Dopravné systémy budúcnosti
18.09.2014
https://pro-vladimir.livejournal.com/87086.html
Na sieť sa dostala jedna celkom zábavná príležitostná epizóda. Môžeme povedať fantastické a z kategórie
niečoho, čo sa nestane.
Opis je však k dispozícii, nech už hovoríte čokoľvek, k dispozícii.
Hovoríme o tomto: Stroj času. Pobavil nadpis?
Automatický preklad anglického textu. Nebudem upravovať. Je to ešte zaujímavejšie.
Ako by ste si predstavovali, keby ste cestovali v čase? John Titor začal so svojou misiou a stroj rovno hore.
Spočiatku si myslíte, že „to samozrejme“, potom však dôkladný pohľad na dizajn naznačuje, že by to mohlo byť
možné, ak sú pravdivé veci, ktoré niektorí fyzici veria o vzťahu medzi časom a gravitáciou v blízkosti singularít.
Zverejnené 21. júna 2001 Titor: januára 2001 Príspevky: 78 Dobrý deň. Cestujem v čase od roku 2036, som na
ceste domov po získaní počítačového systému IBM 5100 z roku 1975. Môj stroj „Time“ je nehybná hmota,
dočasné náhradné zariadenie vyrobené spoločnosťou General Electric. Zariadenie je napájané dvoma,
dvojitými pozitívnymi vlastnosťami s najvyššou rotáciou, ktoré vytvárajú štandardnú skreslenú tiplerovu
sínusovú vlnu. Rád zverejním fotografie zariadenia.
Niekto pokrčí nos „opäť sú to ohromujúce príbehy pre žltú tlač.“ A prečo by mali? To všetko je neseriózne!
Vedecké! A na niektorých miestach je mimoriadne užitočný pre pokojný spánok.
Otvorte: http://web.archive.org/web/20030201061243/http:/www.anomalies.net/time_traveler/john.html

Obrázok je podpísaný ako logo spoločnosti John Titor. Ten
cestovateľ v čase. No a emblém, čo si z toho vziať.
Ale niekde sme tieto paraboly našli. V rámci štúdia jedného čísla
pod všeobecným názvom smeru: Dopravné systémy minulosti.
https://www.jnet.sk/stranka/rasa/archeologia/artefakty/Dopravn
%C3%A9%20syst%C3%A9my%20minulosti.pdf

A prečo by to tak malo byť, že nejaký „neexistujúci“ cestovateľ v čase má znak štylizovaný ako súčasť rozsahu
starodávneho astrolábu? A čo sa počítalo s astrolábom? Naozaj ako sa orientovalo?
Pravdepodobne sa to len zhodovalo.
Aj keď žiadny z jednotlivých obrazov nie je taký presvedčivý, ako je nepochybné preukázanie Titorovej
pravdivosti, spoločne vytvárajú presvedčivý prípad, ktorý by sa mal zvážiť. Inak išiel do strašne veľkého
problému, aby ukradol podvod (ktorý zostáva možnosťou), ale na aký účel? Nikdy neexistovala požiadavka na
peniaze alebo dokonca na vieru a ten chlap je preč.
Niektoré z týchto obrázkov budú ľahko sfalšované ako iné; fotografia by si vyžadovala vytvorenie modelu.
Technické výkresy by zabrali veľa času. Najskôr je tu čas na prestavenie skrutiek, ktoré Titor predstavuje v
kontexte teórie, má to vlastne zmysel. Toto je pre mňa najúžasnejšia časť príbehu, dobrá teória mať
testovateľné stĺpy, ktoré nikto nikdy predtým nekoncipoval (Tipler bol blízko, ale jeho návrh bol tak neprakticky
nemožný).
Ľudí celkom zaujíma otázka pravdivosti a toho, prečo to falšovať.

Šepot. Manuál pre stroj času z paralelnej reality. Pozrite sa na dáta.

Aj keď boli odoslané dokumenty vytlačené z
počítačovej tlačiarne, je naozaj také ťažké uveriť,
že ručné písanie je za tridsať rokov o niečo
bežnejšie? Po vojne sa veľa vecí ako ručné
tlačiarenské stroje, bicykle, plachtenie a ručné
náradie veľmi cenili. Všimol som si, že viac ľudí v
Kalifornii má spaľovacie zariadenie na báze
dreva.
Chápem, že moje tvrdenia sú trochu smiešne, ale
môjmu zámeru sa v skutočnosti neverí. Keby som
však mal možnosť hovoriť s cestujúcim v čase,
nemohol by som sa pýtať otázky ako: Ako presne
meria senzor rozšírenie vnútorného obzoru
udalostí alebo prečo realitu viacerých svetov
podporuje náboženská dogma, že existujú žiadni
dobrí ani zlí ľudia nie sú iba dobrými a zlými
rozhodnutiami alebo aké politické motívy zmenili
ústavu USA?

