Úvaha o delách 1-2
https://pro-vladimir.livejournal.com/141009.html
Zostavenie príspevkov venovaných „pušným delám“. Rovnaké množstvo bronzových „diel“, čo bolo pôvodne
niečo iné, a nie delá, ktoré vrhajú delové gule na strelný prach. To je, samozrejme, ak chcete, môžete pripojiť
jadro a vystreliť tam, ale pôvodne boli postavené výslovne na iné účely. Preštudujte si súhrnný výber. Boli
želania, dať to všetko dokopy a prečítať si to na zamyslenie. Množstvo obrázkov a textu sa duplikuje v
dôsledku čerpania z príspevku na príspevok.
"Potom, čo bolo cárske delo obsadené a skončilo na delovom
dvore, bolo odvlečené k Spasskému mostu a položené na zem vedľa
páva. Na pohyb pištole boli laná priviazané k ôsmim konzolám na
jej kufri, k týmto lanám bolo súčasne pripútaných 200 koní, ktoré
valili delo ležiace na obrovských guľatinách. Cárske a pávové delá
spočiatku ležali na zemi blízko mosta vedúceho k veži Spasskaja a
Kašpirovské delo sa nachádzalo v Zemskom Prikaze, kde sa dnes
nachádzalo historické múzeum. V roku 1626 boli zdvihnuté zo zeme
a inštalované na zruby, husto nabité zemou. Tieto platformy sa
nazývali Roskats …“ (Alexander Shirokorad „Zázračná zbraň
ruskej ríše“).
Spustenie siete s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť časť toho, čo je
uvedené v časti „A bola tu krajina pred Ruskom“, viedlo k
nasledujúcim zisteniam. Menovite Dulle Griet alebo Mad Gretta.

Mons Meg nebol vždy v Škótsku. V roku 1682 bolo z
neho vystrelené na počesť návštevy vojvodu z Yorku
(ktorý sa neskôr stal anglickým kráľom Jakubom II.),
V dôsledku čoho praskla starodávna zbraň. Takže
teraz vpravo v zadnej časti dela, pod prasknutými
krúžkami, môžete vidieť pozdĺžne železné pruhy.
Potom, čo Mons Meg mal roztrhnutú hlaveň, ležala,
odstránená z lafety a všetci na ňu zabudli, až do roku
1753 alebo 1754, keď bola odvezená na Tower of
London, pretože všetky zlyhané zbrane boli potom
uložené do úschovy Delostrelecká a technická
kontrola.

Zaujímavý fakt. S tým, že zbraň explodovala zo streľby.
Okamžite sa pripomína debata o tom, že cárske delo tiež podľa odborníkov nie je schopné strieľať ako klasické
delo. A v prípade streľby z cárskeho dela by ho stihol osud Mons Mega, ale bolo by riadne roztrhané.
Existuje aj turecký model, ktorý ukazuje, ako cár rozbil delo.
Urban postavil „Baziliku“ pre osmanského sultána Mehmeda II., Keď v apríli 1453 Turci obkľúčili
Konštantínopol, potom hlavné mesto Byzantskej ríše. Táto bomba mala veľa nedostatkov, ale mala veľkú
prenikavú silu, ktorá umožňovala tureckým delostrelcom zničiť silné múry Konštantínopolu. 29. mája 1453
úspešná strela z baziliky urobila obrovskú medzeru v mestských hradbách, čo pomohlo Turkom zvíťaziť.
Už na druhý deň prevádzky sa na bazilike objavili trhliny a po šiestich týždňoch sa z vlastného spätného rázu
úplne zrútila.
Presné údaje a obrázky o „Bazilike“ sa nezachovali, preto sú jej približné charakteristiky uvedené nižšie podľa
opisov rôznych zdrojov.

Roztrhnutá vzorka dela je na panoráme výstavy
v Istanbule. Panoráma je venovaná obliehaniu
Konštantínopolu v roku 1453.
Máme za to, že sa zbrane takejto konfigurácie
rozpadnú, keď sa z nich strieľa strelným
prachom. To je v zásade zaznamenané v
letopisoch, a dokonca aj v nástrojoch, ktoré sa
dostali do našej doby.
To znamená, že delá sa zlomili z použitia nie pre
svoj priamy pôvodný účel.
Teraz sa pozrime, také výrobky, ktoré sa dajú
pomerne ťažko vyrobiť, sa vyrábajú hojne v
rôznych častiach sveta, za použitia rôznych technológií, sú odlievané z bronzu, kované zo železa a to všetko
tak, že z nich nebolo možné strieľať žiadnym spôsobom? To znamená, že strelný prach, delové gule a iné nie
sú pre tieto delá. Výsledky tých, ktorí si mysleli opak, sú uvedené na fotografiách hneď vyššie.
Ale prečo potom vyrobiť zbraň, ktorá nevie strieľať? Investujte do nej sily a prostriedky, a nie malé prostriedky,
aby potom pobavili tých, ktorí ich budú obdivovať? Čisto pre estetiku? Za rozmaznávanie to preberajú
pochybnosti.
Vzhľadom na tieto údajne bombové útoky priťahovalo pozornosť. Závitové spojenie medzi záverom a hlavňou.
Zdá sa mi, že v dnešnej dobe je to pre tých vzdialených trochu chladné? Po prvé, presnosť závitového spojenia.
Rozmery zbrane zďaleka nie sú hračkárske a je potrebné vyvinúť dostatočné úsilie na jej rozobratie alebo

zloženie. Zaistite zhodu častí. Akákoľvek nepresnosť na závite zvyšuje veľkosť sily potrebnej na zostavenie
demontáže. Každý, kto sa naživo zaoberal závitovými spojmi vie, aké ťažké je niekedy aj pri tej na prvý pohľad
nepodstatnej kontaminácii priskrutkovať alebo roztočiť.
Ak na závite stále existuje nejaký nedostatok, je úplne možné
odtrhnúť celý závit bez dosiahnutia výsledku. A tu je to
ďaleko od M10. To znamená, že aby sa to dalo skrútiť, je
potrebné zabezpečiť dostatočnú presnosť závitového
spojenia. Prostredníctvom hlinenej formy? Je strašne
zaujímavé požiadať strojárenský podnik, aby aspoň odhadol,
čo teraz potrebujú na vytvorenie takéhoto spojenia. A pozrite
sa na ich tváre, keď sa spoja, že tu je potrebné aspoň
otočenie. Sústruhy na spracovanie bronzového ingotu tejto
hmotnosti a veľkosti?
Ďalej prevedenie drážok priťahuje pozornosť. V dnešnej dobe
v strojárstve sa tento typ matíc nazýva „guľatá matica s
drážkami“.
To znamená, že podobné kľúče sa používali na
odskrutkovanie a zaskrutkovanie. Hlaveň aj záver majú dva
pruhy štrbín pre tieto kľúče. To znamená, že držali hlaveň
dvomi, záver vykrútili dvoma kľúčmi. Celkovo štyri kľúče
naraz na údržbu jednej hlavne.
Aký je účel tohto technického prvku hlavne ako krútiaceho
sa záveru? Trvalo dlho, kým sa klasická strelná zbraň
rozhodla nabiť záverom, a nie z hlavne. A tu majú niektoré
údajne bombové útoky také komplikovane vykonané
technické riešenia. Je celkom zrejmé, že odskrutkovať takúto hlaveň na plnenie je úplný nezmysel, pretože pri
takej veľkosti hlavne nebude ťažké nabiť práškovú náplň z hlavne.
Pohodlie prepravy? Má to trochu zmysel, ale akosi ťažko tomu uveriť.
Vymeniteľné komory ako príloha pre rôzne aplikácie? Na výber pravého klávesu pre konkrétnu úlohu. Ako
naladiť varhany na požadovanú frekvenciu tónov. V prípade organa sa hrá na dĺžku a priemer píšťal. V
prípade tohto typu zbraní boli komory menené.
Čo majú klasické bombardéry, ktoré strieľajú na čokoľvek pomocou prachových náplní, a čo v tejto kategórii
zbraní úplne absentuje?
Klasický bombardér má vždy prvky, ktoré umožňujú jeho fixáciu a transport, ako sú všetky druhy očiek,
krúžky, v rôznych častiach tela. Bombardéry majú tiež z väčšej časti prvky otočného mechanizmu na zmenu
výškového uhla.
Delá, o ktorých uvažujeme, nič z toho neobsahujú. No neboli určené na streľbu zo strelného prachu.
A tí, ktorí sa ich snažili použiť na vyhadzovanie gúľ, to veľmi dobre vedeli. Preto vykopali zákopy vedľa seba,
aby sa nezabili streľbou.
Niekoho môže poburovať, že ľudia v minulosti jednoducho zneužili vznikajúcu moc strelného prachu. Mohli
vyrobiť skrutkový mechanizmus tejto veľkosti s takou presnosťou, ale nedokázali vypočítať tlak, ktorý dáva
strelný prach? Ako to naozaj nesedí.
Ďalším prvkom zbraní bez strelného prachu je to, že záver má plochý koniec so stopami kukurice, to je, keď je
vymazaný v kontakte s rovným a rovnomerným povrchom, t.j. možné iba v stoji, ako u ľudí na nohách. Ďalšie

