuons 
and other elementary particles, as the 
Substance is at the bottom level .

Those authors actually rehabilitate 
Newton’s statement “All space in uni-
verse is permeated by an imperceptible 
gas and the existence of anything what-
soever is impossible without that!”

Later on Mendeleev placed in the 
“Group 0” of his table a chemical ele-
ment which he named after Newton – 
newtonium, and which other theories 
negated for being an “interfering” ele-
ment. The Russian scientist believed that 
“ether” was link between Chemistry and 
Physics, i.e. Substance appears to be an 
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на Вселената.
Авторитетните учени, които под-

държат идеята за субстанцията са 
Декарт, Нютон, Менделеев. Те тър-
сят „първотухличката“ като изход за 
обяснение на „Невидимите неща“ - 
много трудни за изучаване и доказва-
не. Приемането на етера като среда се 
налага и от доказването на вълновия 
характер на светлината. 

Ние с Вас имаме пълна свобода 
да тълкуваме „Нютония „, „зефира“, 
„етера“ и т.н.

Изглежда, че този невидим газ 
„субстанция“ понякога е много „мо-
щен“, щом успява 

излъчван от постоянен магнит - на-
пълно безшумно, безвредно, неви-
димо, без никакви външни признаци 
да привлече тежко парче желязо. Вие 
можете да го наречете „магнонна“ 
или с някакво друго име субстанция. 
Подобна на тази субстанция, излъч-
вана от друг „излъчвател“ - например 
Земята, можем да я наречем „грави-
тонна“, от Луната „лунотонна“, от 
Слънцето „Хелиотонна „. Излъчената 
субстанция от радиоактивен елемент - 
„Радиоактивна“. Можем да допуснем, 
че един излъчвател може да излъчва 
едновременно няколко субстанции.

Съгласно Уикипедията, според 
някои плуралистични възгледи, суб-
станцията може да бъде многобройна. 
Тези възгледи са напълно обосновани 
от гледна точка на различните видове 
ефекти, въздействия и др.

Право на читателя е да обобщи или 

essential building block of the Universe.
The respected scientists who advocat-

ed the idea of the Substance were Des-
cartes, Newton and Mendeleev. They 
search the “proto-block” as a starting 
point to explain the “Invisible Things” – 
very difficult to study and prove.

The theory proving the wave charac-
ter of light also perceives ether as a me-
dium.

We are completely free to interpret the 
newtonium, the ether, etc.

It appears that this invisible gas “Sub-
stance” is sometimes very “powerful” 
if emitted by a permanent magnet it can 
attract in complete silence, harmlessly, 
invisibly and without any external signs 
whatsoever a heavy piece of iron. You 
may call it a “magnonic” or any other 
substance. Similar to the substance emit-
ted by another “emitter” (the Earth for 
example) we could call it “gravitonic”, 
or “lunartonic” – from the Moon, “he-
liotonic”- from the Sun. The substance 
radiated from a radioactive element – 
“radioactive”. We can assume that one 
emitter/radiator can emit/radiate several 
substances at the same time.

We read in Wikipedia that according 
to some pluralistic views Substance can 
be multiple. These views are fully justi-
fied from the perspective of the different 
types of effects, influences, etc.

 The reader has the right to sum up or 
to discriminate between the types of sub-
stances. 

Summing up is easier. You can 
“squeeze-in” mathematics in doing that.
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да разграничи видовете субстанции.
Обобщаването е по-лесно. Там 

може да се „намъкне“ математика.
Нека вземем като пример гравита-

цията. Но какви характеристики имат 
„земната“, „лунната“, „слънчевата“ 
гравитация, какво би могло да бъде 
сходството и разликата между тях? 
Ако имат вълнов характер, можем ли 
да търсим разлика в честотата и ам-
плитудите им? Каква е тяхната ин-
тензивност? Можем ли да извлечем 
някаква константа и да си послужим 
с нея?

В това обсъждане бих желал да 
включа и един малко познат ефект - 
„ЕФЕКТЪТ НА КРЪСТЕВ“ /Роден 
в Силистра през 1900 г./, който забе-
лязал, че по време на артилерийски 
стрелби се създават електромагнитни 
вълни, включително и в радиочес-
тотите. Ефектът е наречен от автора 
„Електромагнитна пулсация“/ЕМП/. 
На пръв поглед каква би могла да бъде 
връзката между взрива и електромаг-
нитните вълни? Това откритие на вре-
мето било засекретено, сега по този 
способ могат да се оказва контрол 
върху оръжията. Дали ние не можем 
да потърсим някакъв общ елемент, 
при който мощния взрив да ПРЕО-
БРАЗУВА „взривната субстанция“ в 
„електромагнитна“?

Обсъждайки субстанцията, ние се 
сблъскахме с много въпроси ,чиито 
отговор ще бъде различен толкова, 
колкото автори се включат в това об-
съждане. Всеки ще защитава собст-

Let’s take gravity as an example. 
What characteristics do the gravity of 
the Earth, the Moon and the Sun have 
and what could be the similarity and the 
difference between those? If they all 
have a wave nature can we search for 
any difference in their frequency and 
amplitudes? What is their intensity? Can 
we derive any constant and use that?

In this discussion I would like to in-
voke also a less known effect: “The EF-
FECT OF KRASTEV” (Born in Silistra 
in 1900) who noticed that electromagnet-
ic waves were generated during artillery 
gunning, including in the radio frequen-
cies. The effect was named by the author 
“Electromagnetic pulsation” (EMP). At 
first glance, what could be the link be-
tween the blast and the electromagnetic 
waves? That discovery was classified 
then, but nowadays this method can be 
used to control the weapons. Can we not 
search for any common element where 
the powerful blast could TRANSFORM 
the “blast substance” into “electromag-
netic”?

