
Mini-projekt: konstrukcja mini-pulsera magnetycznego oraz pulsera PS-12a/b

Poniższy wolnodostępny artykuł zawiera Mini-projekt, umożliwiający budowanie bardzo prostych, bardzo 
tanich  urządzeń eksperymentalnych wytwarzających  pulsujące pola magnetyczne (PEMF). Autor artykułu 
nie wysuwa żadnych twierdzeń co do medycznego charakteru, czy oddziaływania  tych urządzeń, do niczego 
nie namawiam, a osoba podejmująca się ich budowy i eksploatacji czyni to wyłącznie na własną 
odpowiedzialność.  

Wstęp
Nie  ulega  wątpliwości,  że  pulsujące  pole  magnetyczne  (PEMF)  ma  wielorakie 

pozytywne oddziaływanie na organizm ludzki, a mechanizmy tego oddziaływania  opisałem 
zarówno w opracowaniu  Proste  Metody  Elektroterapii,  jak  i  w  artykule  Pulsujące  Pole 
Magnetyczne  (PEMF)  i  Zdrowie,  w  sposób  wzajemnie  się  uzupełniający.  Literatura 
dowodząca  pozytywnego  oddziaływania  PEMF  jest  bardzo  obszerna,  choć  najczęściej 
anglojęzyczna. 

Wiedza o pozytywnym oddziaływaniu pulsującego pola magnetycznego na  organizm 
ludzki przebija się coraz bardziej do naszej świadomości, a do najbardziej znanych efektów 
oddziaływania tego pola – zgodnie z tym, co twierdzi bogata literatura przedmiotu, należą 
m.  in.   regeneracja  chorych  tkanek,  przyspieszenia  gojenia  ran  i  zrastania  się  kości, 
łagodzenia bólu, działanie przeciwzapalne, intensyfikacja oczyszczania się i „oddychania” 
komórek  i  produkcji  energii  przez  organizm,  polepszenie  jakości  procesów  przemian 
tlenowych  w  organizmie.  W następstwie  tego  w  wyposażeniu  gabinetów,  nazwijmy  to
-  medycyny  komplementarnej  -  pojawia  się  coraz  więcej  urządzeń  umożliwiających 
poddawanie klientów działaniu  PEMF. 

Standardowo,  urządzenia  te  są  tak  skonstruowane,  że  operują  częstotliwościami 
najczęściej  w  zakresie  od  około  2  Hz  do  około  30  lub  100  Hz.  Urządzenia  te  są 
produkowane przez nieliczne,  dobrze osadzone na rynku firmy, co pozwala na windowanie 
cen tego typu urządzeń, i przekłada się, oczywiście, na  ceny zabiegów, przeprowadzanych
z użyciem tego typu wyposażenia. Ciekawą sprawą jest fakt, iż w przypadku korzystania
z tego typu urządzeń organizm często nie potrzebuje   ściśle określonych częstotliwości. 
Można  przyjąć,  że  w  pewnych  obszarach  zaspakajania  potrzeb  organizmu  na   PEMF, 
częstotliwość - do pewnego stopnia - nie jest sprawą pierwszoplanową.  Co więcej, nawet 
tak  –  wydawało  się  -  krytyczna  częstotliwość  jak  częstotliwość  Schumanna,  określana 
często jako  7,83 Hz, w rzeczywistości może przyjmować z różnych przyczyn nieco  różne 
wartości. 

Oczywiście, zdeterminowane osoby mogą sporządzić sobie samodzielnie - lub z pomocą 
znajomego elektryka / elektronika – urządzenie (MA-2) o dość zbliżonych (do niektóych 
modeli  kosztownych  urządzeń  przeznaczonych  do  terapii  PEMF)  w sumie  parametrach 
(cena  elementów  do  MA-2  to  zazwyczaj  około  200 - 300  zł),  opartego  o  projekt, 
zaprezentowany  we  wspomnianym  e-booku.  Jako  przewagę  MA-2  traktuję  fakt,
że urządzenie to jest przystowsowane do emitowania PEMF „rezonansowych” - o dokładnie 
określonych  częstotliwościch,  co  oznacza  dodatkowo  możliwość  oddziaływania 
wymierzonego  w  unieszkodliwianie  patogenów,  wspomagającego  precyzyjnie   proces 
detoksykacji  bądź  możliwość  wspomagania  pracy  określonych  narządów wewnętrznych
- przy korzystaniu na przykład z bazy danych Spooky2.  

Copyright © by Roman Nowak, 2016, Gdynia       www.vibronika.eu                        1

http://www.vibronika.eu/
http://www.vibronika.eu/images/pdf/pemfizdrowie.pdf
http://www.vibronika.eu/images/pdf/pemfizdrowie.pdf
http://www.vibronika.eu/files/projektprostemetody.pdf


Mini-projekt: konstrukcja mini-pulsera magnetycznego oraz pulsera PS-12a/b

Interesujące  jest,  że  w  paśmie  częstotliwości  do   około  30  Hz  mieszczą  się
w zasadzie  większość  częstotliwości,  które  nazwałbym  nutrient  frequencies,   a  więc  te 
niezbędne  nam,  emitowane  przez  planetę,  te,  z  którymi  jesteśmy  od  eonów,  a  których 
intensywność od pewnego czasu – z kilku przyczyn - spada na tyle, że zaczynamy mieć
problem ich braku, organizm bowiem nie jest w stanie właściwie bez nich funkcjonować, 
jako że  pulsujące pola magnetyczne inicjują i umożliwiają prawidłowy przebieg szeregu 
procesów życiowych. 

Znaleźli  się  ludzie,  którzy,  znając  ten  problem,  oferują,  obok  wspomnianych  puslerów 
magnetycznych używanych do przeprowadzania zabiegów w gabinetach, także komercyjne 
maty PEMF (konstrukcję przykładowej maty PEMF także przedstawiam we wspomnianym 
e-booku). Maty komercyjne kosztują sporo pieniędzy, bywa, że nawet ponad trzy tysiące 
dolarów. Oczywiście,  łatwo skonstruować sobie  podobną matę wydając na komponenty,
w przeliczeniu, nawet tylko $60 czy $80. Oczywiście, jeśli wie się, jak bardzo prosta jest 
tego typu konstrukcja,  i  jak  ominąć  wbudowane  w komercyjne  maty  i  inne  urządzenia 
generujące  PEMF  „kwiatki  do  kożucha”,  zupełnie  nieistotne  z  punktu  widzenia 
zasadniczych parametrów urządzeń, a służących zrobieniu wrażenia na niezorientowanym 
kliencie i podwyższeniu ceny.