stopy a poškodenia rovnakej mierky na „dele“ sa počas používania jednoducho nenašli, respektíve, zadok bol
hlavným dôrazom a steny, počas prevádzky sa pre seba ničoho významného nedotkol a podľa toho netlačili na
to. Zatiaľ čo konce jasne preukazujú aktívne státie, t.j. krútiť sa.
A nezdá sa vám čudné, že také, dalo by sa povedať, dokonalé zbrane, nemajú rovnako dokonalé dopravné
systémy a cieľové navádzacie systémy. To znamená, že v skutočnosti je to kus fajky zručne vykonaný, ale bez
akejkoľvek stopy po inom použití ako kus fajky.
Alebo možno neboli nikam prevážané? A ich aplikácia je vertikálna. Inak, odkiaľ budú nášľapy a prečo robiť
rovný základ? A odlievané delá boli zdobené, ozdobné prvky dostali všetky povrchy s výnimkou robotníkov.

Ani podľa historikov sa z nich nedalo strieľať naplno. Priemer pištole je veľký, bola tiež nutná prachová náplň,
aby guľa mala slušnú rýchlosť. Niekto hovorí, že strieľali z kamenných zvyškov. Teraz si predstavte, že vláčite
kus rúry, ktorá váži až dva prázdne vozy. Odolávať. Volokushi, guľatina. Zahĺbte sa, nalejte, upravte reliéf tak,
aby ste tento pahýľ potiahli pod steny obkľúčeného mesta. Exponujte dlho, aby ste mohli strieľať. A pamätáme
si, že táto naša zbraň strieľa dobre, nie veľmi blízko. Táto sieť, ste na pľaci obkľúčeného, sa zaoberajú
inštaláciou „hlavného“ kalibru. Dlho a metodicky ste sa motali okolo s vedením a nabíjaním, potom ste sa
schovali do zákopov a hlaveň sa roztrhla a pochovala všetku prácu tých, ktorí ju vyrobili.
A niektoré z týchto zbraní utrpeli taký osud. Aj keď to bolo skôr ako ich použitie v „z ruky do ruky“. Keďže
prestali pracovať ako predtým. Akési zatĺkanie klincov pomocou mikroskopu, ale potom, čo mikroskop oslepol.

Tento obrázok zbraní je z tejto zbierky. Na začiatku zhromažďovania informácií sa uvažovalo, že z týchto
nástrojov zostali iba tieto náčrty. Ale nie, ako sa ukázalo, chvála všemocného webu za prístup k informáciám sa
zachovala.
Pozeráme. Plochý koniec. Ozdoba je na začiatku hlavne, ozdoba je na konci. Minimum výzdoby na samotnom
dele, alebo lepšie povedané, nie je tam vôbec, iba nápis. Niektorí ľudia tvrdia, že to bolo skôr jadro a na vrchu
bolo vinutie.
Bola nájdená druhá hlaveň. Nechápal to tiež? Drážky sú minimálne k dispozícii.
Aké použitie teda môže existovať pre hlavne, ktoré nemôžu a neboli určené na streľbu zo strelného
prachu, ktorého pracovná poloha je zvislá, ktorá v niektorých prípadoch nebola určená na prepravu a
ktorá nemá žiadne háky na pripevnenie. Ktoré sú rozoberateľné a majú vymeniteľné nohavice. Čo je to za
potrubie, ktoré je pre nás umiestnené na „vŕzganie“, „bombardovanie“, ako čokoľvek iné, ale nie ako čo?
Alebo je to možno súčasť určitého zariadenia,
systému, ktorý vtedy existoval? Je to súčasť, nie
celý systém ako celok. Určitý náhradný diel s veľmi
špecifickým účelom.
Nepripomína vám to niečo?
http://teslacoil.ru/em/magnetron-i-svch-pushka/
Hlavným prvkom konvenčnej mikrovlnnej rúry je
magnetrón, vákuové zariadenie na generovanie
mikrovlnného žiarenia. Jeho starší príbuzní sú vo
všetkých druhoch radarov a radarových systémov.

Na fotografii mikrovlnná pištoľ zostavená
rádioamatérmi na základe magnetrónu z
mikrovlnnej rúry pre domácnosť. Efektívne
zapaľovanie výbojky.
Ale len tak sa baviť s magnetrónom je dosť nudné.
Je oveľa zaujímavejšie prispôsobiť mu anténu, aby
sa získal viac alebo menej smerový tok žiarenia.
Ideálna by bolo parabolická miska. Ale priemer je potrebný päť metrov. O niečo horšia, ale tiež nie zlá, je
„klaksónová“ anténa, ale jej výroba je dosť zdĺhavá a ukazuje sa ako dosť ťažkopádna, aj keď je samozrejme
menšia ako parabola. Nakoniec som sa usadil na anténe na plechovke (google „cantenna“)
Počkajte, tak čo je to s tým, že naše delá s plochou základňou majú vysielacie antény? Boli ich komory
zmenené na ladenie na určitú radiačnú frekvenciu? Toto je iba časť určitého systému, ktorý vtedy fungoval.
http://pro-vladimir.livejournal.com/1710.html
Predchádzajúce pokusy pozrieť sa na „zbrane“ z trochu iného uhla nás priviedli k týmto záverom:
•

pušný prach nestrieľal

•

pracovná poloha je zvislá

Ale ak je to súčasť systému, tak kde je zvyšok? V dokumente „A bola krajina pred Ruskom“ akoby
naznačovali, že sa na zvony pozerajú aj z iného uhla. Pozeráme sa takpovediac na „slony“:

Hlaveň cárskeho dela sme položili kolmo na plochú pätu základne.
Ak sa rozhliadnete okolo, potom na území Kremľa bude cársky zvon,
ktorý je svojou veľkosťou porovnateľný s cárskym delom.

Pôvodné „jaj, figy“ odsunieme nabok. Ako zvon ako zvon. Možno
veľký. 200 ton bronzu. Priemer 6,6 metra. Výška s výstupkami 6,24
metra.
Zavesenie zvona púta pozornosť. To znamená, že sú tam oká. Nejako
sú veľmi zaujímavo popravené. Presnejšie povedané, zavesiť zvon,
pretože ho reprezentujeme v klasickej podobe príliš nefunkčnej alebo čo. Nejaké čmáranice, namiesto očiek.

Tu je zvon porovnateľnej veľkosti a pozrite sa na výstupky.
Kde je to isté aj na cárskom zvone? Ale nie.

Malý otvor neporovnateľný s veľkosťou zvončeka.
Ak sa pozriete na moderné zvony, potom je tu plnohodnotné očko.

To znamená, že existuje veľmi špecifická „materská rastlina“. A prečo to nie je pri dvesto tonovom zvone?
Pohľad zhora na cársky zvon.
Gulička je jednoducho pripevnená na monogramy od Byrda. A tam môžete vidieť celkom betónovú rovinu.
Odstraňujeme guľovú „silu“, bude nám to užitočné o niečo neskôr. Zvonček otočíme hore dnom a položíme ho
na „hlaveň“ cárskeho dela.

Možno som sa trochu pomýlil s mierkou.
Zdobené zakrivené uši, máme tlmiče, ktoré umožňujú zvonku
vibrovať na určitej frekvencii.
Čo teda máme v moskovskom Kremli. A akú funkcionalitu toto
všetko nieslo?
V istej premyslenosti študovať výsledný obrázok. Šálka na nohe.
Ak trochu zabudnete na stupnicu, potom ... ... vyzerá ako šálka ...
grál?
Pokúšam sa pozrieť na World Wide Web.
Vyžaruje a rezonuje ... v
blízkosti zvonu vychádza
radiačný
diagram
z
bočných plôch, a ako znie,
akoby bol teraz prijatý,
potom zvuk smeruje k
oblohe, pretože ohnisko
zakrivenia
povrchov
vyzerá hore. Ak ju otočíte,
potom sa rozbieha smerom
nadol a pokrýva oblasť
takým dáždnikom, preto je
logické ju zdvihnúť vyššie,
aby porazila ďalšie.

