Úvaha o delách 5-6
Video o rezonátoroch: https://vk.com/video-180714175_456240271
Zábavná fyzika. Alebo energia Nanomiru (rezonátory, fraktálne antény).
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https://pro-vladimir.livejournal.com/141931.html
Teraz sa pozrite na https://www.leonardodigitale.com/. Toto je stránka s najkompletnejšou zbierkou kódov
Leonarda da Vinciho. Ale so strašne pomalým mechanizmom sledovania. Plusom je, že všetko sa zhromažďuje
na jednom mieste. V skutočnosti sa pokúsil preložiť text z rukopisnej do tlačenej podoby.
A stále som neprišiel na to, ako odtiaľ presunúť obrázky do časopisu.
Na vyplnenie príspevku sa obraciame na menej úplné, ale pohodlnejšie nakonfigurované podobné zdroje. http://
leo-life.ru/

Z prototypu tanku v podaní Leonarda.
Môžete predpokladať, že delostrelectvo je nabité hlavňou strelného prachu.
Má nejaký význam zhromažďovať v schránke na pilulky?
A forma diel niektoré veľmi dobre rovno rozpoznateľné. Možno je
zarážajúci faktor v niečom odlišný? Vyžarovanie?
„Iouane Jieu Mltiy Gdr vs. Edro Vsinyu Bl - Zal Laigia GEI“

Ak bez podložky, potom silou živého života narazíme na samotný
základ. Preklad GEI sa zdá byť taký jasný.
<<< Iwan gorode? dopadne niečo ako „mesto moci“ chtol. nie?
„iwan“ - [Iouan] nie je Ivan, t.j. nie meno, toto je John (Ion,
ionizácia) - podobne ako Lightning. Jedná sa o výboj energie,
ionizáciu a v dnešnej dobe je to z výboja statickej elektriny.
V Rusku neboli Iojovia nazývaní len tak - ale pretože sú ako blesk
zo skutkov a činov - ich nabíjanie trvá dlho, potom vám ublížili.
Blesk, výboj, blaster.

Pobrežná batéria (XiCreek)
Čo tu robí závit?
Rovnaké delo ako na obraze zo zlievarne.
A čo je to za druh manipulácie s ním? Z nejakého dôvodu sa upravujú,
potom je tu schéma vinutia. Sú to teda laná alebo drôty? Alebo nejaká
symbióza prvého s druhým?

Zábavná premena diel na stĺpy Niekde v Indii jeden stojí. Starý starý. Nikdy nehrdzavie.
Opäť dutiny. Nejaké gule? Je to jadro? Možno je to niečo iné a už vôbec nie jadro?

Aké podrobné. No, kto by si myslel, že „bombardér“ by sa nemal používať ako veľké a silné delo, ale na
plnenie a formovanie „guľôčok“, ktoré sa potom zastrkovali do diel?
A kríž, mimochodom, je dutý, pretiahnutý tam, pripravený na doplnenie paliva.
Takže ste to, čo piezo zapaľovače minulosti!
Stĺpy sú zábavne vyrobené na výkresoch - tkaním a šikmými, preto sa ukazuje, že všetky druhy stĺpov po celom
svete sú miestami skrútené.
Pokračujeme v štúdiu obrázkov pojednaní od Leonarda da Vinciho a tých najrelevantnejších, aby sme sa dostali
k tejto téme. Niekde sme už videli takúto metódu upevnenia stropov.

Samotný kódex je hojne naplnený všemožnými obrazmi toroidov a všemožnými manipuláciami s nimi.