While discussing Substance we en-
countered many queries which would 
receive as many different answers as 
the number of authors who would join 
the discussion. Every author would de-
fend his own theses, and yet, there will 
be some coincidence of opinions. Those 
coincidences backed up by practical 
experiments or categorical conclusions 
drawn from observations could attain an 
acceptable theory.

If you follow the history of the glob-
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вена теза, но все пак някъде ще има 
съвпадения. Тези съвпадения, подкре-
пени с практически опити или катего-
рични изводи от наблюдения, могат 
да достигнат до създаване на някаква 
приемлива теория.

Ако се проследи историята на све-
товната загадка - светлината, Вие ще 
срещнете твърде много изненади!

Обсъждането за характера на свет-
лината е актуално и днес, сега! Това 
обсъждане започва много преди Ню-
тон, но след него започват най-съ-
ществените дебати по въпроса как да 
бъдат съвместени две представи за 
едно и също нещо? Вълни и корпуску-
ли /т.е. кванти/.

Вълновата теория отхвърля кор-
пускулярната, по-късно с квантовата 
изчезва етера. Теории, теории, кол-
кото искате! Авторите на тези теории 
– Хюйгенс, Борн, Хайзенберг, Дьо 
Броил, Планк, Шрьодингер, Айнщайн 
и т.н. са поднесли на науката толкова 
мъчнотии, измисляйки какви ли не 
математически и физически патери-
ци. Самите тези учени не са вярвали в 
собствените си становища, създавай-
ки хипотези и осъзнавайки, че нари-
суваната от тях умозрителна картина 
става само за временно ползване.

Сега на нас не ни остава нищо дру-
го, освен утехата, че техния труд на 
безкрайни лутания може да прокара 
път към правилно тълкувание.

Ние с Вас вече ще разговаряме не 
за корпускули, а за кванти. С появява-
нето на Теорията на относителността 

al mystery – the light, you will face too 
many surprises!

The discussion about the nature of 
light today, at this moment is as current 
as ever! This discussion started long 
time before Newton, but the most essen-
tial debates on how to reconcile two no-
tions about the same thing started only 
after Newton. Waves and corpuscles 
(i.e. quanta). The wave theory rejects the 
corpuscular; later on ether disappeared 
upon the generating of the quantum the-
ory. There are more than enough theories 
about that! The authors of those theories 
(Huygens, Born, Heisenberg, de Broglie, 
Planck, Schrödinger, Einstein et al) have 
presented to science so many difficulties 
by inventing all sorts of mathematical 
and physical crutches. Those scientists 
were not convinced in their own opin-
ions, whereas they created hypotheses 
and they were aware that the speculative 
picture they had drawn was only good 
for temporary use.

Now our only consolation is that their 
efforts of endless wandering could have 
paved the way to the correct interpreta-
tion.     

We should be talking nowadays not 
corpuscles, but quanta. Ether became 
redundant upon emergence of Einstein’s 
theory of relativity. The notion of it was 
“removed” from service, but that new 
hypothesis might be for a short while?!

Instead of “contriving hypotheses” 
Newton suggested experimenting and 
generating hypotheses based on the ex-
perimental data, which are useful only 
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на Айнщайн, етера става излишен. 
Представата за него е „изхвърлена“ 
от употреба, но може би тази поредна 
хипотеза е за кратко време?!

Вместо „измислянето на хипотези“ 
Нютон предлага - експериментира-
нето и на базата на опитните данни 
да се преминава към създаването на 
хипотези, които са полезни само за 
обясняване на нещата, а не за тяхно-
то установяване. Експерименталното 
изучаване на природата, трябва да 
предшества всичко останало

Принципът „да не се измислят хи-
потези„ няма никакъв друг смисъл. 
Нютон наистина винаги се е придър-
жал към такава последователност.

Сега ще бъдат предложени на чи-
тателите няколко експеримента, като 
няма да липсват и опити за тълкуване 
на наблюденията. Това ще бъде добре 
да направи и читателя - без да се съ-
образява с прочетени, публикувани и 
др. литературни източници. 

НАБЛЮДЕНИЕ НА 
СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК

Целта на тези наблюдения не е тол-
кова заради ефектните фотоси, които 
се получават, а заради въпросите, кои-
то възникват около тях. Специалисти-
те по оптика имат готови отговори, но 
ние с Вас ще се опитаме да погледнем 
нещата от по-друг ъгъл, търсейки 
онази КОНФЛИКТНА ПРИЧИНА за 
характера на светлината.

В тази част на книгата ще бъдат по-
казани както фотоси, така и подроб-

for explaining the things, and not for 
finding those. Experimental studying of 
nature should precede everything else.

There is no other sense in the principle 
of “not contriving hypotheses”. Newton 
did always adhere to that sequence. 

Now we shall offer our readers sev-
eral experiments and there will be also 
attempts to interpret the observations. I 
would recommend our readers to do the 
same without thinking of any literary 
sources – read, published, etc. 

OBSERVATION OF
 A LIGHT SOURCE

The objective of these observations is 
not the fancy photos we can get, but the 
queries that arise from those. Opticians 
would come up with prepared answers, 
but you and I are going to try and ap-
ply another view point in search of that 
CONFLICTING REASON for the na-
ture of light. 

In this section of our book we shall 
demonstrate both photos and details of 
the preparation of the observation of the 
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ности по подготовката за наблюдения 
на Слънцето, като светлинен източ-
ник.

За тази цел е използван пакет от две 
стъкла - тъмно стъкло за електрожен 
№8, заедно с плоско прозоречно стък-
ло, надраскано с обикновена шкурка 
по различни начини. Желателно

е размерите на прозоречното стък-
ло да бъдат еднакви с тъмното стъкло 
за електрожен.