A vykopali sieť na zber zŕn, ktoré ležali v hrubej vrstve v kaši mešťanov
a ich upokojujúcich hľadísk. Existuje taký druh ľudí „obyčajný človek na ulici“, na všetko majú jednoduchú
odpoveď. Majú „Money“ = „ukradnuté“, ale všetko nie je podľa Wikipedie z nedostatku vzdelania tých, ktorí
pochybovali. Čo sú to za rezonančné pružiny? Toto je najbežnejšia koruna pravoslávneho zvona. Dokonca sa
ich nebojí poslať prečítať sieť a pozrieť sa na inteligentné obrázky. Samozrejme, pružina je jedna k jednej
vykonaná ako väzba tuhosti, aké pochybnosti môžu existovať? No a čo, čo je ohnuté? Nie je to podobné? Nie?
No, kto chce, ten rozdiel nájde sám. Kto rozumie všetkému, nemusí čítať naše výmysly vôbec. A budeme
trochu pokračovať.
Samozrejme, aby bolo možné zavesiť,
bolo potrebné očko takýmto spôsobom
„znetvoriť“.
Zdá sa mi, že súčasné spôsoby výroby
koruniek
zvonov
sú
banálnou
transformáciou tejto pôvodnej verzie.
Páni zvonov už dávno zabudli, čo tam
pri zdroji bolo a prečo. Robia to v
dnešnej dobe, ale len pre zavesenie
zvona. Ale to bolo pôvodné
„opravenie“.

Znova sa pozrieme na obrázok znázorňujúci prácu Grálu.
Noha, ktorú máme, je hlaveň z cárskeho dela. Schematicky je znázornené, ako vyžaruje niečo v podobe
rozchádzajúcich sa kruhov pochádzajúcich od „základne“ misy, v našom prípade od „koruny“ „cárskeho
zvona“. V hornej časti Grálu je kruhový vír, ktorý tiež dáva určitý druh žiarenia, ale ten sa už rozchádza v
prerušovaných nerovných kruhoch.
Čo ešte máme z častí artefaktu? Panovnícky ples, ktorý v dnešnej dobe zdobí cársky zvon. Nejako tam visel a
má záves na zavesenie.
Pohni sa. Čo chýba? V podobe, v ktorej sa skladali komponenty, ktoré máme k dispozícii, pomocou postieľky s
pracovným obrazom Grálu zostala stále sada veľkých kusov železa. Ťažko vykonateľné. Pravdepodobne by
malo niečo vyžarovať v pracovnej polohe. Čím? Čo dalo impulz systému? A ako? Dnešní zvonári hojdajú
obrovskými jazykmi, aby potešili uši veriacich, a potom?
V „A bola tu krajina pred Ruskom“ sa hovorí o použití elektriny. Statická elektrina. Ale
potom tu musia byť drôty, ktoré to všetko zhromaždili do reťaze a umožnili im fungovať?
A kde sú?
Zdá sa, že na území Kremľa nenarazia. Ale ak sa trochu rozhliadnete.

„Zlatý statív pripevnený na bronzovom stĺpe v podobe trojhlavého hada“
Hustí ľudia a všetko, čo vidia okolo hadov.

Caduceus a symbol, ktorý používajú lekári, sú podstatou jedného obrazu?
Ste súčasťou systému v štýle Grálu s iným počtom vinutí drôtu?
Kde je jeden, kde sú dva a kde sú tri?
Čo zateplenie? Ale tam naznačujú, že hodváb bol pre ňu. Z toho bolo všetko v hodváboch. A drôty zabalené v
hodvábe sa často mylne považovali za hada. Aj keď had je skôr symbolom porážky. Aj keď komu a liečivý jed.
Dalo sa rôznymi spôsobmi „hrýzť“.
Daň, symboliky drôtov je neúrekom.
Rovnaký caduceus je na mnohých obrázkoch trochu skreslený, čas a vízia prekresľujúcich umelcov zanechali
svoju stopu. Väčšinou je to prútik. Niektorým však nie, nie a koniec zákrutami ako zvon bude blikať. Potom
majú krídla rovnaké štylizované žiarenie, aké je znázornené na obrázku s Grálom?
Čo ešte existuje na elektrine? Ach áno, určitá zbraň lukostrelcov, halapartňa alebo trstina alebo sekera.

Len si predstavte, že ste armáda. Vzali to a zbraň, ktorá mala byť rezaná, bola odhalená podobným spôsobom,
ale ako to vidí nepriateľ v hrôze?
A keď si predstavíme, že namiesto lán majú na nich drôt a elektrina značný náboj? Potom sa ukáže bariéra,
ktorá šokuje. A počet súčasne natiahnutých drôtov poskytuje iba určitú pevnosť a kapacitu tohto elektrického
ohradníka.
Môžete sa samozrejme pokúsiť prísť s iným účelom týchto krúžkov. Skúste si predstaviť, prečo sú tam tieto
otvory potrebné, prečo sa snažiť odolávať vytváraniu tohto prvku, ak to neprináša žiadny praktický úžitok. A
nie v nejakom jednom produkte, ale vo veľkom množstve pre celú vtedajšiu armádu.
Galvanický článok? Čo sa vozilo na vozíkoch?
Keď sa roztočila myšlienka systému, v ktorom sa
používalo cárske delo s cárskym zvonom, otočil sa prúd
myšlienkových myšlienok do bodu, ale kde to všetko
stálo? No neviselo to vo vzduchu.
Pozeráme sa na
zvonicu Ivana
Veľkého.
Zvon.
Zvonica.
Vklad.
Rozmery zvona a prevedenie zvonice sú porovnateľné. To znamená, že
vo vnútri je dosť miesta na inštaláciu zvončeka na jednej z úrovní.

Ukázalo sa, že architekti z ortodoxie označujú tento typ štruktúr
za kategóriu „izhi pod zvonmi“, ktorej hlavným znakom je
umiestnenie zvonov nad chrámom. To znamená, inými slovami,
zvonica fungovala súčasne ako chrám.
Pozeráme.
Buben (krk) kupoly. Väčšinou sa volá „ľahký bubon“. Pre svetlo?
Je to kvôli tomu, aby to bolo ľahšie vo vnútri alebo vonku?

Grál, ktorý máme, vydáva niečo na obrázku. Ak predpokladáme, že pevné rozbiehajúce sa kruhy sú
schematickým znázornením zvuku alebo zvukovej vlny, potom diskontinuálne nepravidelné kruhy vyžarujú
svetlo? Prečo nie.
Maximalizovať pokrytie činnosti systému, ktorého súčasťou
je zvonová misa. Táto misa alebo tento zvon musí byť
zdvihnutý čo najvyššie. Úplne maximum zvončeka, kde ho je
možné umiestniť, je horná vrstva zvonice.
Niečo z letopisov. Moskovský Kremeľ je v pozadí.
Pozeráme sa na zvonicu Ivana Veľkého. A s akým zámerom
maliar vyzdvihol ľahký bubon Ivana Veľkého? Nejaký
svetelný bod.
Možno „umelec“ uvidel systém v akcii a bolo celkom bežné,
že videl svetlo zo svetelného bubna?
Na existujúcich, teraz schematických obrázkoch zvonice
Ivana Veľkého, je svetelný bubon zobrazený s prázdnou
stenou.

V procese hľadania som narazil na tento článok:
http://astlena.livejournal.com/478167.html
Ďalej v tabuľke 1, hlavné momenty vytvorenia dvoch zvonov
na základe Alepského spomienok a histórie. Cárske zvony.
Zvon 1. Bell AM 1653-4
Cár A.M. najskôr zavolal majstrov z Rakúska a dal im pokyn, aby sa vyrobili zvonček. Požiadali ho o päť rokov,
aby to urobil, pretože pracuje na jeho výrobe a prispôsobení, ktoré sú k tomu potrebné, veľmi veľké a
nespočetné množstvo.
Bell AI 1735
Gróf Munnich dostal pokyn, „aby v Paríži našiel šikovného človeka urobiť plán zvona so všetkými rozmermi.“
Minich sa obrátil ku „kráľovskému zlatníkovi a členovi Akadémie vied Germain, ktorý v tomto ohľade je
považovaný za najšikovnejšieho mechanika.“
"Tento umelec bol prekvapený, keď som mu najskôr povedal o váhe zvončeka." myslel si, že žartujem, ale
presvedčený o pravdivosti návrhu som urobil plán, kde natoľko zvýšil náročnosť práce a náklady na ne, že
cisárovná opustil svoje plány.“
AM "Hovoria, že sa zjavil ruský pán, muž malého vzrastu, neviditeľný." Sám seba, slabý, o ktorom nikto ani len
nevstúpil do mysle, a spýtal sa kráľa, aby mu udelil iba jednoročný trest. Podľa týchto charakteristík môžete
predpokladať, že osoba už bola stará.
AI Odliatím ústredného výboru bol poverený Ivan Fedorovič Motorin (1660-1735), ktorý mal v čase odliatia
zvonu 74 rokov.
AM Podľa Pavla Alepského sa tento zvon odliaty ruským remeselníkom čoskoro zlomil zo silného zvonenia a
bol spustený.
AI Prvý pokus o odliatie zvona v roku 1734 bol neúspešný a pece presakovali.
AM V lete toho istého roku 1654 zomrela na mor aj zvonová Litva Danila Danilovová.