Innym rodzajem pulsera dostarczającego organizmowi pulsującego pola magnetycznego jest 
model „mobilny”, „handheld”, przeznaczony do naszenia podczas pracy czy zabawy. Aby 
go kupić, trzeba  wydać sporo pieniędzy; i może to być np. ponad $4oo lub nawet ponad 
$1300. Za tymi cenami kryje się  bardzo prosta  konstrukcja. 

Prostota budowy tego typu pulsera jest tak daleko posunięta, że można go sobie zmontować 
nawet  beż  konieczności  lutowania,  choć  lutowanie  jest  zdecydowanie  wskazane.  Cena 
części i podzespołów potrzebnych do samodzielnego  zmontowania urządzenia może być 
zredukowana do nawet kilkudziesięciu złotych.  Co więcej, dodanie  trzech  czy czterrech 
elementów skutkuje  dodatkową  funkcją  tego  urządzenia,  a  mianowicie  funkcją  zappera
- lepszego, aniżeli sporo zapperów dostępnych w  sprzedaży. 

Maszyna MA-3 (informacyjnie)
Być  może  najsilniej  działającym,  spośród  powszechnie  znanych  i  w  miarę 

dostępnych urządzeń elektroterapeutycznych generujących PEMF jest tzw. Maszyna Douga 
(MD). Z tego powodu,  przyjęło się (za Bryan'em Resner'em) zaliczać ją do Maszyn Rife'a 
(z czym niezupełnie się zgadzam), jako że są  swoistym synonimem skuteczności.  

O  Maszynie  Douga  (MD),  jak  się  dowiedziałem,  pisał  Resner  w  kontekście 
boreliozy,  porównując  dwa  sposoby  kuracji  –  antybiotykowej  i  elektronicznej  - 
zaawansowanych stadiów tej choroby. 

Oto,  jak  wyglądało  jedenastomiesięczne  leczenie  antybiotykami.  Po  miesiącu 
obciążenie spadło do 80%  i  to był  cały sukces tej  metody,  ponieważ kolejne dziesięć 
miesięcy stosowania antybiotyków nie spowodowało dalszej likwidacji patogenów. Ciągle 
byo  to  80%.  Ale  uwaga,  minął  dalszy  miesiąc,  już  bez  antybiotyków,  i  obciążenie 
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organizmu chorego patogenami wzrosło do 150%. A nie chcę nawet sobie wyobrażać, jak 
wygląda stan zdrowia osoby, która przyjmowała antybiotyki przez jedenaście miesięcy.       
  Przeprowadzono  podobną,  roczną  kurację,  ale  z  zastosowaniem  nie
antybiotyków,  lecz  metodą  elektroniczną.  Skutkowało  to  systematycznym  maleniem 
obciążenia chorego borelią. Ilość bakterii spadła do 80% po dwu miesiącach, do 60% po 
sześciu,  do  40% po dziesięciu  i  do  30% po roku.  Można przyjąć  za  Rosy z  coilingfor 
lume.com , że jeszcze rok i choroba jest zagnana w kąt i nie sprawia kłopotów.   

Konstrukcję  i  eksploatację   Maszyny Douga  opisuję,  obok innych tematów,  dość 
szczegółowo  w  e-booku  Maszyna  Rife'a.  Jego  budowa  nie  jest  skomplikowana,  ale 
pracochłonna,  ponieważ  po  ukończeniu  istnieje  konieczność  poczynienia  setek  obliczeń 
celem  „dostrojenia”  obwodów  tak,  aby  ich  impedancja  odpowiadała  tysiącom
częstotliwości  podawanych  z  generatora  funkcyjnego  (ułatwia  to  arkusz  kalkulacyjny). 
Wszystko  to  czyni  zakup  dosyć  kosztownym  (z  opłatami  granicznymi,  około  10  tys 
złotych). 

O ile dla pewnych osób suma ta nie stanowi większej bariery, to na pewno barierą 
jest  fakt,  że  użytkowanie  tego  urządzenia  jest  po  prostu  skomplikowane,  aby  nie  użyć 
mocniejszego słowa. Otóż przy każdej zmianie częstotliwości, obok samej zmiany nasta-
wienia  generatora  funkcyjnego,  należy  wykonać  całą  sekwencję  nawet  kilkunastu 
czynności.  Pomyłka  może  skutkować  spaleniem  wzmacniacza,  co  mi  się  przydarzyło,
i  zniechęciło  bardzo  do  tej  konstrukcji,  bo  zdawałem  sobie  sprawę,  że  może  się  to 
przydarzyć ponownie.  

Postanowiłem nie oddawać wzmacniacza do naprawy, a w zamian zacząłem myśleć
o  skonstruowaniu  urządzenia  innego typu o  w miarę  zbliżonych możliwościach.  W ten 
sposób znalazłem schemat Aubrey'a Scoona w brytyjskim czasopiśmie elektronicznym, i 
zbudowałem to urządzenie, nazywając je Maszyną Aubrey'a. Maszyna to wymagała pilnej 
modyfikacji,   potanienia, ulepszenia. MA-2 jest wynikiem realizacji tych wymagań a jej 
konstrukcja  opisana jest w „Prostych Metodach Elektroterapii”. 

Celem zrealizowania projektu zwanego  MA-3 jest znaczniejsze przybliżenie możliwości 
pierwowzoru (MA-2) do możliwości Maszyny Douga przy założeniu zachowania prostot
i  unikania  większych  kosztów.  Opisałem  MA-3  w  Projekcie:  Maszyna  MA-3  zamiast  
Lampy Plazmowej?