Това се налага с цел по-лесното им 
укрепване към сенник - Fig 22. Сен-
никът може да бъде изработен от пло-
сък шперплат, дъска или каквато и да 
е пластмаса, с възможност за шарнир-
но укрепване към неподвижна стойка. 
Желателно е стойката да бъде съобра-
зена с височината на експериментато-
ра и възможност за удобно разполо-
жение на фотоапарата.

Към фотоапарата е необходима лека 
хартиена или пластмасова тръба Fig 
23/3/ с подходяща дължина, която да 
поддържа постоянна дистанция меж-
ду обектива и пакета от предварител-
но укрепените на стойката две стъкла. 
Тръбата, за която споменахме, служи 
и като предпазен сенник от външна 
светлина при заснемането.

Sun as a source of light.
We used for the purpose a set of two 

pieces of glass – a No.8 stained glass for 
electric welding and a flat window pane 
glass abraded with common sandpaper 
in various ways. We recommend that 
the size of the window pane glass is the 
same as the one of the stained glass for 
electric welding.

That is required to facilitate fixing the 
pieces of glass to a sunshade (Fig.22) The 
sunshade can be made of flat plywood, a 
board or any plastic and it should allow 
hinging to a fixed stand.

We recommend that the stand is adapt-
ed to the height of the experimenter and 
that it allows comfortable locating of the 
photo camera.

Please, provide a light tube of paper 
or plastic (Fig. 23/3) of an appropriate 
length, that will secure a proper distance 
between the lens of the camera and the 
set of glasses previously fixed to the 
stand. The tube we mentioned will also 
serve as a protective shade against light 
from the outside during the photo shoot-
ing.
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Fig. 22 Fig. 23

А – ЗАСНЕМАНЕ 
С ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛ-

НИ ДРАСКОТИНИ

За целта се използват стъкла с ед-
нопосочни драскотини – Fig.24a и 
Fig.24b 

След заснемане с фотоапарата се 
получават съответно и фотоснимките 
– Fig.25a и Fig. 25b.

A – SHOOTING BEHIND 
HORISONTAL AND VERTICAL 

SCRATCHES

Use pieces of glass with scratches 
with unidirectional scratches (Fig.24a 
and Fig.24b).

You will obtain the following pho-
tographs with the camera: Fig. 25a and 
Fig.25b
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Fig. 24a

Fig. 25a

Fig. 24b

Fig. 25b

Тук са интересни дъгообразните за-
творени линии,наподобяващи затво-
рени линии на магнитно поле.

We have some interesting closed arcu-
ate lines resembling the closed lines of a 
magnetic field.
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В/ ЗАСНЕМАНЕ С ВЗАИМНО 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ 

ДРАСКОТИНИ
За целта се използва стъкло с вза-

имно перпендикулярни драскотини.

B/ SHOOTING BEHIND 
MUTUALLY PERPENDECULAR 

SCRATCHES
Use a piece of glass with mutually 

perpendicular scratches.

Fig. 26 Fig. 27

На получените снимки отново се 
наблюдават затворените дъгообразни 
линии – Fig. 26 and 27

С/ ЗАСНЕМАНЕ НА СМЕСЕНИ – 
ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ

И КРЪГОВИ ДРАСКОТИНИ

За тази цел е използвано стъкло, 
надраскано с взаимно перпендикуляр-
ни и кръгови линии. – Fig. 28.

On the photos taken we can see again 
the closed arcuate lines (Fig.26 and 27)

C/ SHOOTING BEHIND MIXED 
SCRATCH PATTERN – MUTUALLY 

PERPENDECULAR 
AND CIRCULAR LINES

Use a piece of glass scratched with 
mutually perpendicular and with circu-
lar scratches. (Fig. 28)
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Fig. 28 Fig. 29

На получената снимка – Fig. 29, се 
виждат САМО ДОБРЕ ОФОРМЕНИ 
КОНЦЕНТРИЧНИ

КРЪГОВЕ. Всички драскотини, 
като че ли се „ТРАНСФОРМИРАТ“ в 
кръгове, факт, който може да се тъл-
кува по различен начин.

Сега ако се опитаме да направим 
връзка между „Единството на природ-
ните явления“, “Обсъждане на суб-
станцията“ и „Трансформирането“ на 
хоризонталните и вертикалните дра-
скотини в кръгове, пред нас могат да 
възникнат редица нови въпроси около 
характера на светлината. Например 
как фотоните, които нямат маса в по-
кой, притежават удивителното свой-
ство да съществуват единствено ле-
тейки с невъобразимо висока скорост, 
и преминавайки през „етера“ и атмос-
ферата да пренесат топлинна енергия, 
която да отдадат на тялото, което ги 
поглъща?

Как се движат фотоните? Като кур-

On the photo taken (Fig. 29) we can 
see ONLY WELL SHAPED CONCEN-
TRIC CIRCLES. All the scratches, kind 
of, TRANSFORM into circles – a fact 
which could be interpreted in various 
ways.

Now, if we try to associate the “Unity 
of Natural Phenomena”, “Discussing the 
Substance” and the “Transformation” of 
the horizontal and the vertical scratches 
into circles, a number of new questions 
regarding the nature of light could arise.

For example, how can the photons 
without any rest mass have the amazing 
property of existing solely flying with 
inconceivably high speed and how can 
they transfer, going through the “ether” 
and the atmosphere, heat energy which 
they emit to the body that absorbs them? 