AI Na začiatku roku 1735 zomrel Ivan Motorin,
AM O rok neskôr bol úspešne odliaty nový zvon.
AI O rok neskôr bol úspešne odliaty nový zvon.
AM Keď zomrel a táto vzácna vec zostala rozmaznaná, ďalšia jeden pán z tých, čo prežili mor, mladý muž,
malý, krehký, chudý, do dvadsať rokov, stále úplne bez fúzov.
AI Nový zvon odlial syn Motorina Fyodora.
AM Na tavenie kovu bolo postavených 5 pecí. Do každej pece bolo vložených 2 500 pudov a spolu 12 500 libier.
AI Tavenie kovu pre zvon sa uskutočňovalo v štyroch taviacich plameňoch pece inštalované okolo lejacej jamy.
Každá pec udržiavala až 50 t kovu. tie. 12500 pudov!
Pre cársky zvon sú uvedené pomerne zložité výpočty jeho hmotnosti: „Od z prvého odliatia zostalo 14 814
kovov 21 libier (242 ton, 662 kg) kovu, k tomu bol pridaný cín s hmotnosťou 8 t 160 kg. Celkom druhé tavenine
bolo 15 312 libier kovu (250 ton 822 kg). Zvyšok sa ukázal ako 2 985 kovov 8 libier (48 t 898 kg) kovu, teda
mínus odpad, odliaty zvon váži 12 327 pudov 19 lb, alebo 201 t 924 kg. Straty dosiahli 1,3%“. Keď meď vyhorí
1,3% hmotnosť zvončeka Alekseymu Michajlovičovi je prakticky rovnaká hmotnosť ústredného výboru - 12
337,5 libier! Je nepravdepodobné, že taká náhoda môže byť náhodná.
Na rytine na zvončeku nie je žiadny nápis, ale mal by byť.

Na cárskom zvone sú dva nápisy. Prvý: „Požehnaná a večne dôstojná spomienka na veľkého zvrchovaného cára
a veľkovojvodu Alexeja Michajloviča, celé Veľké a Malé a Biele Rusko autokrata na príkaz, v prvom
koncilovom kostole Najsvätejšej Bohorodičky Jej čestnej a slávnej Dormition, veľký zvon bol zlúčený a
obsahoval v sebe osemtisíc kusov medi. V lete od založenia sveta 7162, od Vianoc podľa Božieho tela Slovo
1654; z tejto medi začali ohlasovať evanjelium v lete 7176, Kristovo narodenie v roku 1668 a ohlasovali
evanjelium až do leta 7208, Narodenia Pána v roku 1704, v ktorom bol mesiac 19. júna, z veľkého bývalého
požiaru v Kremli, bol poškodený; do 7239 rokov od počiatku sveta a Krista, do sveta Vianoc, mlčanie.“
Druhý nápis: „Najzbožnejšia a autokratická veľká zvrchovaná cisárovná Anna Ioanovna, autokratka celého
Ruska, velením na Božiu slávu v Trojici, oslavovaná na počesť Najsvätejšej Božej Matky v jej prvotnom
kostole slávne Dormition, bol zvon odliaty z medi predchádzajúcich osemtisíc poodov, od stvorenia sveta v leta
7242, od Narodenia v tele Boha, Slova 1734, prosperujúceho panovania jej Veličenstva vo štvrtom roku.“
Kvalita nápisu je do istej miery neprehľadná.
Presnejšie, pripomína to, že „Wasya bola tu“,
načmáraná klincom.
Podľa Pavla Alepského sa tento zvon odliaty
ruským remeselníkom čoskoro zlomil zo silného
zvonenia a bol spustený.
Ako bolo potrebné poraziť niekoľko
zavesenú štruktúru, aby sa rozdelila?

tonovú

Alebo možno toto je ten pravý zvonček a la Grail?
No ako predpoklad. A všetky ďalšie nápisy na ňom
boli vyrobené oveľa neskôr. No, ako v tom istom
Egypte faraóni neváhali podpísať svojím menom budovy, ktoré nestavali. Možno sa rovnaký prípad odohráva aj
tu. Áno, sami to niekedy robíme.
Ako sa teda údajne cársky zvon dostal k poškodeniu?

Jedenásť trhlín, bez ohľadu na to, ako presne, s takmer rovnakým stúpaním po celom obvode.
V štandardnom zvonovom zavesení to nie je veľmi ľahké. Aj keď sa veľmi snažíte. Existuje názor, že
http://yablor.ru/blogs/kto-razbil-car-kolokol/1150350 :
Jedenásť trhlín po obvode zvona v dolnej časti, dlhej 4 metre. Tí dvaja sa spojili - značný kus sa odlomil (kto
nevidel, choďte sa pozrieť). Všetko je jednoduché - zvon sa zmenšil z ochladenia a zvon sa teda zrútil.

Teraz sa vraciame k našej verzii, ktorú zvažujeme.
Cárske delo, ktorého základňou je noha, kladivo kladie na zvon, ktorý je nainštalovaný hore nohami nad ním.
Rezonancia, údery, spoločná gravitácia, ktorá pôsobí na zvončekovú sukňu. Toľko k figuríne pri nahodení. Nie,
nie atrapa, „rečníka“ roztrhali vtedajší prevádzkovatelia závodu. Na všetko tlačili. Takže to zlomili.
Podľa schémy ovládača. Ako vyzerala, sa s určitosťou nedozvieme. Ale na internete je takýto obraz:
Túžba každého človeka vidieť všade falický symbol môže byť odpustená.
Daň. Noha = kmeň. Obrázok na kufri naznačuje, že vo
vnútri musia byť niektoré prvky, ktoré sme doposiaľ
neuvažovali. Výrazné rezonátory podpory zvonov. Potom
tu bol pás so svetlom, ktorý zaisťoval zvodič v podobe
suverénnej gule a kupola samotnej zvonice. Ktorá na
obrázku vyzerá skôr ako hlava penisu.
A takto by podľa moderných
interiérových
dizajnérov
mala vyzerať pochodeň
staroveku.
Cárske delo sa označuje aj
ako brokovnica. Z nejakého
dôvodu mi prišiel na myseľ
bubon. Frakcia z drvenia
Cárske delo vyrážalo výstrel,
že
fúzy
nesprávnej
frekvencie systému boli
rozdrvené
vysielaním
cárskeho zvona?