MA-3 wytwarza PEMF szesnastokrotnie (lub więcej) „silniejsze”, niż MA-2. Podkreślę tu 
fakt pewnej wielkiej  przewagi MA-2 czy MA-3 nad Maszyną Douga. Jest to niebywała 
łatwość obsługi,  szczególnie w kwestii  zmiany częstotliwości wytwarzanej przez cewkę. 
Wystarczy po prostu zmienić częstotliwości generatora funkcyjnego, a jeśli jest to Spooky2, 
to  nawet  tego  nie  trzeba  robić,  bo  wybrane  zestawy  realizują  się  automatycznie  przy 
sterowaniu laptopem.  

Poniżej – mini-projekt dla osób chętnych do prostych elsperymentów z wykorzystywaniem 
niewielkich pól  PEMF.
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Mini-pulser przenośny

Wprowadzenie
Zaprezentuję  mały projekt  -  opis  budowy i  schemat  minipulsera  o  bardzo uproszczonej 

budowie.  Mimo prostoty budowy,  wytwarza dobrej  jakości  PEMF; to,  na czym nam zależy,  to 
PEMF  charakteryzujące  się  impulsami  o  stromych  zboczach,  a  opisywana  konstrukcja  takie 
emituje.  Projekt dotyczy  urządzenia, którego działanie pokazałem w krótkim filmiku na youtube. 
Nosimy go w elastycznej opończy na ręku lub nodze. Można go używać także we śnie. 

Na czym polega wyjątkowa prostota sporządzenia tego urządzenia? Polega ona, między innymi, na 
możliwości zastosowaniu gotowego, zmontowanego fabrycznie generatora.  Kupiem kilka takich 
układów, przy czym jeden  kosztował mnie $1.05 – wraz z wysyłką (w lipcu 2016)! Najwyraźniej  
więcej  ludzi  go doceniło,  jako że jego cena u niektórych sprzedawców nieco wzrosła  obecnie. 
Jednak znalazłem sprzedawcę (nick na  eBay’u:  survy2014) oferującego taki  układ  w cenie  $1,
w  tym  przesyłka.  Warto  kupić  przynajmniej  kilka  sztuk.  Kupując,  szukamy  tego  generatora 
wpisując w Google jego nazwę1.  Posiadanie  tego generatora  umożliwia nie  tylko zmontowanie 
mini-pulsera magnetycznego, ale także zappera o jakości sygnału znacznie lepszej, aniżeli sygnał 
generowany przez standardowy zapper zmontowany według schematu z książki Kuracja Życia dr 
Clark. Oczywiście, można  zastosować  nasz NE555 Pulse Generator Module (nazwijmy go tu dla 
wygody  555)  do  wytworzenia  częstotliwości  umożliwiających  użytkowanie  maty  PEMF. 
Przypomnę tu, w celach wytwarzania niezbędnych organizmowi częstotliwości (mieszczących się, 
mówiąc ogólnie, w zakresie do 30Hz, co mieści się doskonale w zakresie możliwości opisywanego 
generatora  555)   nie  ma  potrzeby   stosowania  znacznie  kosztowniejszych  generatorów 
stabilizowanych. 

Nasz generator, to multiwibrator astabilny o offsecie = 100 %, zmontowany na słynnym 
układzie  scalonym  NE555.  Współczynnik  wypełnienia  impulsu  tego  generatora  mieści  się 
zasadniczo w przedziale 50 – 65%, co perfekcyjnie odpowiada naszemu zapotrzebowaniu na prosty 
generator o dość szerokim  zakresie interesujących dla nas zastosowań. Możliwość zastosowania 
gotowego multiwibratora ogromnie upraszcza nam sprawę. Przyszły czasy, gdy elektronika stała się 
prostsza  i  dostępniejsza.  Mini-potencjometr  montażowy  umożliwia  dodatkowo  regulację 
częstotliwości generatora. 

Możliwość samodzielnego sporządzenia 
tego  typu  urządzenia  może  być  szczególnie 
interesująca  dla  kierowców,  głównie 
zawodowych, którzy spędzają długie godziny 
„za  kółkiem”.  Dla  nich  w  dalszej  części 
opracowania  zamieszczę  schemat  i  opis 
budowy  silniejszego  pulsera,  który  można 
zasilać podłączając go do gniazda zapalniczki. 
Pulser  taki  można  pozostawiać  w  kabinie 
pojazdu,  aby  był  zawsze  gotów  do  pracy 
podczas jazdy. 

1  New NE555 Adjustable Frequency Pulse Generator Modul
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Jeśli zamówisz sobie kilka generatorów, otrzymasz je połączone na płytce, ale łatwo możne je sobie 
„połamać” na pojedyncze sztuki.   

Generator  jest  –  jak  widać  –  starannie  zmontowany  w  technice  SMD  (montaż 
powierzchniowy),  a jego cena (4 – 6 zł  wraz z przesyłką) jest  nie do pobicia.  Jakiś czas temu 
próbowałem ustalić, jak kosztowne byłoby zmontowanie go. Tu trudno o porów-nania. 

W pewnym przybliżeniu można tu  stwierdzić,  że generator  ten  prezentuje  sobą gotowy, 
ulepszony  zapper  dr  Clark.  Różnica  w stosunku do  zappera  polega  na  tym,  że  pin  3  układu 
scalonego 555 dołączono  tu bezpośrednio do wyprowadzenia (a nie poprzez opornik 1kOhm). Daje 

to  przynajmniej  dwie  ciekawe 
możliwości  w  kategoriach 
elastyczności  zastosowań  –  na 
przykład  możliwość  dołączenia 
cewki  (element  wykonawczy 
pulsera)  podłączonej  poprzez 
opornik  o pożądanej  wartości,  lub 
wykonania  znacznie  lepszego, 
aniżeli  standardowy,   zappera  dr 
Clark. 