How do the photons move? Like bul-
lets shot out of an automatic gun in por-
tions and along a helical line in order 
to preserve their rectilinear movement? 
How do those photons preserve their 
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шуми изстреляни от автомат на пор-
ции и по винтова линия, за да запазят 
праволинейното си движение? Как 
тези фотони запазват праволинейното 
си движение, независимо от сблъсъка 
си с молекулите на въздуха и евенту-
алните „субстанции“ излъчвани от Зе-
мята, Луната и цялата Галактика? 

Каква начална скорост получиха 
тези фотони от своя излъчвател? 

Различните по мощност излъчвате-
ли би следвало да имат различна “да-
лекобойност“!?

Сега в тая необятна бъркотия от 
въпроси, нека се ограничим само в 
аналогията между фотона и куршу-
ма. Нека изолираме от този огромен 
поток светлина излъчван от Слънцето 
–малък експериментален поток, който 
попада върху нашето стъкло и „тран-
сформира“ хоризонталните и верти-
калните драскотини в концентрични 
кръгове. Възможно ли е този малък 
поток от светлина /фотони, корпуску-
ли или светлинна субстанция/ да по-
стъпи към нашето опитно стъкло, из-
пълнявайки винтообразно движение. 
Най-важното от всичко казано до тук 
е дали, евентуалното винтообразно 
движение на слънчевия поток е при-
чината за трансформирането на вер-
тикалните и хоризонтални драскоти-
ни в концентрични кръгове.

Тук може да се допусне,че ако съ-
ществува такова движение, то фото-
на ще “удари„ стъклото под някакъв 
ъгъл, и следствие въртенето, да след-
ва само тези драскотини, които оф-

rectilinear movement regardless of their 
collision with the molecules of air and 
the possible “substances” emitted by the 
Earth, the Moon and the entire galaxy?

 What initial velocity did their emitter 
give to those photons?

The emitters with different power 
should have different “shot range”!

Now, among this infinite clutter of 
queries we shall only discuss the analo-
gy between the photons and the bullets. 
Within this enormous flow of light emit-
ted by the Sun let’s isolate a smaller ex-
perimental flow which falls on our piece 
of glass and “transforms” the horizontal 
and the vertical scratches into concentric 
circles. Is it possible for this small flow 
of light (photons, corpuscles or light 
substance) to approach our experimen-
tal glass with a helical movement? The 
most essential thing of all we said un-
til this moment is whether the possible 
helical movement of the sunlight flow 
could have caused the transformation of 
the vertical and the horizontal scratches 
into concentric circles. 

We can assume here that if such move-
ment existed, the photon would “hit” the 
piece of glass at an angle and, due to 
the spinning, it would follow only those 
scratches that form the circles. 

The angle of fall will depend on the 
incidence, i.e. the thread of the helix.

The higher the incidence, the smaller 
the angle.

Our readers can easily guess that this 
section of our book discusses the rela-
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ормят кръгове? Ъгълът на падане ще 
зависи от честотата т.е. стъпката на 
спиралата.

Колкото честотата е по-висока, тол-
кова ъгъла ще бъде по-малък. 

Никак не е трудно читателя да се 
досети, че в тази част на книгата се 
търси връзката между „Декартовата 
субстанция“, която той допуска при 
магнетизма и разпространението на 
светлината.

Всъщност за тази „връзка“ още Ню-
тон споменава във въпросите в „Оп-
тика“, че светлинните частици прите-
жават някакви свойства сходни с тези, 
проявявани от полюсите на магнита.

tion between the Descartes’ Substance 
that he assumes in magnetism and the 
distribution of light.

In fact, a long time ago in his Optics 
Newton mentions about such a relation, 
that the light particles possess some 
properties similar to those shown by the 
poles of the magnet.  
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ПРИЛИВИТЕ В ОКЕАНИТЕ
СА РЕЗУЛТАТ ОТ НАТИСК

С настоящата статия си позволявам 
да изкажа съмнения относно общо-
приетите твърдения за причините, кои-
то предизвикват приливи и отливи във 
водните басейни на Земята.

Тези твърдения са резултат на на-
блюдения от древността, преминали 
през заключенията на авторитетни 
учени, наблюдатели, експериментато-
ри и теоретици.

С риск да допусна грешки, да пока-
жа некомпетентност, както и крити-
ки от страна на физици и астрономи 
по-долу ще изложа аргументите си в 
подкрепа на моите схващания, ясно и 
изчерпателно формулирани в заглави-
ето на тази статия. /в-к „Наука и обще-
ство“бр.7/2015г/

Съгласно учебниците по физика и 
астрономия, приливите и отливите са 
резултат от положението на Луната и 
Слънцето спрямо Земята, като същест-
вен принос за приливите е отреден 
този на Луната.

Луната като единствен спътник и 
най-близо до Земята, когато е обърната 
към нея, създава притегателна сила /
най-значима при новолуние и пълно-
луние/, която привлича водата, която 
е под нея и предизвиква прилив. По 
същото време се получава прилив и на 
противоположната страна на Земята.

Още, когато приливите и отливи-
те са забелязани, започва създаване 
на различни хипотези от древните, 
а по-късно и от следващите учени с 

OCEAN TIDES ARE CAUSED
BY PRESSURE

In this article I take the liberty to ques-
tion the common-sense theory about 
what causes the tides in the water bodies 
on the Earth.

That theory is a result of observations 
made in antiquity and used in the con-
clusions of respected scientists, observ-
ers, experimenters and theoreticians.

At the risk of making mistakes, show-
ing incompetence or being criticised by 
physicists and astronomers, I shall pres-
ent hereinafter my arguments in support 
of my concepts which I have clearly and 
comprehensively formulated in the title 
of this article. (Science and Society, is-
sue 7, year 2015).