https://pro-vladimir.livejournal.com/141150.html

V procese hľadania som sa často stretol s popisom určitého „gréckeho ohňa“, ktorý mala Byzantská ríša. Táto
zázračná zbraň im bola pripisovaná ako výlučným vlastníkom. Jeho tajomstvo bolo poriadne strážené.
http://lib.rus.ec/b/309371/read - Ardašev Alexej Nikolajevič - Plamenometná zápalná zbraň
Pravý grécky oheň sa objavuje vo včasnom stredoveku. Recepty sú rozporuplné … Najprv niekoľko citátov.
„Na spaľovanie nepriateľských lodí sa používa zmes zapálenej živice, síry, kúdele, kadidla a pilín zo živicového
stromu.“ Taktik Aeneas („O umení veliteľa“, 350 pred Kr.)
„Grécky oheň je„ petrolej“ (ropa), síra, decht a decht.“ Arabský rukopis (Saladin, 1193)
"Aby ste dostali grécky oheň, musíte brať rovnaké množstvo roztavenej síry, dechtu, jednu štvrtinu opopanaxu
(zeleninového džúsu) a holubieho trusu; to všetko, dobre vysušené, rozpustiť v terpentíne alebo kyseline sírovej,
potom vložiť do silnej uzavretej sklenenej nádoby a zahrievať pätnásť dní v sušiarni. Potom destilujte obsah
nádoby ako vínny alkohol a uložte hotové ... “ Wiicentius (alchymista XIII. Storočia)
„Pripravte grécky oheň týmto spôsobom: vezmite čistú síru, zemský olej (olej), všetko to povarte, položte kúdeľ
a zapálte.“ Marek Grék (autor pojednania z 13. storočia)
„Zloženie gréckeho ohňa a strelného prachu by malo byť takmer identické.“ Louis Lallai (1847, Paríž)
„Na rozdiel od dôkazov mnoho autorov identifikuje grécky oheň so strelným prachom a zároveň, bez ohľadu na
zvláštnosti spôsobu jeho použitia, klamú sami seba.“ J. Partington (1961, Cambridge)
Každý, kto je aspoň trochu oboznámený s históriou, vie alebo aspoň počul o gréckom ohni. Žiaden svedomitý
historik alebo chemik by si však netrúfol tvrdiť, že pozná zloženie tejto mocnej starovekej zbrane. Dejiny nám
zanechali najpodrobnejšie opisy bitiek a námorných bitiek, pri ktorých sa používal grécky oheň. Je známe meno
jeho vynálezcu, spôsoby použitia na zemi aj na mori, dokonca sú známe aj starodávne spôsoby ochrany proti
nemu. Všetko, okrem jeho zloženia a spôsobu prípravy (všetky vyššie uvedené zmesi určite horia dobre, ale
ktorý je grécky oheň, nie je známe).
Tisíce vedcov, od stredovekých alchymistov až po najväčších vedcov našej doby, sa pokúsili preniknúť do
tajomstva gréckeho ohňa. Neúspešne.
To znamená, že tam bola zbraň, ale nemohol ju použiť každý?
Strašná zbraň Byzancie: Väčšina historických zdrojov pripisuje vynález gréckeho ohňa mechanikovi a
inžinierovi Kallinikosovi z Heliopolisu, sýrskemu vedcovi a inžinierovi, utečencovi z Maalbeku. Historik
Theophanes v „Chronografe“ uvádza, že v roku 673 po Kr. e., počas obliehania Konštantínopola Arabmi, dal
Kallinikos byzantskému cisárovi recept na zápalné zloženie, ktoré sa neskôr nazývalo grécky oheň.
Keď sa Konštantín IV. dozvedel o prístupe Arabov, pripravil obrovské dvojposchodové lode vybavené gréckym
ohňom a lode nesúce sifóny ... Arabi boli šokovaní ... Utekali vo veľkom strachu.
Napriek použitiu gréckeho ohňa Byzantíncami v roku 911 slovanské oddiely vedené kniežaťom Olegom porazili
byzantskú flotilu a Oleg pribil svoj kniežací štít na brány Konštantínopola (alias Konštantínopol, alias
Istanbul)
Ale túto skúsenosť nezobral do úvahy ani ďalší ruský princ - Igor. V roku 941, počas Igorovho ťaženia proti
Konštantínopolu, použil grécky cisár Konštantín grécky oheň proti ruskej eskadre a zničil 30% lodí. Podľa
kronikára grécky oheň „padol ako blesk na ruské lode a spálil ich“. Ale o tri roky neskôr, keď princ Igor
chránil pred gréckym ohňom, porazil Byzantíncov.
Zlákala ma veta „ako blesk“.
Hodili ho nepriateľovi z medených rúrok (prvé prototypy hrozivých kanónov) alebo do hrncov pomocou
katapultov namontovaných na palube vojnových lodí.

Emitori sa teda našli.
Samozrejme, v tých časoch barbarov boli ľudia náchylní k preháňaniu, ale nasledujúce svedectvo očitých
svedkov možno považovať za spoľahlivé. Slávny rytiersky križiak Joinville opísal grécky oheň nasledovne:
„Lietal vzduchom ako okrídlený drak veľký ako sud, hrmel ako hrom a rozohnal temnotu noci svojou strašnou
iskrou rýchlosťou blesku.“
Podľa niektorých správ bol Tamerlane (1333 - 1405) vyzbrojený aj gréckym ohňom. Tamerlaneove jednotky
mali špeciálne oddiely hasičských vrhačov.
Potom, čo sa tajomstvo gréckeho ohňa stalo majetkom mnohých národov, stratilo význam a kroniky hovoriace o
námorných a pozemných bitkách 12. storočia. Prvá polovica XIV storočia sa o tom takmer nezmieňuje.
Posledný záznam o ňom urobil historik František a opísal obliehanie Konštantínopolu v roku 1453
Mohammedom II. Počas obliehania používali grécky oheň obe strany; Byzantínci aj Turci.
Tamerlane? To znamená, tie isté antény na kokarde a kupolách?
Na schéme zvonice na začiatku je popis toho, ako to vtedy fungovalo.
A navyše, posledná zmienka o použití gréckeho ohňa padá na obliehanie Konštantínopolu v roku 1453. To je
miesto, kde na panoráme vidíme skladacie žiariče.
Sifóny, ako sa bežne verí, boli vyrobené z bronzu, ale presne to, ako nahodili horľavé zloženie, nie je známe
naisto (aj keď predpoklady samozrejme existujú). Ale v každom prípade bol dosah gréckeho ohňa viac ako
mierny - maximálne 25 metrov.
Akonáhle už len zmienka o gréckom ohni vniesla do duší ľudí hrôzu a zmätok. Obzvlášť deštruktívne pôsobil na
lode počas námorných bitiek. Grécky oheň dával absolútnu prevahu v námornej vojne, pretože práve preplnené
flotily drevených lodí boli vynikajúcim zápalným cieľom. Grécke aj arabské zdroje jednomyseľne vyhlasujú, že
bojový efekt byzantského ohňa bol jednoducho ohromujúci.
To znamená, že laik povie, že sú to iba banálne plameňomety a že rozsah nie je veľký, pretože zápalná zmes
jednoducho zhorí, kým sa k nej dostane. Čo keby to bol plazmový lúč? Skutočne pri vysokých poplatkoch za
určitých podmienok možno pozorovať vznik tohto agregovaného skupenstva hmoty. Ale zatiaľ čo náboj letí,
topí sa.
Pri dobrom náboji sa voda rozkladá na kyslík pomocou vodíka a táto reakcia sa spontánne udržiava, pokiaľ je
v nej uzavretý priestor a voda.
Výbušná zmes alebo plynný vodík sa zvyčajne nazýva zmes vodíka s kyslíkom, v ktorej sú dva objemy vodíka na
jeden objem kyslíka. Táto zmes je veľmi výbušná, po zapálení dôjde k nasledujúcej reakcii s uvoľnením veľkého
množstva energie: 2H2 + O2 → 2H2O + 484 kJ (136,74 kcal)
Teplota počas takejto reakcie dosahuje 2 800 ° C, a preto sa v metalurgii a na tavenie kremeňa používa
detonačný plyn.
Výbušná zmes môže vznikať napríklad pri rozklade vody na vodík a kyslík pôsobením vysokých teplôt. Preto je
kategoricky zakázané hasiť vodnými materiálmi, ktorých teplota horenia je vysoká (napríklad kovy). (PS: Aj
keď na túto vec existuje iný názor, pozri Vladimírov komentár)
http://www.mumbo-jumbo.ru/?p=64
Akumulácia vodíka je nebezpečná; pri výrobe je dôležité zabrániť akumulácii vodíka v elektrolytických
predajniach, kde sa pri nanášaní ochranných povlakov na kovy vodík uvoľňuje vo veľkých objemoch. Hrozí, že
budovu zničí výbuch vodíka.
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36fbfc5d-cb25-31b9-808b-36c1e8086a0a/index.htm

Na elektródu je privádzané vysoké alebo mimoriadne vysoké napätie. Potom sa do elektródy privedie voda.
Voda kvapká dole vo forme kvapiek. Pod vplyvom elektromagnetického poľa sú na elektródu priťahované
kvapky vody. Pri vstupe do oblasti s vysokou intenzitou elektrického poľa sa vo vodných kvapôčkach objaví
mikrooblúk. Pod vplyvom mikrooblúku sa voda rozkladá na vodík a kyslík. V procese rozkladu sú plyny (vodík a
kyslík) ionizované. Negatívny vodík, pozitívny kyslík. Zmes plynov stúpa v transformátorovom oleji nahor. Ich
separácia sa uskutočňuje známym spôsobom, ako je to v prípade elektrolýzneho procesu. Vodík sa vyvíja na
pripojenej anóde, kyslík na katóde.
http://fund.patent.kg/catalog/1/94/488.html
Kvázi-rovnovážna plazma sa používa na úspešné riešenie takých dôležitých vedeckých a praktických
problémov, ako je výroba acetylénu z metánu, premena uhlia, syntéza žiaruvzdorných zlúčenín a ďalšie. Avšak
uniformita príspevku energie na všetky stupne voľnosti inherentná kvázi-rovnovážnej plazme neumožňuje na
tomto základe dosiahnuť selektívne chemické reakcie s vysokou energetickou účinnosťou.
http://relec.ru/highfrequency-energy/560-ispolzovanie-svch-plazmy-v-vodorodnoy-energetike.html
Vodu je možné rozložiť na vodík a kyslík elektrolýzou vody s veľkým výdajom energie. Ak neprijmete opatrenia
na oddelenie týchto plynov, môžete získať výbušnú zmes. To znamená, že štrkáč sa cestou rozpustí a rozpustí sa
vo vzduchu. presnejšie, náboj sa topil od vlhkosti vo vzduchu.
Otázka: Aké bolo využitie spomienky na síru a inú chémiu tej doby? naozaj mletý kokteil?
http://habrahabr.ru/post/187084/
A: síra môže slúžiť ako poistka alebo ako soľ na elektrolýzu