Delá s vnútornou komorou pripomínajú jadrový reaktor, kde
sa zavádza palivo, ktoré sa ohrieva, svieti a emituje - je
potrebné dodávať vodu, odvádzať teplo, odstraňovať
ionizujúce žiarenie a z času na čas sa krútiť, aby zapustená
guľa fungovala . V skutočnosti to dnes robíme s tyčami na
JR. A ďalšia guľa v hlavni môže dobre pôsobiť ako ventil.
Okrem toho musia bezpochyby mať zvuk. A teraz si
prejdime letopočty, mýty a ďalšie záznamy z minulosti.
Iba vyvoleným a bohom bolo umožnené prísť na miesta
„moci“, ktoré celkom jasne žiarili na pozadí zvyšku sveta.
Predmety s kapucňou, niekedy nazývané „šváby“ alebo
„vzpriamené škorpióny“, nemali prechádzať ďalej ako stĺpy.
Bohovia voľne prechádzali, ale po návšteve mali aureolu
svetla. Svätožiara, pozdĺž tela a dokonca aj krídel. Keď sa
svätožiara roztopila a pre jej „doplnenie“ sa bohovia museli
vrátiť späť. V mýtoch starovekého Grécka sa toto miesto
volá Olymp a žiara bohov a polobohov sa každý deň
označuje ako každodenný život. Ale tiež na znak božstva, že
nesvietili o nič horšie ako „neón“ a svetlá svätého Elma.
Je tam zakázaný prístup ľuďom. Nie, že by nemali
povolenie, ale tí, ktorí tieto miesta navštívili bez pozvania,
boli podrobení „hnevu bohov“ a dostali pľuzgiere
nezlučiteľné so životom, zatiaľ čo mäso padalo z kostí.
Pľuzgiere sa nazývali malomocenstvo.
Tí, ktorí sa odtiaľ vrátili, boli považovaní za vyvolených,
ale na rozdiel od svetieliacich bohov boli svätí a okrem
bledosti a sucha pokrytí pľuzgiermi a dokonca aj nehojacimi sa ranami, z ktorých vytekala biela krv alebo
takmer biela. Zvyšok ľudí sa vyhol spoločenstvu so svätými a mŕtvoly svätých nehnili. Svätí boli umiestnení v
samostatných celách, veľmi oddelených AJ od bratov kláštorov, a bolo im dovolené navštevovať svätých na
veľmi krátky čas, inak „rúhanie bohov“ trestalo rúhačov! Pokryli sa chrastami, rany tiekli a zomierali v agónii.
Alebo sa stali škaredými, ktorých ľutovali v Rusku, považovali ich bohovia za zvýhodnených, ale držali sa
bokom.
Rany na tele sa neskôr začali považovať za vyvolené a blízkosť bohov, a preto sa niektorí snažili svoje telá
mučiť reťazami a bičmi, čím sa vyčerpali, vo všeobecnosti sa podobali svätým vo svojom navonok mučenom
vzhľade.
Nikto zvlášť nestrážil atribúty bohov minulosti a každého, kto sa dotkne, môže zasiahnuť blesk, alebo zahynuli
v strašnej agónii, pretože pokožka sa od nich odlupovala ako pančucha a mäso zbelelo.
Avšak pár vyvolených mohlo navštíviť miesta bohov v brnení, úplne oblečení. Kňazi vyznania vyžadovali
značnú chlamýdu, ktorá je aj dnes oblečená v najkomplikovanejšom rituáli, ako príklad je možné študovať
obrady obliekania za bohoslužby. Najmä Veľkú noc.
Čo vidíme? Dav ľudí ide okolo a nosí nejaké tyče, na ktorých sú zavesené plachty, ale nielenže ich majú na
sebe, ale musia byť lemované, strapce musia visieť až po zem. A na vrchu hlavy nie je len dekorácia, ale
akási žiarovka, ktorá by mala pri pohybe blikať, ale teraz môže byť ľahké ju zapáliť a táto štruktúra na stožiari
sa nazýva banner.

Alebo tu je sprievod. Ľudia „zrazu“ zistia, že dvere do chrámu sú niekedy zatvorené! Ay-ay. Chytia stĺpy s
transparentmi a začnú chodiť okolo budovy. Ak boli drôty pripojené k budove, potom sa prirodzene skratovali a
lámali a žiarovka, ktorá bola na vrchu stĺpa, v tom okamihu zablikala. Aby sme boli verní, išli niekoľkokrát
pešo, zároveň dodržali bezpečnostné opatrenia - nosiče stĺpov sú oblečené v najnovšej vysokonapäťovej
elektrotechnike a majú dokonca závesnú ofinu.
Potom sa „zrazu“ zistilo, že dvere už nie sú zamknuté a veriaci tlačiac sa dnu, vrazili do chrámu. V skutočnosti
bol stánok bez napätia a kto sa tam objavil, padol do pasce a posadnutí veriaci ho rozobrali na relikviu viery.
No, o tom, ako vypnúť energiu výťahu, otvoriť dvere a zajať tých, ktorí v ňom nemali šťastie.

https://pro-vladimir.livejournal.com/142299.html
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 guľu 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 premyslene.

Aké známe kontúry.

Bismarck Towers. Na niektorých príliš správnych kopcoch.
Pomerne zložitý mechanizmus na umiestnenie pyramídy. Ak sa pozriete
pozorne, uvidíte, že po dvoch pôvabných rýchlostných stupňoch je
veľkosť posunu od jednej otáčky pohonu minimálna. Za čo?

Dokonca sú umiestnené aj veže. Prečo to niekam posúvať? Nielen jedným smerom, ako vidíte, teda nielen
jednosmerným navijakom. A pomocou tohto mechanizmu sa dá posúvať dopredu aj dozadu.