The textbooks in Physics and Astron-
omy teach that the tides are a result of 
the position of the Moon and the Sun rel-
ative to the Earth, where the contribution 
of the Moon is said to be essential for the 
flood tide.

Moon as the Earth’s only satellite and 
being closest to the Earth, generates a 
gravitational force when it is turned to-
wards Earth (most significant on a new 
moon and full moon), which attracts the 
water underneath and causes flood tide. 
At the same time flood tide is caused on 
the opposite side of the Earth as well.

The ancient scientists started creating 
various hypotheses as soon as flood and 
ebb tides were observed, and the scien-
tists coming next continued producing 
apparently suited explanations, espe-
cially when flood and ebb tides were ob-
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очевидно нагласени обяснения, особе-
но след като са забелязани приливи и 
отливи на срещуположната страна на 
Земята.

Всички тези обяснения, като че ли 
се отнасят до ТРАЙНИ ГЪРБИЦИ от 
твърд материал “ВЛАЧЕНИ” от прите-
гателната сила на Луната, а не до пове-
дението на милиони кубически метри 
вода, която се разлива и винаги следва 
едно постоянно НУЛЕВО НИВО.

Хората знаят твърде малко за гра-
витацията. Правят се абсурдни про-
тивоположни заключения. Затова ще 
разгледаме три случая на силови взаи-
модействия във физиката, при които се 
наблюдават чисти механични резулта-
ти - привличане или отблъскване.

В магнитостатиката едноименните 
полюси се отблъскват, а разноимен-
ните се привличат. Същият ефект се 
наблюдава и при електростатиката 
между положителните и отрицателни-
те заряди. При гравитацията ние знаем 
само за сили на привличане. Тук обаче, 
двата закона за силово взаимодействие 
- на Нютон за гравитацията и на Кулон 
за електростатичните товари са пора-
зително сходни, което спонтанно води 
до нов въпрос: Дали гравитацията има 
само един полюс и е монопол? Но ед-
ноименните полюси в магнитостатика-
та и електростатиката се отблъскват?!

Наистина Земята, Луната, вероятно 
и всички небесни обекти привличат 
към себе си по-малки тела, но какви 
сили действат между самите тях? Ако 
отново се обърнем към магнетизма, то 

served on the opposite side of the Earth.
All those explanations kind-of refer to 

some PERMANENT HUMPS of solid 
material being “DRAGGED” by the pull 
of the Moon, rather than to the conduct 
of millions of cubic metres of water that 
flows over and always follows a constant 
ZERO LEVEL.

People know too little about gravity. 
Some absurd and conflicting conclu-
sions are drawn. 

We shall, therefore, discuss three cas-
es of interacting forces in Physics where 
we observe pure mechanical results: pull 
and repulsion.

According to magnetostatics like 
poles repel, and opposite poles attract 
each other. 

The same effect is observed in elec-
trostatics between the positive and the 
negative charges.

We only know of pull forces in grav-
ity. 

Here, though, the two laws of inter-
action between forces (Newton’s law of 
gravitation and Coulomb’s law of elec-
trostatic charges) are strikingly similar, 
which raises spontaneously a new query: 
Whether gravity has only one pole, i.e. it 
is monopole? 

The like poles, however, according to 
magnetostatics and electrostatics repel! 
Indeed, Earth, Moon and probably all 
the celestial objects attract smaller bod-
ies, but what kind of forces act between 
the attracting objects themselves? 

If we address magnetism again, 
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северният и южният полюс /N-S/ ЕД-
НАКВО привличат парчета желязо, но 
между два магнита нещата стоят съв-
сем РАЗЛИЧНО - едноименните по-
люси при тях се отблъскват. Това дали 
не се отнася и за небесните тела? Всич-
ки можем да помислим върху това?!

От всичко, което знаем като наблю-
дения е, че ПРИСЪСТВИЕТО НА ЛУ-
НАТА СЪВПАДА С ПРИЛИВИТЕ. 
Но как и ДАЛИ нейното присъствие 
предизвиква приливите?

Съгласно заглавието “Приливите в 
океаните са резултат от натиск”, чието 
количество изтласкана вода зависи от 
мястото на изтласкване, положението 
на Луната и Слънцето, както и на ре-
дица други фактори. Част от изтласка-
ната вода в дълбочина, поради водната 
проходимост на световния океан, как-
то и други причини - като подводен 
релеф, въздушни течения, центробеж-
ни сили и др./ създава прилив и на сре-
щуположната страна на Земята.

ТОВА, КОЕТО ХОРАТА ЗАБЕЛЯЗ-
ВАТ КАТО ПРИЛИВ ОКОЛО БРЕГО-
ВЕТЕ НА ОКЕАНИТЕ ВСЪЩНОСТ 
ПРЕДСТАВЛЯВА “ИЗТЛАСКАНА”, 
А НЕ ПРИВЛЕЧЕНА ВОДА

Още Ойлер разбира, че хоризонтал-
ната, а не вертикалната компонента на 
преливната сила е причина за прили-
вите.

Възниква разбира се и въпроса: Как 
Луната би упражнявала натиск върху 
водата? Тук вероятностите могат да 
бъдат тълкувани по два начина: или 
Луната действа директно притискащо 

the North and the South poles (N-S) 
EQUALLY attract pieces of iron, but 
things are completely DIFFERENT be-
tween two magnets – their like poles re-
pel. 

Could this be valid for the celestial 
bodies as well? 

We could all think about this!

All that we know from observations is 
that THE PRESENCE OF THE MOON 
COINCIDES WITH FLOOD TIDES, 
but how and WHETHER its presence 
causes tides? 

  
Our title suggests that “The ocean 

tides are caused by pressure” and the 
quantity of pushed out water depends on 
the place of exertion of the push force, 
on the position of Moon and Sun, as well 
as on a number of other factors. 