Čo ešte bolo objavené pri štúdiu informácií o gréckom ohni.
„Odpoveď, že oheň odkryl anjel ...“
Byzantskí cisári okamžite ocenili strategický význam novej vojnovej zbrane. Zloženie gréckeho ohňa sa
považovalo za štátne tajomstvo mimoriadneho významu a asi štyri storočia sa ho moslimovia márne pokúšali
vytrhnúť. Lev Filozof nariadil pripravovať grécky oheň iba v tajných laboratóriách a Konštantín VII. Porfýr
vyhlásil recept na jeho výrobu za štátne tajomstvo. Na jeho zachovanie použil celý arzenál odstrašujúcich
prostriedkov a tajomstva, ktoré mal k dispozícii. Pre povzbudenie svojho syna, budúceho následníka trónu, vo
svojich Diskusiách o štátnej správe napísal: „Musíte sa predovšetkým starať o grécky oheň ... a ak sa vás
niekto odváži požiadať oň, tak ako my často si kladieme otázky, odmietame tieto žiadosti a odpovedáme, že
oheň odkryl Anjel Konštantínovi, prvému cisárovi kresťanov. Veľký cisár na výstrahu svojim dedičom nariadil v
chráme na tróne vytesať kliatbu na tých, ktorí sa odvážia preniesť tento objav na cudzincov ... “
Toto varovanie nemohlo hrať svoju úlohu pri zachovávaní tajomstva gréckeho ohňa po mnoho storočí ...
To znamená, že nepoznáme pravdu o gréckom
ohni, o ktorú bolo márne postarané dosť?
Čo leží silno a hlasno na očiach nášho nosa z
týchto systémov?
Nepripomínajú vám obrazy alexandrijského
majáka zvonicu Ivana Veľkého?
S takým výrazným ľahkým bubnom.
A svetlých bubnov tohto vystúpenia je viac než
dosť. A nielen na tejto rekonštrukcii majáka.

Niektoré legendy hovoria, že zrkadlo pri majáku Pharos by sa dalo použiť aj ako zbraň: údajne bolo schopné
zamerať slnečné lúče tak, aby spálilo nepriateľské lode, akonáhle sa objavili na dohľad. Ďalšie legendy
hovoria, že bolo možné vidieť Konštantínopol na druhej strane mora, a to pomocou tohto zrkadla ako lupy.
Oba príbehy sa zdajú príliš pritiahnuté.
Odtiaľto: http://www.liveinternet.ru/users/3596969/post143778266/
Ako sa prvý maják na svete dostal na dno Stredozemného mora? Väčšina zdrojov hovorí, že maják sa rovnako
ako iné staroveké stavby stal obeťou zemetrasení. Maják na ostrove Pharos stál 1 500 rokov, ale otrasy sa
vyskytli v rokoch 365, 956 a 1303 po Kr. ktoré ho vážne poškodili. A ničenie zavŕšilo zemetrasenie z roku 1326
(podľa iných zdrojov z roku 1323).
Príbeh o tom, ako veľká časť majáku bola v roku 850 zmenená na ruiny intrigami cisára Konštantínopola, sa
zdá byť úplne nespoľahlivá.
Bojoval cisár o zachovanie tajomstva použitia gréckeho ohňa?
Čo ešte. Obrana Syrakúz so strojmi vyrobenými Archimedesom. Nie je to článok v rovnakom reťazci?

Tepelné a lúčové zbrane. Poznáme minimálne
jeden slávny precedens pre použitie akýchsi
„lúčov smrti“. Hovoríme o zrkadlách (alebo
zrkadlách) Archimeda.
Bonzi starovekej historiografie - Polybius,
Livy a Plutarchos - vo svojom popise
obliehania spojencami Kartágincami zo
Syrakúz (211 pred Kr.) Rimanmi neuvádzajú
použitie tepelných zbraní, ale grécky
spisovateľ Lucian (II. Stor. N. L.) kuriózne
informácie, ktorých sa vedci, filozofi a umelci
renesancie následne šťastne chytili.
Archimedes zostrojil šesťuholníkové zrkadlo
zložené z malých štvoruholníkových zrkadiel.

Každé z týchto zrkadiel bolo závesné a poháňané reťazou. Vďaka tomu sa dali uhly otáčania zrkadiel zvoliť tak,
aby sa odrážané slnečné lúče sústredili na bod umiestnený vo vzdialenosti šípky od zrkadla. Pomocou svojho
zrkadlového systému Archimedes podpálil lode Rimanov. Táto zápletka potešila titánov renesancie a naďalej
trápi mysle moderných historikov hmotnej kultúry. A umelec Giulio Parigi (1566-1633) namaľoval očarujúci
fantasy obrázok, ktorý môžete vidieť v hornej časti stránky.
Čo ma osobne na tomto sprisahaní mätie?
Najprv niekoľko všeobecných fyzikálnych úvah, ktoré nebudem citovať, aby som čitateľa neunavoval nudnými
detailami.
Po druhé, konšpiračné mlčanie klasického historika púnskej vojny, menovite Polybia. Zrkadlá spomína iba
zosnulý Lucian (2. storočie n. L.) A bol to slávny rozprávač.
Po tretie, nedostatok replík. Ak Archimedes skutočne uspel v takom technickom hazarde, tak prečo potom
obrnení Rimania, ktorí zajali Syrakúzy napriek všetkým technickým zázrakom obrancov, nekopírovali bojové
zrkadlá? Napokon, aj oni si požičali Quinquerem od Kartágincov, a škorpióny od Grékov.
V našom najlepšom svete je však možné všetko. Prinajhoršom je kúzlo možné.
Odtiaľto: http://xlegio.ru/throwing-machines/antiquity/greek-fire-archimedes-mirrors/
Možno len súhlasiť s autorovými pochybnosťami, že zrkadlá
sú v čistej podobe ako zbrane málo použiteľné. A ako
reflektor mikrovlnného žiarenia je veľmi vhodný. Zrkadlá s
rôznou odrazivosťou sa však pravdepodobne používali na
rôzne úlohy. Pretože sa prispôsobili vlnovej dĺžke žiariča. A
stále si môžete urobiť hypotézu, prečo Rimania nekopírovali
inštaláciu Archimedových zrkadiel, ale márne nebolo dosť
vedomostí na opakovanie. Pretože jednoducho nepochopili
princíp inštalácie. Aj keď s najväčšou pravdepodobnosťou to
skúsili.
A tiež použili bronzové, alebo strieborné zrkadlá.
Pri pohľade cez všetky tieto dostupné informácie, ktoré sú
roztrúsené ako ventilátor, tu a tam. Rozhodol som sa bližšie
pozrieť na to, čo sa stalo s alexandrijským majákom.
Napokon to porušili takto. Cisár Carihradu k nemu priložil ruku. A zemetrasenia na ňom popracovali. Nakoniec
z neho bolo postavené hradisko, ktoré bolo tiež mnohokrát prestavané.

Tu je pevnosť, ktorá stojí na kostiach
majáka. Čo je to na pravej strane
obrázka? Kotol? Nejaký zvon? A
napravo je pahýľ rúry? Nie je to
hodinu vysielač?
Bohužiaľ som nenašiel žiadne ďalšie
fotografie týchto objektov. Na tých
súčasných zmizne najskôr „kmeň“ a
potom „zvonový kotol“. Vyzerá to, že
sa do expozície nezmestili. Alebo to
možno len niekam presunuli. A kde,
som nenašiel.

A vlastne, prečo práve rytierske psy? Áno, len so syčaním prešli ľadom Ladožského jazera s akousi
charakteristickou psicou, ktorá vyžaruje rozpálený kov dotýkajúci sa ľadu a vody.