Poniższy  collage  posłuży  do 
dalszego wprowadzenia w temat. 
   Element  collage’u   oznaczony 
numerem 1 ukazuje  nasz generator 
555(PGE);  na  jego  szpilki  (piny) 
wyjściowe  nałożono  specjalne 
końcówki  łączące,   które 

popularnie  nazywane bywają kabelkami  do płytek  stykowych.  Kabelki  te  pozwalają  na  łatwe i 
zgrabne  podłączanie  płytek  (jak  np.  nasz  gen.  555)  do  obwodów,  w  których  mają  pracować. 
Alternatywą może być oczywiście lutowanie. 
   Na przeciwnej  do niebieskiego potencjometru krawędzi  płytki  generatora mamy trzy szpilki 
(piny) będące wyprowadzeniami generatora. 
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Ilustracja 3: Opis wyprowadzeń generatora 555; na innych ilustracjach numeracja wyjść może 
być inna, lecz opis i logika połączeńdla danej ilustracji są  zawsze  spójne / niesprzeczne.

Ilustracja 2: Collage – obrazuje użycia generatora 555PGE.
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Fotografia 2 na ilustracji 2 pokazuje generator 555 podłączony do cewki. Kolejna fotografia, 
3, na ilustracji 2, obrazuje podłączony, działający generator 555.  Do wyjścia (pin 2, 3) podłączono 
cewkę,  przy  czym  zastosowano  szeregowo  opornik  100  omowy  o  mocy  minimum  1W  c 
zabezpiecznia  układu  scalonego,  bowiem  oporność  cewki  jes  bardzo  niska.  Zasilanie  układu 
stanowi akumulator 9V. Prostota układu jest naprawdę daleko posunięta..  Następna fotografia, 4, 
pokazuje  kilka  dodatkowych  elementów,  jakie  należy  zastosować  celem  uczynienia  układu 
funkcjonalnym. Jest  to włącznik,  dioda LED i i  ograniczający jej  prąd opornik 4,7 kOm, które 
należy  podłączyć  równolegle  z  cewką.  Gniazdko  RCA  zostanie  podłączone  równolegle  do 
akumulatora, będzie służyło do jego podładowywania.  

Na fotografii  2 i  3 dioda jest  zapalona.   Świecąc,  sygnalizuje działanie układu. Zużywa 
jednak  sporo  energii  akumulatora.  Można  ją  łatwo  usunąć,  zdrapując  wkrętakiem  lub  nawet 
paznokciem, przy bardzo minimalnym zagrożeniu uszkodzeniem układu generatora 555. Zrobiłem 
kilka urządzeń opartych o ten generator, usuwając tę diodę, i „nie udało mi się” uszkodzić przy tej 
czynności żadnego z nich. 

Do zmontowania mini-pulsera sugeruję użycie obudowy Z-62. Jest ona wręcz stworzona do 
zastosowania przy budowie prostych urządzeń elektronicznych. Obudowa ta ma przedział baterii
z  niezależną  klapką  ułatwiającą  wymianę  baterii.  Sugeruję  jednak  zastosowanie  akumulatorka, 
który można ładować setki razy, co przyniesie spore oszczędności podczas eksploatacji. 

Jakie  są podstawowe elementy potrzebne do zbudowania minipulsera?  
1. Obudowa
2. Generator NE555 Adjustable Frequency Pulse Generator (do nabycia na eBay.com)
3. Opornik 100 omów o mocy 1 W do 5 W (sugeruję 1 W lub 2 W)
4. Mały przełącznik przechylny lub włącznik przyciskowy
5. Gniazdko i wtyczka RCA (do ładowania akumulatora)
6. Dioda LED (do sygnalizowania działania urządzenia)
7. Akumulator 9 V wraz z zatrzaskiem do podłączenia go
8. Cewka wykonawcza (samodzielnej konstrukcji)
Poniższa fotografia obrazuje elementy budowanego mini-pulsera, przed montażem.  

Usytuowanie  elementów,  z  wy-
jątkiem usytuowania  cewki,  nie  ma 
większego  wpływu  na  działanie 
urządzenia. 

Cewkę  należy  wkleić  starannie  na 
dnie części czołowej (tej na fotografii 
obok)  obudowy.  Można  użyć  nawet 
kilku  kawałeczków  kleju  tempera-
turowego (hot glue). 
   Cewka nie grzeje się na tyle, aby to 
uniemożliwiać.

Wykonanie  otworu  w  tego  typu 
obudowie  jest  bardzo  łatwe.  Można 
to zrobić nawet nożyczkami z ostrym 
końcem, które to narzędzie  pozwoli 
też  następnie  na  rozwiercenie  ot-
woru  do  pożądanej  średnicy.  To 
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Ilustracja 4: Elementy mini-pulsera przed montażem, z 
obudową. Cena  generatora – około $1 - $1,5
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prosty, skuteczny sposób obróbki plastiku stosowany w przypadku montowania niewielkiej ilości 
egzemplarzy danego urządzenia.

Wykonanie mini-cewki 
Istotnym elementem panowania nad światem jest stosowanie tzw. redefinicji, czyli 

nadawanie  pewnym zjawiskom czy produktom innych nazw i… ciągłe  zmiany,  których 
celem jestm. in. wprowadzenia  bałaganu i dezorientacji. Redefiniowanie ma też oszukiwać, 
łagodzić,  uspakajać,  zapewniać  nas,  że  „nic  nie  było”.  Doskonałym  przykładem  jest 
nazywanie  syntetycznych  produktów  chemicznych  z  apteki  „lekami”,  podczas  gdy 
zasadniczo działają one objawowo, a nie przyczynowo.  Inny dobry przykład, to nazwanie 
solą  kuchenną  odpadu  przemysłowego,  jakim  jest  biały  sypki  produkt  powstały  po 
„oczyszczeniu” (kolejna redefinicja), czyli pozbawieniu soli wszystkiego, co niezbędne dla 
zdrowia. Oczywiście, można w tej sytuacji szczerze:) ostrzegać nas przed przyjmowaniem 
(takiej) „soli” (oni cudzysłowu tu nie stosują).   

Ostatnio w sferach zbliżonych do reżyserów tego, co dzieje się w teatrzyku zwanego 
życiem, „chłopcy” zaczynają unikać takich słów, jak dezinformacja, czy „pranie mózgów”. 
Teraz nazywają takie rzeczy „strategicznym zarządzaniem percepcją”.

