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1. Технологія

Принцип роботи: активація природного електромагнітного поля землі

Енергія переноситься від випромінюючої антени до 
приймаючої за допомогою магнітних хвиль. 
Випромінююча та приймаюча антени пристрою 
утворюють енергетично замкнуту систему, яка 
частково включає в себе енергію електромагнітного 
поля Землі. 

Антени виготовлені у формі напів-псевдо-сфер, які 
активують електромагнітне поле Землі. Існує 
можливість масштабування технології.

Аналогією є функція паразитної шестерні - сама 
планета повертає обсяг енергії, втраченої шляхом до 
антени-приймача.
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1. Technology

The principle of operation of the device: activation of the Earth's natural 
electromagnetic field

Energy is transferred from the radiating antenna to the 
receiving antenna by magnetic waves. The radiating and 
receiving antennas of the device form an energetically 
closed system, which partially includes the energy of 
the Earth's electromagnetic field.

The antennas are made in the form of semi-pseudo-
spheres that activate the Earth's electromagnetic field. 
There is a possibility to scale the technology.

The analogy is the function of the parasitic gear - the 
planet returns the amount of energy lost on the way to 
the receiving antenna.
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2. Продукт (можливі сфери використання)

Можливі сфери використання:
• подолання природних перешкод (ріки, гори і долини) при передачі електроенергії
• резервне електропостачання 
• електротранспорт
• вирішення низки завдань бездротового електроживлення побутових і промислових пристроїв
• інше

Пристрій бездротової передачі електроенергії

Характеристики Наявні
Потенційні 
(Розвиток)

ККД 99% 99%

Потужність 40 Вт 1 КВт

Дальність передачі 1,8 м ~ 10 -20 м

Розмір антени 0,2 м 0,5 м 

дозволяє використовувати безкоштовну енергію Землі, роблячи людину 
енергонезалежною від викопних джерел енергії



6

2. Product (possible areas of use)

Possible areas of use:
• overcoming natural obstacles (rivers, mountains and valleys) in the transmission of electricity
• backup power supply
• electric transport
• solving a number of problems of wireless power supply of household and industrial devices
• other

Wireless power transmission device

Characteristics Available
Potential 

(Development)

Coefficient of efficiency 99% 99%

Power 40 W 1 kW

Transmission range 1,8 м ~ 10 -20 м

Antenna size 0,2 м 0,5 м 

Allows you to use the free energy of the Earth, making people independent of fossil energy 
sources.
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3. Біль цільового споживача 

1. Наявні індуктивні технології бездротового заряду техніки (наприклад телефонів, 
ноутбуків, планшетів та ін.) сприяють її значному нагріванню і тим самим скорочують термін 
використання

2. Обмежена можливість використання техніки у процесі її зарядки – телефон (ноутбук, 
планшет чи інша техніка) повинен лежати на одному місці, користуватись їм незручно

3. Низький рівень ККД (< 50%) індуктивної технології уповільнює швидкість заряджання 
техніки у 2 рази та спричинює високі втрати електроенергії



Характеристики MVP

ККД 99%

Потужність 5 Вт

Дальність передачі ~ 10 -20 м

Розмір антени 3 см / 30 см

Бездротовий зарядний пристрій для смартфонів
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4.Мінімально життєздатний продукт (MVP). Перший сегмент 
ринку

Перший сегмент ринку: виробники мобільних телефонів Азії

Підсегмент ринку: виробники мобільних телефонів Південної Кореї  

Потенційний перший покупець продукту: Samsung

Альтернативні ринки: США (Apple) 

Попередній дослідний зразок*

Розвиток продукту:
• Пристрій для зарядки електромобілів
• Пристрій для забезпечення енергонезалежності осель

* планується зменшення та включення 

до корпусу телефону



Characteristics MVP

Coefficient of efficiency 99%

Power 5 W

Transmission range ~ 10 -20 m

Antenna size 3 см / 30 cm

Wireless charger for smartphones
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4. Minimum Viable Product (MVP). The first market segment

The first market segment: Asian mobile phone manufacturers

Market subsegment: mobile phone manufacturers in South Korea

Potential first buyer of the product: Samsung

Alternative markets: United States (Apple)

Preliminary prototype *

Product development:
• Device for charging electric cars
• Device for energy independence of houses

* it is planned to reduce and include in the 

phone case
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5. Конкуренти та Стратегічні партнери

• значна втрата енергії до 50%
• обмежена відстань зарядки до 50 см
• нагрівання

Конкурентні технології

Індуктивні схеми 
передачі 

електроенергії

Недоліки:

Стратегічні партнери

Питання 
досліджується
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6. Віхи