Pri hľadaní artefaktov pre vyššie uvedené teórie v sieti som narazil na jeden názorný príklad.
Je pravda, že nie je jediný v Írsku. Podľa stredovekých textov bolo skutočným centrom uctievania tohto boha
kraj County Cavan v údolí Mage Slecht, čo sa prekladá ako „Údolie uctievania“. Stála tam modla Krom Duva
pokrytá zlatom, obklopená dvanástimi ďalšími idolmi pokrytá striebrom a Krom Duvi boli obetované ľudské
obete. Do akej miery a ako to zostáva kontroverzné. Niektoré zdroje hovoria, že priviedli prvorodeného. Iní tretina všetkých „potomkov“ - deti, zvieratá, ovocie. Najbežnejším príbehom spojeným s obeťami v údolí Mage
Slecht Valley je príbeh o tom, ako sa kráľ celého Írska Tigernmas prišiel pokloniť Crom Cruachovi v Samhaine.
Samotný Tigernmas je veľmi zaujímavý človek. Podľa legendy vládol v rokoch 1621 - 1544 pred n. (podľa iných
verzií z rokov 1209 až 1159 pred n. l.), počas jeho vlády v Írsku sa po prvý raz, čo sa naučili taviť zlato, stal
prvým z kráľov, ktorý myslel na to, že svojim nasledovníkom dá na pitie rohy, ako aj farbenie rúch v r. fialová,
zelená a modrá. A teraz, po tom, čo Tigernmas vládol 77 (alebo 50) rokov, vzal si ju do svojej hlavy, aby sa
poklonil idolu Croma Cruacha v Mage Slecht. Crom sa nazýva najvyšší jazykový idol starovekého Íra,
požiadali ho, aby pridal stáda, mlieko a obilie. Tigernmas teda prišiel do Mage Slecht a klaňal sa Kromovi. Ale
zjavne v tomto procese upadol samotný kráľ a jeho podporovatelia do úplne neobmedzeného tranzu. Narazili
na zem, poklonili sa pred idolom, ich čelo narazilo na kamene, zastonali, rozplakali sa a roztrhali si šaty, ich
telá boli zranené od úderov a celé toto kolektívne šialenstvo pokračovalo, až kým nepadli tri štvrtiny Írov na
čele s kráľom nezomrel a nezomrel priamo na mieste, čím sa obetoval Krutému Cromovi. A tento krutý démon
vládol v tomto údolí a v celom Írsku, kým neprišiel svätý Patrik, zvrhol ho a na mieste jeho chrámu založil
kláštor.
Conan the Barbarian - Conan's Prayer to Crom https://www.youtube.com/watch?v=W5K3AKl5qpc
Je tu také nádherné stredoveké protipohanské mníšske miešanie.
Do nespútanému tranzu. tak čo vidíme v podstate?
že na území Írska existovali bohoslužobné centrá,
teda systémy typu „Idol“. Keď vládca Tigernmas žil
a bol dostatočne dlho opravený, ide k pozlátenému
idolu, ktorý stojí obklopený 12 postriebrenými a ....
aktivuje systém. úmyselne alebo z dôvodu
nedorozumenia, teraz nevieme.
Tigernmas teda prišiel za kúzelníkom Slechtom a
klania sa Kromovi. Ale zjavne v tomto procese
upadol samotný kráľ a jeho podporovatelia do úplne
neobmedzeného tranzu. Narazili na zem, poklonili
sa pred modlou, ich čelo narazilo a rozdrvilo sa o
kamene, zastonali, plakali a trhali si šaty, ich telá
boli zranené od úderov a celé toto kolektívne
šialenstvo pokračovalo, až kým tri štvrtiny Írov
nezamierili s kráľom nezomrel a nezomrel priamo
na mieste, čím sa obetoval Krutému Cromovi.
Čo sú zač? nie je to pokryté poľom MiR? rovnako,
ako je na obrázku zobrazená zvonica.

Tak či onak však často nájdeme odkazy na pole MaRa. to isté MaRevo, ktoré stojí nad mestami minulosti. A
ukazuje sa, že „Sloboda - Слобода“ je meno nových osadníkov. Tam, kde je pole MaRa slabé. Z toho je „Slabé
- Слабода“. Aby sme si zvykli. Írov tam kosili, akoby neboli zvyknutí.
Vlastne ma na túto stránku priviedli hľadať
informácie o bronzových štítoch. Všeobecne boli
všetky atribúty týchto systémov v hojnom počte
postavené na bronze. Pretože je to relatívne
prístupný vodivý materiál, nie je magnetický.
Môžete to použiť takto a tak.
Tu je skutočný štít, ktorý sa tam našiel v Írsku počas
vykopávok.
Zaujímavý štít. V jeho geometrii je niečo.
Hľadanie informácií o štítoch prinieslo zaujímavé
výsledky. V tom zmysle, že narazil na výsledky
moderných testov, z ktorých vyplynulo, že bronzové
štíty pri údere mečom a inými zbraňami na blízko
sa rýchlo rozbili.
A prvenstvo v sile dostali kožené štíty. To znamená,
že pokožka dlho odolávala náporu sekania a bodných
úderov. Na tvári sa plazí, že niečo nie je v poriadku s
bronzovými štítmi. koniec koncov, nech už hovoríte
čokoľvek, ale kožený štít je funkčnejší ako
bronzový štít, a aby to bolo jednoduchšie. Potom sú
tu bronzové placky - drahé, tvrdé a nepraktické. kde
je logika?
Geometrický štýl. Štít z Cerveteri (Taliansko). Bronz. 7 písm. Pred Kr e. Vatikánske múzeá.

Otázkou je, prečo sú tak posadnutí formou? nielenže neobstojí pri skúške pevnosti, ale aj monogramy na týchto
štítoch sú také odlišné a zložité.
Existujú aj takéto možnosti.

Boli aj niektorí z velikánov, ktorí boli zabudovaní do steny, pretože už neprišli na to, kam sa pripevniť.

Jednota v materiáli však neznamená jednotu vo funkčnosti.
Na ich zamýšľaný účel mohlo byť použitých niekoľko bronzových štítov, pretože sa za nás podľa klasických
názorov historikov považuje. Čo keby sa chránili pred niečím, čo nevieme? napokon došlo k večnej
konfrontácii medzi brnením a prostriedkami porážky.

Varja. Zbraň bohov.
Medzi množstvom neskorších napodobenín nie je taká
hojnosť detailov. No, estetici boli pánmi minulosti.
Zvon je však tiež súčasťou balenia. A noha, teda rukoväť
zvončeka, má niektoré zdobené prvky, rovnako ako pri
ladení. Takmer tie skladacie sudy, ktoré boli vystavené v
Carihrade.
Vlhkosť všetko zničila. Nebolo možné vybudovať veľké
statické náboje. Sila, ktorá mohla horieť, sa rozplynula.
So zmienkou o bezpečnostných systémoch MaRa alebo
MiRa sa stretávame v rozprávkach. ako istý Aladdin odišiel
do určitého podzemného kráľovstva po lampu s ginom, ktoré
bolo potrebné pretrieť, aby sa zariadenie nabilo, aby sa
spustilo. Vstupný riadiaci systém bol nastavený tak, aby plnil
prikázania. táto otázka však stále čaká na svoju príležitosť.
Na rovnakom princípe možno vidieť a uzavrieť úložisko pod
sfingou. dnešní ľudia nemôžu týmto poľom prejsť. slzy ako v
Írsku.
Wah-rd-zha a Der-zha-va majú akosi rovnaké slabiky, však? stalo sa to nahodou?
VADŽRA (sanskrt; Tib. Dordže, japonské kongosho, čínske jinghansi, Mong. Ochir) je symbolom budhizmu,
rovnako ako kríž je symbolom Krista, polmesiacom je islam a bránou „torii“ je šintoizmus.
Texty definujú jeho sl. spôsob: diamant, hromová sekera, lúč skríženého blesku, pôsobiaci ako symbol božstiev,
pravdivosť učenia Budhu.
V indickej mytológia Vadžra bola známa už dávno pred budhizmom ako hromová sekera boha Indru a
mnohých ďalších bohov.
Jej epitetá: meď, zlato, železo, kameň, so 4 alebo 100 rohmi, 1 000 zubami.
Vajra môže byť vo forme disku alebo môže byť v tvare kríža.
Zaslúžila sa o schopnosť spôsobiť dážď a byť symbolom plodnosti.
V budhizme je vzhľad Vadžry nasledovný: v strede zachytený lúč blesku s ohnutými koncami (známe sú
jednoduché, dvojité, trojité, krížové varianty).
V preklade zo sanskrtu toto slovo znamená „blesk“ aj „diamant“.
Vajra je palica alebo žezlo a symbolizuje silu a nezničiteľnosť.
Môže sa interpretovať ako jeden z obrazov svetovej osi, zaznamenávajúci vplyv horného sveta na dolný.
Vajra bol pôvodne atribútom Indra, boha hromu.