Jednym z licznych elementów „strategicznego zarządzania percepcją” jest ukrywanie 
istotnych elementów informacji. Prowadzi to, między innymi, do budowania sobie przez nas 
zniekształconego obrazu świata – w tym – bardzo często, jesteśmy przekonani, że sprawy są 
znacznie bardziej skomplikowane, niż rzeczywiście są. Prowadzi do zafałszowanego obrazu 
świata.  Postrzegamy siebie  innymi,  niż  jesteśmy, gorszymi.  Wierzymy, że  potrzebujemy 
kupić rzeczy, których nie potrzebujemy, bo w żaden sposób nie prowadzi to do naszego 
rozwoju duchowego, czy intelektualnego. Wiele naszych żądz, celów, przekonań   kształtują 
nam wykorzystaniem  strategicznym zarządzaniem percepcją.  

Przykładem skrajnej prostoty konstrukcji są  m.in.właśnie  pulsery magnetyczne. Jak 
to opisuję, mini-pulser  można zbudować, wydając kilkadziesiąc złotych, wiele się przy tym 
ucząc,  a  zapewne  najdroższym  elementem  składowym  będzie  tu  akumulator  8,4V

–  nazywany  często  akumulatorem 
9V (można swobodnie zakupić  po 
15 – 20 zł).

Tymczasem,  komercyjne 
konstrukcje  mogą,  jak 
wspomniałem,  kosztować  kilkaset 
dolarów,  czy  nawet  ponad  tysiąc. 
Zauważmy: niektóre rzeczy bywają 
kosztowne  nie  dlatego,  że  są 
skomplikowane  czy  trudne  w 

produkcji, ale dlatego, że  nabywca sugeruje opisem, także ceną, że takie są – bazując na 
niewiedzy ewentualnego nabywcy. Wiedza może zabezpieczyć przed błędnym zakupem.

Wróćmy  do  cewki.  Nawijamy  ją  na  szpuli  o  średnicy  38  -  42  mm  drutem 
miedzianym o średnicy 0,2 – 0,25 mm, w emalii. Ilość zwojów nie jest krytyczna, może 
wynosić 50 – 70. Osobiście lubię używać kapsułek po kawie do ekspresu ciśnieniowego. 
Świetnie spisują  mi się w takiej roli zużyte kapsułki Tchibo.
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Ilustracja 5: Szpula sporządzona z dwu kołnierzyków  – 
obrzeży obciętych z kapsułek po kawie Chibo. 
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Po obcięciu „kołnierzyków” dwu kapsułek nasadzam jedną na drugą, ostrożnie używając 
kleju błyskawicznego „kropelka”. Robię to tak, aby wysokość szpuli wynosiła około 4 - 5 
mm.  Po  nawinięciu  ok.  60  zwojów ściągam nawiniętą  cewkę  nie  dbając  już  o  szpulę,
a więc rozrywając ją  umiejętnie,  tak,  aby nie uszkodzić cewki.  Innym sposobem,  może 
praktyczniejszym, jest obcięcie „kołnierzyka” jednej kapsułki i nasadzenie go na całą, nie 

ciętą kapsułkę, 
Kolejnym  etapem  konstru-

owania  cewki  jest  jej  mocne 
ściągnięcie  w  minimum  sześciu 
miejscach  na  obwodzie.  Po 
zakończeniu  tej  czynności,  zwoje 
cewki  mają  być  sztywne, 
usytuowane  jak  najbliżej  siebie 
nawzajem, co pozwoli na osiąganie 
wyższej  indukcji  magnetycznej 
wytwarzanej  przez  cewkę  podczas 
pracy  urządzenia  PEMF.  W  celu 
ostatecznego  ściągnięcia  –  usztyw-
nienia,  i  zabezpieczenia  cewki, 
sugeruję  użycie  podklejanej  taśmy 
bawełnianej /parcianej. 
Dodatkową pomocą w sporządzeniu 

cewki może być anglojęzyczny artykuł na Vibronice2, nawet osoby nie znające języka mogą 
skorzystać z fotografii. 

Na powyższej ilustracji widać nawiniętą już cewkę. Choć tego może nie widać, jest 
bardzo  mocno  ściągnięta  taśmą  bawełnianą.  Widać  też  sposób  dołączenia  kabla 
doprowadzającego  sygnał  do  cewki.  Jeśli  to  dla  Ciebie  nie  problem,  pokryj  połączenie 
roztopionym tinolem (zalutuj). Następnie nasuń odpowiednio docięte kawałki rurki termo - 
kurczliwej i podgrzej je zapalniczką dla obkurczenia. Staranne skręcenie wyprowadzenia 
drutu  cewki
z  przewodem  doprowadzającym  sygnał  a  następnie  nasadzenie  kawałka  odpowiednio 
dopasowanej a następnie podgrzanej zapalniczą rurki „termo” zapewni działanie, nie mniej 
jednak  standardową  czynnością  będzie  tu  użycie  lutownicy.  Kolejną  czynnością  będzie 
usytuowanie  obkurczonych  już  rurek  termo  z  ich  miedzianą  zawartością  blisko  cewki,
i ciasne owinięcie ich taśmą dla zabezpieczenia mechanicznego. Tak przygotowana cewka 
nadaje się do wbudowania w konstruowany przez nas mini-pulser, generujący PEMF. 

Montaż mini-pulsera 

 Poniższy schemat montażowy w obrazowy sposób ukazuje sposób połączenia elementów. 

2 http://www.vibronika.eu/images/pdf/mini-coils.pdf 
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Ilustracja 6: Sposób dołączenia wyprowadzeń cewki.
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Kolejna ilustracja przybliży sposób podłączeń do generatora 555.
Do połączeń tego typu obwodów (niskoprądowych) najwygodniej  będzie  tu  użyć 

kabelka wielożyłowego w izolacji  igelitowej o średnicy 0,15 mm, choć kabelek łączący 
może oczywiście mieć większą średnicę.