Toto je hranol a je veľmi ťažký, ale jeho výhodou je, že dokáže lomiť a rozdeliť lúče, a preto si vyžaduje presné
nastavenie.
Napríklad oko, ktoré je odobraté z vrcholu pyramídy a ktoré môže pracovať v systéme vševidiaceho oka a
premietať na obrazovku to, čo je potrebné. Také oko priťahujú aj nad vchod takýchto „kín“ a pozdĺž gule
kupoly v ich vnútri sú obrovské obrazy fresiek, ako je obloha, anjeli, planetárium alebo 3D kino.
Kineskop s divákmi vo vnútri.
Preto sa nikdy neodporúčalo byť v kostoloch v strede pod kupolou, stále je tu oltár alebo všeličo z náboženstva,
napríklad je položený svätý.
Delá sa stále merajú z hľadiska priemeru podľa dĺžky, je to ako rezonančná frekvencia - koľko dimetrov je v
dĺžke hlavne. Pre streľbu strelným prachom to nemá globálny význam, pre rezonančné systémy však určuje
ohniskovú vzdialenosť, napríklad pre ďalekohľady. V dnešnej dobe sa lasery počítajú aj v priemeroch dĺžky
valca. Kanonieri zároveň stále označujú kalibre granátov v palcoch.
Delá s posúvačmi zasunutými do hlavne a množstvo guľôčok, ktoré sú vytláčané, nemajú zmysel pre nálože
strelného prachu, pretože pri výstrele bude posúvač guľky uťahovať. Je iná vec, ak prút netlačí prudko, ale aj
napriek tomu nebudú guľky lietať, a preto je možné tento systém použiť iba na tlačenie alebo zatĺkanie klinu. V
takom prípade by obrancovia nemali zasahovať. Vychádzajú z vody na pontóne všeobecne, veľmi blízko. A kde
zatlačí hlaveň s guľkami, vozík na kolieskach, t.j. žiadny výstrel by sa v zásade nemal vyskytnúť. Na hrade
všeobecne z ústia trčí plošina, na ktorú sa sypú „kamene“, je zbytočné s tým strieľať, ale vibruje, trasie sa tak,
aby oblasť vyplnili napríklad elektromagnetickými vlnami, príp. aj pri svetle veľmi vysokého jasu. Dostaneme
obrovský piezoelektrický zapaľovač. Na iných obrázkoch však existuje úplne rovnaká aplikácia, keď sa už z
loptičky vyvalí už zapálená guľa. S týmito vecami nestrieľali, ale mohli to podpáliť. A dokonca aj vtedy
existuje pocit kožušín, ktoré sa dajú prevetrať.
Hlaveň Canon na nastaviteľnom odpružení. Je možné presne umiestniť hlaveň na výšku. To je samozrejme tak,
že môžete strieľať delovou guľou a strelným prachom.
A kde zatlačí hlaveň s guľkami, vozík na kolieskach, t.j. žiadny výstrel by sa v zásade nemal vyskytnúť.
Vyhodenie pevností do vzduchu vyzerá zvláštne, v histórii existuje len niekoľko prípadov skutočného
vyhodenia do vzduchu tunelmi a potom vyhodili do povetria múr, nie vežu. Veža sa len trochu potopí a nie je to
moc rozumné. Ale ak sa vkradnete a podlomíte tajným priechodom, potom tiež nie je nič zvláštne, pretože sa
zlikvidujú iba zásoby. Ale niektoré veže tam majú stĺpy podpery. Ich podkopávanie má zmysel, ale v žiadnom
prípade nie urážlivé. Veža sa len usadí a pri tejto veľkosti - veľmi málo, ale kazí zásobu, t.j. blokovanie tunela
vstupujúceho do hradu zdola je už obrovská pomoc.

Je to ala samovar, na vrchu je dokonca všetko pokryté vriacou vnútornosťou.
Je to destilačná veža, ale teraz si ich sami vyrábame, sublimujeme napríklad ropu, kde sa oddeľujú frakcie.
Podľa toho sa rôzne prebytky spájajú po stranách.
Tam niekde na výkresoch je, že je zložený ako rúrka.
Napríklad, ak je taká vec zostavená pre vodu - niekoľko po sebe idúcich komôr, ktoré sa rozširujú za tryskou,
potom dostaneme vykurovací článok, s chladením média sa dnes v chladničke používa rovnaký princíp. Jedine,
že máme kompresor a tu je tlak výstupnej vody alebo olej.
V skutočnosti, ak je to namontované na bežnom potrubí, v závislosti od montáže môžete dosiahnuť ohrev
vodného kanála bez akýchkoľvek vykurovacích telies. Postačuje iba na zabezpečenie prúdu vodou. Okamžite,
ako alternatíva, ak je voda tlačená cez centrálny kanál, potom dosiahneme ohrev a dokonca aj var,
napríklad výmenník tepla v rovnakom reaktore.
Možností je veľa - je to prefabrikovaná konštrukcia, práve tam je to zahustenie v tvare hrušky, dá sa položiť
tepelný prvok, v sekcii bol akosi obrázok, kde sa do takej hrušky dala „guľa“.
Mimochodom, vľavo hore na valci je nápis - vysoký tlak (HP VS Franci) A na bočnej strane obtokový otvor
vyžaruje paru.

A vpravo hore (OP VS ONIT) - redukovaný, chladený.

Dnes sa v parnej technológii používajú HP (vysoký výkon) a OP (optimálny výkon) rovnakým spôsobom.
V strede je valec (HOB - vysoko optimálna lišta typu) - prepad, odvzdušnenie maximálneho povoleného
množstva - zdá sa, že unikol prebytok a rozšíril sa po stĺpe.

Dnes to robíme rovnako, dokonca používame rovnaké značky.