Je známy ako ničiteľ démonov, viedol bohov proti asurom. Vrah hada Vritra, Indra, ho rozdrvil ohnivým
klubom, vajrom, čím porazil chaos, oslobodil vody, vytvoril život a slnko.
zvyšok je tu http://www.liveinternet.ru/users/samanta_black/post162449872
Varja, je to teda zariadenie, ktoré umožňovalo prenos statickej elektriny? akýsi prenosný plazmový vystrelovač
s prenosným zvončekom na nastavenie poľnej bariéry MiRa alebo MaRa.
Boli tu aj veľké stacionárne systémy. Nie každému sa podarilo vkradnúť sa do Vatikánu.

Nepochybne je tento dizajn čisto pre krásu.

Spoločníci zvonku ho podmienečne pomenovali ako „mobilný
plošný skener“. Na hore je tiež archa. pravdepodobne
predpotopný systém sond s mobilnou zvonicou, čo sa dá
„vykopať“ a kde je lepšie vytýčiť.
Na obrázku je žiarenie nakreslené aj vo forme krídel caduceus.
A okná vikýra SMS. A veľa ďalších vecí, o ktorých si tiež
myslím, že počkajú na analýzu, kým na nich príde rad. Obzvlášť
zachytí kúsok pulzného obrazu, rovnako ako osciloskop, ktorý
je presne nakreslený na „anténe“. Polyfunkčný komplex.
je tu tiež taký improvizovaný obraz systému Grálu a spolu so štítom.
ako viete, pred alexandrijským majákom historici tvrdia, že majáky nemali žiadne mená. a od tej doby bolo
zvykom nazývať všetky majáky PhaRos. Fa-Ro-S. Čo je toto? Obecný stĺpový Fa?

Čo je Fa? Poznámka? označenie operačnej frekvencie systému? tam a na obrázku po povodni je skenovanie na
vrchu Fa.
ale je tu aj: Fa-Ra
Fa-Ra-On je najdôležitejším reflektorom staroveku, čo by mohlo akumulovať statiku viac ako iné? hlavná
batéria?
Je to všetko z tej istej opery o stredovekom hádzaní rukavíc, ktoré uvoľňovalo nahromadené? lebo statika, ktorú
mnísi šetrili svojimi rúchami, mala určitú cenu, pretože mohla napájať systémy predchodcov. rovnaká Mana,
ktorú Mana-khi zachránil v Mana-jamoch.
Teraz nefunguje. Dokonca mali reťaze, návštevníci chrámových slepcov si myslia, že je to kvôli veľkej láske k
Bohu. aha, áno, sada kontaktov pre telo bola hlúpa, čo umožnilo používať zostávajúce pracovné systémy.
Mi-Ra, tiež nie poznámka?
Falanga. oh, čo z toho vychádza, je to elektrický šok pre chodcov? preto sú ich štíty bronzové, aké sú
kondenzátorové dosky? akumulovaný náboj a súčasne chránený pred plazmou?
Len si pomysli, ako si sa postavil v prehliadkovej formácii s oštepmi dlhšími ako sú schopnosti človeka, niečo s
nimi urobiť, ale hlúpo dlhé a ťažké oštepy, aby si niekoho vystrašil týmto mobilným plotom. ale ak je plot
otrasený?
Čo ešte vieme z tých dávnych čias. Že kedysi existovala mocná rímska ríša, ktorej sa pripisuje veľa
vybudovaných vecí. Že nepostavili, ale hlúpo vykopali.
Že Rímska ríša sa rozdelila na dve časti Na Byzantskú s hlavným mestom v Konštantínopol a opäť rímsku s
hlavným mestom v Ríme.
Hra o názvy miest a území nám svedčí o tom, že Rusko akosi veľmi úzko komunikovalo s Konštantínopolom a
volalo sa Car-Grad. Prečo také veci čistiť? Kedysi existoval aj územný celok nazývaný Osmanská ríša.
Osmanská, nepripomína to os mana?
Rímska ríša sa bezpečne rozpadla na veľkosť Vatikánu, po ukončení svojich výkopových aktivít a
naplnila všetko, čo sa dalo, katolíkmi. Katolícka. A čo sú to „Ka“ a „Lik“?
Predkovia boli utiahnutí k materiálom. Drôty sú väčšinou zlaté, stiahnuté od seba do krúžkov a náušníc. Dali si
to do nosa.
Chýbala izolácia, presnejšie možno len hodváb, ktorý sa používal namiesto dosiek súčasného PCB. Tu náš
blízky predok nájde rakvu a tam je plná pokladov! Áno, obr, polovodičové okruhliaky, ktoré sú pretkané zlatým
rámom obvodu. Naliehavo a rýchlo tlačiť na nosy a uši. A mysleli sme si, že sme to práve my, kto prišiel s
pántovou inštaláciou? Ani to už dávno nebolo „ukradnuté“ pred nami.
A na hradoch nám historici často ukazujú výlučne mučiace pivnice. Nepostrádateľným atribútom je akýsi
sarkofág so špendlíkmi vo vnútri. Áno, mučený človek ho ani nestihne pripútať dovnútra. Alebo je možno
všetko trochu inak? Možno je to banálny druh pracovného bloku na montáž a inštaláciu systémov? Závesné
systémy. Pamätáte si na drevorubača z rozprávky? A ak skombinujete brnenie rytierov a túto „mučiacu“ formu?
Dielňa na montáž robotov?
Sme samozrejme klamní. Sme určite prvá a najchytrejšia civilizácia, ale pred nami, no, tu nič nebolo. každý to
vie?
Otázky, otázky a ďalšie otázky. Odpovede v skutočnosti, ako obvykle, prídu, ak položíte správne otázky.

https://pro-vladimir.livejournal.com/8535.html

Vasilievskeho brány zo 14. storočia, prevzaté z Novgorodu Sofia a prinesené cárom zo zničujúceho ťaženia
proti Novgorodu v roku 1570.

https://pro-vladimir.livejournal.com/8801.html
Ako to tam bolo všetko opravené,
samozrejme, dnes môžeme len hádať a
možno sa podrobnosti ukážu až o niečo
neskôr, pretože sa to už stalo viackrát.
Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že v
kupolách zvonice sú pozastavenia. S ich
pomocou
bola
suverénna
guľa
pozastavená a zmenila svoju výškovú
polohu.
Ak sa pozriete pozorne na komoru
záveru cárskeho dela, potom v jej
„spodnej časti“ je akási rímsa.
s najväčšou pravdepodobnosťou hral
úlohu sprievodcu pre vnútorný vodič, na
ktorom bolo vinutie.
Tento obrázok škrípania môže predstierať, že je vzorkou vodiča.
Tu sa navinul drôt. Zúženie je tiež z nejakého dôvodu. Áno, a všetky merania cárskeho kanónu ukázali, že jeho
hlaveň, hlavne záveru, majú isté zúženie.

Hlaveň bola piskľavá a pôvodne išlo o dirigenta v denominácii. Jeho „vývodový“ otvor bol založený na
vodiacom výčnelku, ktorý má cárske delo v záveroch.
Dizajn vo všeobecnosti dosť pripomína subwoofer.
Narazil na ďalší štylizovaný obraz diela Grálu: http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/8109.html

Na pravej strane obrázku
uhádnutý diódový mostík.

je

A tu je opletenie rovné, ako
koaxiálny kábel.

Vo svetle všetkého, čo sme sa predtým zaoberali touto témou, nás najviac zaujíma verzia kondenzátora „g“
je to odtiaľto: http://mntc.livejournal.com/12555.html
Na fasáde sú hojné zakončenia vystužovacích, ako sa bežne verí, oceľových väzieb. stavbári aj teraz, ak je
potrebné zvýšiť nosnosť, murivo vystužia. Ale tu? akosi nie všade, s akýmsi opakujúcim sa, ale nie všade
krokom. a zakončené výčnelkom s očkom
s do neho zarazeným klinom. prečo je to
tak? No, vystužili ste konštrukciu, prečo
vyniesť koniec výstuže von, a to aj takým
klinom? aby to lepšie zhrdzavelo? a možno
preto, aby ste mohli napájať čo? zavesiť
žiarovku? navyše akosi nie všetci dávajú
pozor, niektoré sú ukryté v stene.

Vynikajúci exemplár. pozri sa na počet
vyčnievajúcich pneumatík. Na tejto
fotografii je ich až šesť. štyri sa rozsvietia

na stĺpci diagramu archivoltovej elektródy po obvode. Dva kontakty vyčnievajú preč zo steny. Sú pod týmito
dvoma „televízormi“.
A čo je charakteristické, tento chrám rovnako ako cárske delo pozná úplne každý. Aj keď nikto nevie, zaručene
vidí jeho obraz a to niekoľkokrát denne.