A part of the water pushed inward 
(in depth) (due to the water passability 
of the global ocean and to other reasons 
such as underwater relief, air currents, 
centrifugal forces, etc.) causes flood tide 
on the other side of the Earth as well. 

THE FLOOD TIDE THAT PEOPLE 
OBSERVE AROUND THE OCEAN 
COAST IS ACTUALLY “PUSHED 
OUT”, AND NOT DRAWN OUT WA-
TER.

Euler realized that the tidal force’s 
horizontal component (more than the 
vertical) drives the tide.

Of course, we put the question of how 
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със своята гравитация върху водата 
или нейното присъствие увеличава 
гравитацията на Земята, която сама, 
по-силно “ПРИДЪРПВА” водата към 
центъра си и предизвиква приливи. 
Вие също можете да разсъждавате вър-
ху това!

Тук би могло да се използва експери-
менталното явление “Магнитно-кръ-
гов ефект” - открито през 1988 год.

Ако под съд с вода се постави пръч-
ковиден постоянен магнит и ако върху 
водата се посипят фини железни стър-
готини плаващи върху водата, стърго-
тините ще се подредят в концентрични 
окръжности /пръстени/. Ако отгоре, 
към пръстените насочим втори по-
слаб магнит със същия полюс,то пръс-
тените ще се отворят, като увеличат 
диаметъра си.

Ако насочим ПРОТИВОПОЛОЖ-
НИЯ полюс /т.е. ДВАТА ПОЛЮСА 
ВЗАИМНО СЕ ПРИВЛИЧАТ/ на съ-
щия магнит и започнем да го прибли-
жаваме към пръстените, то същите 
започват да се свиват като намаляват 
диаметъра си. Локалните полета на от-
делните частици се “усилват”и образу-
вайки масивни структури, потъват във 
водата.

Това означава, че силовите линии се 
сгъстяват, стават успоредни, като поле-
то става хомогенно и още по-интензив-
но.

От това наблюдение може да се на-
прави следния извод: СИЛОВОТО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДВЕ 
ТЕЛА, КОИТО СЕ ПРИВЛИЧАТ СЕ 

the Moon would exert pressure on water. 
Possibilities could be interpreted in 

two ways: either the Moon through its 
gravity directly presses the water or its 
very presence increases the gravity of 
the Earth which on its own “PULLS” 
harder the water towards its centre and 
causes tides. 

You could also think about this!
We could use here the experimental 

phenomenon of the Magnetic Circular 
Effect discovered in 1988. 

If we put a permanent rod-shaped 
magnet under a container full of water 
and if we sprinkle over the water fine 
iron filings floating on the water, the fil-
ings will arrange in concentric circles 
(rings). 

If we point from above at the filings 
a second weaker magnet with the same 
pole, then the rings will open and their 
diameters will increase.

If we point the OPPOSITE pole (i.e. 
so as the TWO POLES ATTRACT 
EACH OTHER) of the same magnet and 
we start bringing that closer to the rings, 
they start shrinking and their diameters 
decrease. 

The local fields of the separate parti-
cles “intensify” and they sink in the wa-
ter by forming massive structures.

That means that the field lines become 
denser, parallel, the field becomes ho-
mogenous and even more intensive.

We could draw the following con-
clusion from this observation: THE IN-
TERACTING FORCES BETWEEN 
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УВЕЛИЧАВА, А ВЪРХУ ЕЛАСТИЧ-
НАТА СРЕДА МЕЖДУ ТЯХ СЕ ПО-
ЛУЧАВА НАТИСК, НАСОЧЕН КЪМ 
ТЯЛОТО С ПО-ГОЛЯМА ПРИТЕГА-
ТЕЛНА СИЛА.

Ако пренесем изводите от този опит 
и направим аналогия между две тела, 
които се привличат т.е. между Земята и 
Луната, можем да достигнем до заклю-
чението, че гравитацията, действаща 
върху еластична среда става по-силна 
по посока на ЗЕМЯТА И ТЯ ПРИВЛИ-
ЧА ПО-СИЛНО ВОДАТА КЪМ ЦЕН-
ТЪРА СИ!

След това заключение може да се 
обори един невероятен парадокс: Земя-
та привлича цялата Луна, принуждава 
я да обикаля около нея, и то само с ли-
цевата си страна, а Луната на 400 000 
км с многократно по-слаба гравитация 
успява да влияе на водните басейни 
на Земята и влачи милиони кубически 
метри вода, създавайки приливи.

Кой може да потвърди, че ако две 
тела се привличат с различна сила и 
ако между тях има еластичната сре-
да тя ще тръгне по посока към това с 
по-слабата сила? В случая е без зна-
чение, дали става въпрос за вода или 
какъвто и да е друг материал. Нещо 
повече - нека не пропускаме и факта, 
че разстоянието в случая има особено 
голямо значение - то е на степен втора!

Това, че приливите са резултат от 
натиск може да бъде подкрепено и с 
достъпен примитивен опит: Ако на-
пълним до горе съд с вода, преливане 
на съда може да се получи много лес-

TWO MUTUALLY ATTRACTING 
BODIES GROW, AND PRESSURE IS 
EXERTED UPON THE ELASTIC ME-
DIUM BETWEEN THOSE BODIES 
AND THAT PRESSURE IS DIRECT-
ED TOWARDS THE BODY WITH 
THE GREATER PULLING FORCE.

If we transpose the conclusions from 
this experiment analogically on two mu-
tually attracting bodies, i.e. on the Earth 
and the Moon, we could conclude that the 
gravity acting on elastic medium grows 
stronger in the EARTH’S DIRECTION 
AND IT PULLS WATER STRONGER 
TOWARDS ITS CENTRE!