Montaż urządzenia i wykonywanie połączeń elektrycznych
Celem  wykonania  urządzenia  należy  zaopatrzyć  się  w  zestaw  kilku  narzędzi

i  materiałów,  takich,  jak  na  przykład  wysuwany  nóż  montażowy,  nożyczki  o  ostrych 
końcówkach,  szczypce  boczne  do  obcinania  końcówek kabla,  wąskie  kombinerki,  małe 
pilniczki – okrągły i  płaski,  zapalniczka,  laseczka kleju temperaturowego,  kawałki rurki 
termo – np. o średnicy około 2 mm oraz 3 mm, rolka podklejanej taśmy bawełnianej.    

Namawiam tych,  którzy  myślą,  że  nie  potrafią  -  do lutowania.  Decydując  się  na 
lutowanie, potrzebować będziesz lutownicy (na przykład pistoletowa z grotem z kawałka 
drutu miedzianego) i rolki tzw. tinolu do lutowania, o średnicy np. około 1,5 mm.   
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Ilustracja 7: Schemat połączeń obwodu elektrycznego mini-pulsera, język angielski nie 
utrudnia zrozumienia podłączeń, jednak utrudniać odczyt mogą cienie kabli łączących, stąd 
będzie jeszcze inny schemat (patrz ilustracja 8).
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W celu  połączenia  elektrycznego  dwu  kabelków  należy  ściągnąć  izolację  z  końcówek 
kabelków na długości 4 mm do 5 mm i oczyścić miedziane żyłki (czasem są one pokryte 

emalią).  Następnie  trzeba  końcówki  te  skręcić,  po  czym,  z  użyciem lutownicy,  pokryć 
rozpuszczonym tinolem – jest w Internecie sporo filmików instruktażowych o lutowaniu. 
Zalecam bardzo stosowanie lutowania po skręceniu. Teoretycznie, da się układ zmontować 
bez  lutowania,  stosując  jedynie  zabezpieczenie  końcówek rurkami  termo,  jest  to  jednak 
postępowaniem wbrew przyjętym, sprawdzonym zasadom. 

Kolejną czynnością jest nasunięcie na połączone końcówki kabelków - kawałka rurki 
termokurczliwej3, o średnicy pozwalającej na w miarę swobodne nasunięcie rurki z pewnym 
małym zapasem długości rurki – czyli 2 do 3 mm rurki pokrywa także igelit na połączonych 
kabelkach, i milimetr lub dwa zapasu z drugiej strony, tak, aby nie wystawał goły metal.  
Celem  stosowania  rurek  termokurczliwych  jest  izolowanie  –  czyli  niedopuszczenie  do 
zwarć, jak również mechaniczne wzmocnienie połączenia.    Ilustracja 8 doprecyzowuje 
sposób  podłączenia  elementów  do  generatora  555.  Anglojęzyczny  opis  nie  utrudnia 
zrozumienia; w razie wątpliwości można rzucić okiem na poprzednią ilustrację. 

Układ  z  powyższej  ilustracji  łatwo  skonfigurować  jako  zapper.   Rezygnujemy
z cewki, zamiast niej stosujemy elektrody. Opornik 100Ohm bocznikujemy kondensatorem 
tantalowym  lub  (nieco  mniej  korzystna  wersja)  elektrolitycznym  22 uF  (mikrofarady). 
Należy unikać zwierania elektrod, prąd zwarcie byłby dość wysoki. Krótkie (sekunda, dwie) 
zwarcia nie powinny uszkodzić układu scalonego generatora. Nie tu ma żadnej potrzeby 
dążenia tu do stosowania częstotliwości 30KHz, każda częstotliwość od 10Hz w górę jest tu 
odpowiednia, tym bardziej, że zastosowany generator ma możliwość zmiany częstotliwości, 
poprzez  zmiany  nastawień  potencometru  montażowego,  i  warto  co  jakiś  czas  z  tej 
możliwości korzystać.       

3 Rurka termokurczliwa po podgrzaniu np. ogniem zapalniczki, obkurcza się, zmniejszając swoją średnicę nawet 
dwukrotnie, skutecznie zabezpieczając kabel/element, na który została nasunięta.   
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Ilustracja 8: Schemat montażowy mini-pulsera: szczegóły podłączenia do generatora 555. 
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Jak  widać,  konstrukcja  prezentowanego  mini-pulsera  jest  bardzo  prosta.  Jego 
parametry są jednak porównywalne z parametrami,  jakimi charakteryzują się  kosztowne 
komercyjne konstrukcje. Nie zastosowano dodatkowego wzmacniacza z uwagi na fakt, że 
jest to konstrukcja „mobilna”, co oznacza ograniczenie pojemności źródła zasilania. W tej  
sytuacji zwiększenie poboru prądu z akumulatora oznaczałoby nieakceptowalne skrócenie 
czasu eksploatacji pulsera między kolejnymi doładowaniami akumulatora.   

PEMF  generowane  przez  opisany  tu  mini-pulser  są  porównywalne  z  polami  PEMF 
generowanymi przez komercyjne konstrukcje. Czy, nawet bardzo chcąc korzystać z oddzia-
ływania  PEMF,  warto  wydawać  kilkaset  dolarów  +  koszt  przesyłki  +  niemałe  opłaty 
graniczne,  czy  lepiej  zmontować sobie,  może  z  pomocą  kolegi,  tak  prostą  konstrukcję? 
Odpowiedź na to pytanie pozostawiam zainteresowanym.  

Wspomniałem powyżej o urządzeniu generującym większej mocy, generującym silniejsze 
PEMF.  Zmontowanie  takiego  urządzenia  ma  sens,  jeśli  zdecydujemy  się  na  wyko-
rzystywanie  zewnętrznego  źródła  zasilania,  jak  na  przykład  gniazdo  zapalniczki 
samochodowej, bądź zasilacz sieciowy 12 V, jaki można zakupić w serwisie internetowym 
w cenie nawet tylko 5 - 6 zł. 

Urządzenie PEMF zasilane z gniazda zapalniczki samochodowej: PS-12a

Urządzenie wykorzystuje ten sam generator, w więc New NE555 Adjustable Frequency Pulse 
Generator Module4.