2021 2022 2023

R&D та
Прототип

R&D та
MVP

Початок продажу 
продукту
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7. Інвестиції

Необхідна кількість інвестицій

1 етап* Всього

40 000 USD

* На розробку прототипу

~ 2 M USD

R&D
• $200 000 - обладнання та 

матеріали
• $12 000/місяць – зарплати 

на оренда

Marketing, Sales, Support
• $50 000 – брендінг та просування
• $400 000 – демонстраційний 

зразок та участь у виставках
• $1 100 000 – інфраструктура, 

виробництво та логістика
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8. Команда

Крюк В.Г.
Розробник 
технології

Бельдій М.М.
Винахідник

Альперін Д.
Консультант 
(Інвестиції)
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9. Законодавство та Сертифікація 

Патентна документація
• PCT UA 2008 000044 - Wireless Electric Power Transmission Device (pdf)
• PCT UA 2010 000004 - GENERATOR OF EXCESS ELECTROMAGNETIC ENERGY (pdf)
• PCT UA 2011 000049 - USE OF A DEVICE FOR WIRELESS TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY AS A GENERATOR OF 

SURPLUS ELECTRICAL ENERGY (pdf)
• PCT UA 2008 000043 - Thermonuclear reactor (pdf)
• USA 12 733,200 - Wireless Electric Power Transmission Device (pdf)
• UA 138682 U - ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИЙ КОСМІЧНИЙ ДВИГУН-АПАРАТ [UA] (pdf)
• UA 114496 U - Зарядка мобільного телефону і інших малогабаритних пристроїв через електромагнітну хвилю (pdf)
• UA 74089 U - Застосування пристрою безпровідної передачі електроенергії як генератора надвитратної енергії (pdf)
• UA 78002 C2 - патент "Пристрій для передачі електроенергії через вільний простір" (pdf)
• UA 85476 C2 - патент "Пристрій передачі електроенергії без проводів" 26.01.2009 р. Бюл. 2
• PCT/UA2008/000044 - международная заявка PCT "Устройство передачи электроэнергии без проводов"
• Заявка на патент в США "Wireless electric power transmission device"
• Заявка на патент в США "Wireless electric power transmission device" (pdf)
• Номер заявки на патент в США "Wireless electric power transmission device"
• PCT/UA2010/000004 - международная заявка PCT "Генератор избыточной электромагнитной энергии"
• PCT/UA2010/000004 - международная заявка PCT "Генератор избыточной электромагнитной энергии" (eng)
• Заявка США "GENERATOR OF EXCESS ELECTROMAGNETIC ENERGY" (doc eng)
• Номер заявки США "GENERATOR OF EXCESS ELECTROMAGNETIC ENERGY" (pdf eng)
• Патент UA79626 "Антена Крюка" 10.07.2007р. Бюл. 10

http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/PCT-UA-2008-000044-Wireless-Electric-Power-Transmission-Device.pdf
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/PCT-UA-2010-000004-GENERATOR-OF-EXCESS-ELECTROMAGNETIC-ENERGY.pdf
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/PCT-UA-2011-000049-USE-OF-A-DEVICE-FOR-WIRELESS-TRANSMISSION-OF-ELECTRICAL-ENERGY-AS-A-GENERATOR-OF-SURPLUS-ELECTRICAL-ENERGY.pdf
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/PCT-UA-2008-000043-Thermonuclear-reactor.pdf
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/US2010171371A1.pdf
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/UA138682.pdf
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/UA114496U.PDF
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/UA74089U.PDF
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/UA78002C2-wireless_power.pdf
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/UA85476C2.pdf
http://www.riegt.org/doc/pct_wireless_power
http://www.riegt.org/doc/request_wireless_power
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/Wireless-electric-power-transmission-device.pdf
http://www.riegt.org/doc/filing_receipt
http://www.riegt.org/doc/pct_generator_of_excess_electromagnetic_energy_rus
http://www.riegt.org/doc/GEEE_eng
http://www.riegt.org/data_riegt/doc/GENERATOR_OF_EXCESS_ELECTROMAGNETIC_ENERGY.doc
http://www.riegt.org/data_riegt/pdf/US_Appl-Filing_Receipt-for_PCT-UA2010-000004.pdf
http://www.riegt.org/doc/patent_ua_aerial
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10. Екологічний та соціальний вплив

Соціальний вплив:

• Покращення якості життя людей за рахунок економії на 
електроенергії

• Стимулювання «чистого» виробництва та бізнесу в цілому 
• Підвищення ефективності виробничих процесів за рахунок 

мобільності та економії витрат
• Підвищення енергонезалежності людини та держави в цілому
• Економія ресурсів землі

Екологічний вплив: в процесі розрахунку