After this conclusion we can rebut an 
incredible paradox: Earth pulls the entire 
Moon and makes it orbit the Earth by turn-
ing only its face towards the Earth, while 
Moon at 400,000 km with a lot weaker 
gravity manages to influence the water 
bodies on the Earth and it drags millions 
of cubic meters of water and causes tides.

Who could affirm that if two bodies at-
tract each other with different forces and 
if there is elastic medium between those, 
that medium will start moving towards 
the weaker pulling body? It doesn’t mat-
ter whether we discuss water or any other 
material.

Something more, we should not ignore 
the fact that the distance in this case is of 
a particular importance – it is squared!

The assertion that the tides are caused 
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но, само ако притиснем водата отгоре 
с незначителни усилия. В мястото на 
притискане ще се получи вдлъбнати-
на, а изтласкване на водата ще стане 
около “бреговете” на съда.

За да се повиши нивото на същия 
този съд, дори и с милиметър по друг 
начин ,чрез притегляне с различни 
технически съоръжения - вакуум пом-
пи, магнитни или електрични полета, 
центробежни сили и др.е много трудна 
дори невъзможна техническа задача.

Гореспоменатият опит ме доведе до 
изработване на по-сложна опитна ус-
тановка /без претенции за някаква пре-
цизност/, имитирайки сушата и водата 
на Земята.

Установката представлява сфера 
около 70мм, изработена от парафин с 
приблизителен релеф на континентите 
и океаните на Земята. Кълбото е по-
ставено в каучуков балон с вода, която 
да изпълва вдлъбнатините и имитира 
океаните.

 Като натиснем с ръка върху някой 
“океан” на срещуположната страна се 
получава издатина /гърбица/ от вода, 
така както се получават приливите на 
срещуположната страна на Земята, къ-
дето се намира Луната.

Подобно е обяснението на двата 
прилива, които се получават само при 
един натиск от страната на Луната.

Сегашните обяснения за приливите 
не могат да се съвместят със съвре-
менните наблюдения. Например това, 
че ПРИЛИВИТЕ НАСТЪПВАТ ОЩЕ 
ПРЕДИ  ПОЯВЯВАНЕТО НА ЛУНА-

by pressure could be supported also by a 
patent primitive experiment: if we fill a 
container with water to the brim, the wa-
ter can easily overflow if we only press 
the water on top with a slight effort. 

A recess will occur at the place of 
pressing and the water will be pushed out 
over the “shore” of the container. 

 It is technically very hard and even 
impossible to raise the water level in that 
same container even with a millimetre in 
any way other than pulling with various 
technical means such as vacuum pumps, 
magnetic or electric fields, centrifugal 
forces, etc.

The above mentioned experiment 
brought me to the devising of a more 
complex experimental installation (not 
claiming to be precise) that imitates dry 
land and water on Earth.

The installation represents a sphere of 
about 70 mm made of paraffin and with 
a relief resembling the one of the conti-
nents and oceans on Earth. The “globe” 
is placed in a rubber balloon full of water 
which fills the cavities and imitates the 
oceans.

If we press with our palm any of the 
“oceans” a bulge (a hump) of water 
emerges on the opposite side just like the 
flood tides occur on the opposite side of 
Earth where the Moon is.

The two high tides occuring as a result 
of a single pressure exerted on the side of 
the Moon are explained in a similar way.

Modern explanations of high tides are 
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ТА. Още по-незадоволително е обяс-
нението, защо МАКСИМУМЪТ НА 
ЕДИН ПРИЛИВ В ДАДЕН МОМЕНТ 
НЕ СЕ НАМИРА В ТОЧКАТА ОТ 
ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ, КОЯТО Е 
НАЙ-БЛИЗКА ДО ЛУНАТА.

Това са две доказателства, че причи-
ните за приливите не може да бъде ре-
зултат от някакво Лунно привличане.

Обяснението би било по-логично, 
ако присъствието на Луната е причина 
за упражняван натиск върху водните 
басейни на Земята и създаване на при-
ливна вълна.

Историята на приливите и отливите, 
чието обяснение е валидно и сега,също 
води до известно съмнение: През 1740 
година Френската кралска академия на 
науките обявява конкурс и награда за 
най-добра обосновка за появяването на 
приливите и отливите. Тогава НАГРА-
ДАТА Е ПОДЕЛЕНА между четирима 
известни учени – теоретици Бернули, 
Кавалери, Ойлер, Маклорен.

Тези съмнения оставям без комен-
тар!

Тази статия не си служи с хипотези! 
Тук са налице три опита логично свър-
зани с темата, използване на същест-
вуващи съвременни наблюдения за 
положението на Луната при приливи, 
както и математическа връзка между 
законите на Нютон и Кулон. Всички 
тези опити, наблюдения и връзки заед-
но оформят различна позиция относно 
причината за появяване на приливи и 
отливи във водните басейни на Земята.

incompatible with the modern observa-
tions. For example, the fact that HIGHT 
TIDE OCCURS EVEN BEFORE THE 
MOON HAS APPEARED. The expla-
nation why THE MOMENT OF HIGH-
EST TIDE IS NOT NECESSARILY IN 
THE NEAREST TO THE MOON LO-
CATION ON THE SURFACE OF THE 
EARTH is even less satisfactory. 

Those are two proofs that the causes 
for the tides could not be a result of some 
kind of a pull exerted by the Moon.

The explanation would be more logical 
if the presence of the Moon was the cause 
for a pressure exerted on the water bodies 
on Earth and for the generating of a tidal 
wave. 