Zasadnicze różnice budowy w stosunku do mini-pulsera są niewielkie. Sprowadzają 
się  do  wykorzystania  napięcia  12 V z  gniazdka zapalniczki  oraz  zastosowaniu  jakiegoś 
wzmacniacza. Można na przykład użyć modułu, który można nabyć na eBay’u pod nazwą 
DC 12V 30A Relay Control Module Octocoupler. Jest to rodzaj przekaźnika elektroniczno – 
elektromechanicznego.  Posiada  on  element  optoelektroniczny,  co  umożliwia  skuteczne 
odizolowanie  napięć  na  wyjściu  (na  stykach  elektromechanicznych,  wykonawczych 
przekaźnika) od sterowania modułu. Jest hałaśliwy, montaż ma sens, jeśli zamierzamy go 
użyć  w  samochodzie,  i  umieścić  w  bagażniku,  do  kabiny  kierowcy  doprowadzając 
wyłącznik i wyprowadzenie na cewkę. 

Poniższa ilustracja prezentuje schemat montażowy tego układu. Dioda D na fotografii 9 to 
dioda  szybka  lub  ultraszybka,  np.  MUR860  lub  mocniejsza,  zwierająca  prądy  zwrotne 
cewki celem oszczędzania styków roboczych przekaźnika wmontowanego w moduł Relay 
Control.  Elementy  urządzenia  należy  zmontować  w  obudowie,  nawet  plastikowej, 
pamiętając  o  nawierceniu   otworów  wentylacyjnych,  moduł  Relay  Control  będzie  się 
bowiem nagrzewał podczas pracy. Wskazane jest zastosowanie maleńkiego wentylatorka 
12V. Moduł Relay Control należy wmontować przy użyciu jakichś tulejek dystansowych 
bądź przekładki z korka dla izolacji termicznej. 

4 Do nabycia na eBay’u za niewiele ponad  $1  za sztukę, wraz z wysyłką
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Podczas pracy moduł Relay Control będzie się nagrzewał. Należy więc koniecznie 
pozwolić mu przechłodzić się po 20 – 30 minutach pracy. Koreluje to w pewien sposób
z temperaturą  cewki,  która  też  może wymagać przerwy w pracy celem przechłodzenia. 
Warto więc, gdy cewka stanie się ciepła, wyłączyć urządzenie, aby dać modułowi Relay 
Control możliwość  przechłodzenia. Wadą urządzenia opartego na tym module jest fakt, że 
podczas pracy hałasuje, bowiem mechaniczne styki robocze przekaźnika nie zachowują się 
cicho.   

Dioda D na powyższej ilustracji to ultraszybka MUR1660CT (lub mocniejsza). Dioda ta jest 
podwójna, ma trzy „nóżki”. Każda z diód może przenieść prąd 16 A. Skrajne piny łączymy 
razem i jest to anoda, zaś środkowy pin to katoda. Diodę należy osadzić na niewielkim 
radiatorze.  Mamy  więc  tu  dwie  diody  połączone  równolegle,  co  jest  tu  dozwolone, 
ponieważ  są  one  praktycznie  identyczne  i...  osadzone  na  jednym radiatorze,  mają  więc 
podobną temperaturę.  Wypadkowy prąd to 2 x 16A x 0,8 = 25,6A. Prąd w ipmulsie jaki 
obie przeniosą to 2 x 100A x 0,8 = 160A.     
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Ilustracja 9: Schemat montażowy urządzenia PS-12a – dla celów prezentacyjnych – 
doradzam raczej montaż pulsera wg. kolejnego schematu. 
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Ilustracja  10  przedstawia  sporo  szczegółów  związanych  z  użytymi  do  budowy  PS-12a 
elementami.  Jest  tam  przykładowa,  sugerowana  obudowa  (Z38)  urządzenia.  Widać  też 
zasilacz; urządzenie może pracować w domu, przy zasilaniu zasilaczem sieciowym 12V
i wydajności prądowej minimum 1A.  

Jednym z elementów widocznych na ilustracji jest potencjometr liniowy o wartości 
jednego megaoma. Wartość oporności tego potencjometru powinna wynosić 2,2 megaoma, 
trudniej  taki  znaleźć, ale można zastosować dwa potencjometry  o wartości 1 megaoma 
połączone  szeregowo..  Jak  zastosować  ten  potencjometr?  Nieco  bardziej  wprawione  w 
lutowaniu osoby mogą pokusić się o wylutowanie niebieskiego potencjometru wlutowanego 
na  płytce  generatora  i  zastąpienia  go  omawianym  potencjometrem  2,2  megaoma,  lub 
dwoma  połączonymi  szeregowo  o  wartości  1  megaoma  celem  wyprowadzenia  osi 
potencjometru  na  zewnątrz  obudowy.  Celem  tego  „manewru”  jest  umożliwienie 
użytkownikowi łatwej zmiany częstotliwości generowanych przez budowane urządzenie.    

Jak wspomniałem, urządzenie PS-12a wytwarza dość dokuczliwy hałas. Prezentuję je 
więc niejako dydaktycznie. Praktycznie, jego montaż ma sens w pojeździe na przykład w 
bagażniku. Zaletą jest możliwość skorzystania z cewki wykonawczej nawiniętej grubszym 
drutem, a więc charakteryzującej się mniejszą opornością. Skutkować to będzie wyższym 
prądem cewki, urządzenie popracuje jakiś czas (należy kontrolować temperaturę i wyłączyć 
urządzenie, gdy stanie się ono gorące) ze znacznie większą mocą.  

Radykalnym rozwiązaniem czyniącym urządzenie bezszelestnym,  jest zmontowanie 
urządzenia w wersji PS-12b.      
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Ilustracja 10: Dodatkowe informacje i szczegóły do urządzenia PS-12a 
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Montaż urządzenia w wersji PS-12b
Różnica  polega  na  rezygnacji  z  zastosowania  Relay  Control  Module  opartym na 

przekaźniku stykowym, na korzyść modułu  całkowicie  półprzewodnikowego GJ-5FA-L 
DC-DC PCB SSR, do kupienia w cenie około $4, przesyłka w cenie. 

Montaż wersji „b” urządzenia jest nawet nieco 
prostszy, bardzo niewiele ulega zmianie.