The history of high and low tides 
the explanation of which is valid even 
nowadays, also leads to a certain doubt. 
In 1740 the French Royal Academy of 
Sciences announced a prize competition 
for the best explanation of the tides. 

Four prominent scientists – theoreti-
cians SHARED THE PRIZE then: Ber-
noulli, Cavalleri, Euler and Maclaurin.

I shall not comment on these doubts!
This article does not use any hypoth-

eses! We have three experiments here 
which are logically related to the topic; 
we use existing modern observations 
of the position of the Moon in times of 
high tide, as well as the mathematical 
connection between the laws of Newton 
and Coulomb. All these experiments, ob-
servations and connections together form 
a different position concerning the cause 
for the tides in the water bodies on Earth. 
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ЛУНАТА Е КУХА
Луната, като единствен естествен 

спътник на Земята, прави една оби-
колка около нея за 28 дни. Тук инте-
ресното е, че Луната винаги е обър-
ната с една и съща страна /лице/ към 
Земята. Това хората са наблюдавали 
още от древността. Премествайки се 
по своята орбита за тези 28 дни, Лу-
ната се завърта веднъж около собст-
вената си ос. Това в астрономията се 
нарича синхронно въртене.

Това, че Луната винаги е обърната с 
едно и също “лице “ към Земята, изда-
ва и тайната й, че тя е по-лека, вероят-
но куха от обратната си страна - неви-
дима за хората.

За да се направи подобен извод, 
обаче трябва да се направи една 
ПРОСТА ВРЪЗКА между поведение-
то на Луната, което описахме по-горе 
и едно обикновено наблюдение на 
детската играчка “НЕВЕЛЯШКА”. 
Невеляшката НИКОГА НЕ ПАДА!

Още по-убедителен ще бъде опита, 
ако на сфера от стиропор се укрепи 
метална пластинка.

В каквото и положение да се по-
ставят “невеляшката” или сферата, те 
винаги застават с тежката си страна 
надолу, което всъщност е посоката 
на земното притегляне, т.е.ЛУНАТА 
ВИНАГИ Е ОБЪРНАТА С ТЕЖКАТА 
СИ СТРАНА КЪМ ЗЕМЯТА!

Луната - “невеляшка”, макар че е 
оформена като сфера от обратната си 
страна трябва да има огромни кухини 
или кратери които заставят противо-

THE MOON IS HOLLOW
The Moon being the Earth’s only 

natural satellite makes a complete orbit 
around the Earth once every 28 days. 
The interesting fact here is that the Moon 
always shows the same side (face) to the 
Earth. This is what people have observed 
as early as the antiquity.

Travelling its orbit during those 28 
days the Moon makes one turn around 
its own axis. Astronomy calls that Syn-
chronous Rotation.

The fact that the Moon always shows 
the same “face” to the Earth divulges its 
secret that it is lighter, probably hollow 
on the reverse side which is invisible to 
people.

In order to arrive at such a conclusion 
we shall have to make a SIMPLE PAR-
ALLEL between the aforesaid behaviour 
of the Moon and a mere observation of 
a children’s NEVALYASHKA roly-poly 
toy. Nevalyashka NEVER LIES DOWN! 

Our experiment will be even more 
convincing if we attach a metal plate 
onto a sphere of Styrofoam. 

No matter in what position we put the 
roly-poly or the sphere, it always turns 
to stand with its heavy side down which 
is actually the Earth’s gravity direction, 
i.e. the MOON ALWAYS TURNS ITS 
HEAVY SIDE TO THE EARTH!

The ‘roly-poly’ Moon, although 
shaped as a sphere, should have vast 
cavities or craters on its reverse side and 
those make the opposite side always turn 
to the Earth. 

This is also the REASON for the per-
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положната и страна да бъде винаги 
обърната към Земята. Това се явява 
и като ПРИЧИНА за трайно поддър-
жане на синхронното и въртене около 
Земята. Описаната по-горе”връзка “ 
между Земята и “НЕВЕЛЯШКАТА” 
е само въпрос на досещане, а не на 
задълбочени и специални знания. На-
уката, с нейните представители надя-
вам се да приеме тази проста истина, 
че обратната страна на Луната е куха, 
а по-плътната й /тежка/ страна е на-
сочена към Земята от нейната грави-
тация. Никак не е случаен и факта, 
че двата спътника на Марс - Фобос и 
Деймос показват само едната си стра-
на към Марс. Ние вече знаем защо 
това е така - защото и двата спътни-
ка на Марс се подчиняват на същия 
закон: “ЗАКОНА НА НЕВЕЛЯШКА-
ТА”!

Всичко написано тук е съобразено с 
оскъдните ни знания за гравитацията 
,като децата,които се чудят защо “НЕ-
ВЕЛЯШКАТА НИКОГА НЕ ПАДА!

Статията е публикувана във в-к 
„Наука и общество“, бр.7 / 2014 г.

manence of its synchronous rotation 
around the Earth.

The parallel mentioned above be-
tween the Earth and a NEVALYASHKA 
roly-poly is just a matter of guessing, 
and not any thorough and special knowl-
edge. 

I hope that science through its repre-
sentatives will accept this simple fact 
that the reverse side of the Moon is hol-
low and Earth’s gravity causes its more 
compact (heavy) side to turn towards the 
Earth.  

The fact that the two moons of Mars, 
Phobos and Deimos, show only one of 
their sides to Mars, is not accidental ei-
ther. 

We already know the reason for that 
– both moons of Mars are subject to the 
same law, the “LAW OF NEVALYASH-
KA (roly-poly)”!  

All here complies with our limited 
knowledge of gravity just like children 
wondering why ROLY-POLY NEVER 
LIES DOWN!

The article was published in Science 
and Society, issue 7, year 2014.
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