Zastosowany  w  wersji  „b”  moduł  półprze-
wodnikowy  charakteryzuje  się  bardzo  elas-
tycznymi parametrami sterowania. Fotografia 
11  obrazuje  cztery  wyprowadzenia.  Dwa
z nich, to sterowanie. Moduł akceptuje zakres 
napięcia  od  3  do  aż  30  V.  Oznacza  to,  że 
standardowe poziomy TTL są odpowiednie do 
sterowania modułem. Można więc podłączyć 
nie  tylko  typowy  generator  funkcyjny,  ale 
także  nasz  5V  12V  NE555Adjustable  Pulse  
Generator zasilany  napięciem  9V.  Dla 
porządku  prezentuję  poniżej  schemat  nieco 
zmodyfikowany dla potrzeb nowego, w pełni 

półprzewodnikowego  modułu  wykonawczego. Do zmontowania sugeruję wybór tej wersji 
pulsera 12V.

Użyto tej samej diody, co w poprzedniej konstrukcji. 
Przejdźmy do sposobu budowy cewki urządzenia. 
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tI
Ilustracja 11: Moduł GJ-L DC-DC PCB-SSR oraz  
dwa gniazdka.

Ilustracja 12: Schemat połączeń pulsera opartego na w pełni 
elektronicznym module wykonawczym ("1" na ilustracji).
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Dla potrzeb zastosowania w samochodzie doradzam nieco inną niż na fotografii konstrukcję 
cewki. Załóżmy, że wykorzystamy kanalizacyjną rurę PCV do sporządzenia szpuli. Średnica 
rury  (a  więc  i  wewnętrzna  średnica  naszej  szpuli)  to  15  cm,  a  średnica  zewnętrzna 
nawiniętej cewki będzie większa. Cewkę na fotografii nawinąłem na szpuli o wysokości 25 
mm.  Jeśli  planujesz  wykorzystać  pulser  w  samochodzie,  możesz  zechcieć  pomyśleć
o  zmniejszeniu  wysokości  szpuli  z  dwudziestu  pięciu  milimetrów  do  dziesięciu  czy 
piętnastu  milimetrów.  Świeżo nawiniętą  szpulę  ściąga się  w kilu  miejscach plastikową 
opaską samozaciskającą a nastęonie owija podklejaną taśmą parcianą (bawełnianą).    

Cewka bezpośrednio po nawinięciu jest „pływająca”, niestabilna. Ściągnięcie czyni 
ją twardą, zwoje są zbite w twardą całość. Rośnie też nieco jej indukcyjność.   

Nawijając cewkę na szpuli o zmniejszonej wysokości otrzymamy po prostu większą 
średnicę zewnętrzną cewki  po nawinięciu - „kosztem” jej wysokości właśnie.  Przełoży się  
to na wygodniejsze użytkowanie cewki – jest mniej wyczuwalna, gdy siedzimy na niej,  gdy 
podłożymy  ją  sobie  pod  głowę,  bądź  umieścimy,  na  jakiejś  zawieszce,  korzystając
z zagłówka, na oparciu siedzenia w pojeździe.  Parametry takiej cewki wciąż odpowiadają 
naszym potrzebom w budowanym urządzeniu, nie są w żaden sposób krytyczne. 

Są ludzie, którzy będą ostrzegać przed użyciem tego typu urządzeń w samochodzie, 
ale ludzie często ostrzegają przed nieznanym - rozmowa przez telefon komórkowy przy 
uchu im nie przeszkadza.  Ty zrobisz, co zechcesz. W końcu wszystko robisz na własną 
odpowiedzialność. Poddawanie się PEMF wytwarzanego przez PS-12b podczas jazdy jest 
dla mnie regenerujące,  mam też świadomość,  że  robię coś  dla siebie.  Jeśli  dysponujesz 
miernikiem częstotliwości, doradzam częste korzystanie z częstotliwości takich jak około 
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Ilustracja 13: Przykładowa cewka. Średnica 13 - 15 cm. Ilość zwojów: 
320 - 420.    
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7,8 oraz 9,6 Hz. Na tej klasy generatorze ($1 generator) nie będzie ono bardzo stabilne, ale  
dla tego typu potrzeb naprawdę nie ma to większego znaczenia. 

Urządzenie to można oczywiście też 
wykorzystywać  w  domu  zasilając  je
z  sieci  230V  z  użyciem  malutkiego 
zasilacza  12V  /  1A (prąd  jaki  może 
dostarczać  zasilacz  może  oczywiście 
być  większy  niż  1A).  Zawsze 
pamiętamy  o  przerwach  dla 
przechłodzenia, najlepiej korzystać zeń 
w  sekwencjach  15  min  korzystania
z  urządzenia  i  30  min  przerwy. 
Wymaga  tego  konieczność 
przechłodzenia   modułu  wyko-
nawczego.  

Ilustracja  obok  przedstawia 
przykładowy  sposób  noszenia  pulsera 
mobilnego.
W  tym  konkretnym  przypadku, 
urządzenia działa w funkcji zappera. Po 

odłączeniu widocznego na fotografii kabla, urządzenie przełącza się automatycznie w tryb 
pracy generatora pola PEMF.

Zakończenie

Sądzę,  że zaprezentowane w niniejszym artykule miniprojekty poluzowują nieco swoistą 
blokadę informacyjną na sposoby konstrukcji pulserów magnetycznych i mogą umożliwić 
chętnym zbudowanie prostych urządzeń PEMF.  Może to z kolei umożliwić rozpoczęcie 
eksperymentów z  wykorzystaniem PEMF.  Budujesz  i  stosujesz  tylko,  jeśli  jesteś  osobą 
pełnoletnią,  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność.  Medycyna  ortodoksyjna   wykazuje 
mało  entuzjastyczną  postawę  wobec  stosowania  tego  typu  metod.  Przed  ewentualnym 
stosowaniem PEMF poczytaj, zdobądź więcej informacji o mechanizamch oddziaływania 
pulsujących pól magnetycznych na organizm ludzki, jest to naprawdę interesujący temat.  
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Ilustracja 14: Przykładowy sposób noszenia urządzenia.
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