Image Travel Time Unit. Toto je fotografia nasnímaná na jeseň 2035
počas môjho tréningu. To ukazuje, že môj inštruktor pri práci svieti z
vozidla vreckovým laserom. Lúč je ohnutý gravitačným poľom
generovaným mimo blok transportu skreslenia. Lúč je viditeľný cez dym,
ktorý vychádza z jeho cigary. ucelenejší obraz zariadenia na cestovanie
v čase Zariadenie na cestovanie v čase Zblízka zariadenia Toto je
rovnaký model počítača, ktorý si John vzal späť do budúcnosti. Jeho séria IBM 5100, typ 5110 (vďaka za
obrázky Pamela) a rovnaký stroj majú iný uhol.

Zakrivený laserový lúč.
V roku 2009 som bol pri mori. Bol večer. Slnko už zapadlo a mesiac v splne visel nie veľmi vysoko nad
obzorom. A zdá sa, že to nie je nič neobvyklé, až na jednu vec. Mesačná cesta svetla cez more mala tvar oblúka.
To znamená, že začiatok mesačnej cesty blízko pobrežia sa zhodoval s viditeľným mesiacom. A koniec odišiel
oblúkom doprava asi o dva polomery Mesiaca. Fenomén nebolo čo fotografovať. Ver či never.
Svet nie je vždy rovnaký, ako ho vidíme, a bez strojov času?

Cvičenie pre skúsených navigátorov. Už kučeravý a s bradou, t.j. veľmi zrelý. Je potrebné rozoznať skutočné
svety v tme. V podstate to, ako hľadieť do čierneho štvorca alebo meditovať. Aj keď v tomto prípade je stena
iba natiahnutým a zošikmeným obrazom, ktorý je potrebné vidieť šikmo a vystihnúť podstatu, hoci perspektívy
sú skreslené.

Pravdepodobne je návrh založený na poľných formách zariadenia na
skreslenie času, ktoré pripomínajú obrázky 3 a 4 vyššie. Je asi
nerozumné snažiť sa z toho vyťažiť príliš veľa, pretože ide iba o dizajn
loga.
Pamela, používateľ uverejnili príspevok 5. novembra 2000 o 3:29 hod

Pamela: mimochodom, môžete mi povedať, aké to je, cestovať v čase? keď ste v procese robenia, ako to vyzerá
a čo vidíte a počujete. Spomenuli ste, že ste si mali zvyknúť na polia. Vidíte jasný záblesk svetla?
Timetravel_0: Zaujímavá prvá otázka.
Po dodaní cieľových súradníc do počítačov má zariadenie čas rozbehu. Pípnutie a malé svetlo začne krátke
odpočítavanie, kedy by ste mali byť na sedadle zaistení. Gravitačné pole generované blokom vás veľmi rýchlo
predbehne. Cítite trhnutie smerom k bloku podobnému rýchlo rastúcemu vo výťahu a neustále rastie podľa sily
inštalácie, pod ktorou zariadenie beží. Pri 100% výkone môže byť konštantná gravitácia až 2 OO alebo viac, v
závislosti od toho, ako blízko ste k zariadeniu. Neexistujú žiadne vážne vedľajšie účinky, ale snažím sa vyhnúť
konzumácii pred lietaním.
Nie je viditeľný jasný záblesk svetla. Vonku sa zdá, že vozidlo akceleruje, keď je okolo neho svetlo. Musíme
nosiť slnečné okuliare alebo zavrieť oči, ako je to v prípade krátkeho výbuchu ultrafialového žiarenia. Osobne
si myslím, že to vyzerá ako vaša jazda pod dúhou. Zdá sa, že potom stmavne a zostane úplne čierny, kým sa
zariadenie nevypne. Odporúčame nechať okná zatvorené, pretože mimo vozidla sa hromadí veľa tepla.
Gravitačné pole zachytí aj malú kapsu vzduchu okolo automobilu, ktorá funguje ako jediný zdroj energie O 2,
pokiaľ so sebou neprinášate stlačený vzduch. Toto vrecko vydrží len krátko a uhlíkový meter nám oznámi, kedy
je príliš nebezpečný. Blok C204 predstavuje presný 50 až 60-ročný skok a pri 100% výkone ide asi 10 rokov za
hodinu.
Keď zariadenie funguje a keď sa napájanie zmení alebo sa vypne, budete počuť mierne bzučanie. Zo statickej
elektriny šumí veľa elektrického prúdu.

Tieto sú o statickej elektrine.

Existuje taký Hertzov zvodič, kedysi sa používal ako hlavné zariadenie a zároveň prijímač naladený na určitú
frekvenciu a parametre.
Podľa toho, keď sa dostal signál, ktorý sme potrebovali, začal výboj.

Výboj potrebuje niekoľko parametrov - napätie, frekvenciu, silu, medzeru, zloženie média. Ak sa tieto
parametre dodržia, dôjde k výboju. Podľa toho nastavenie napätia, frekvencie a medzery, podľa sily výboja a
povahy - môžete určiť typ média, v ktorom sa nachádzame - jeho parametre. Ďalej sa to zobrazuje na šípkach a
vieme, v ktorom priestore (VESMÍRE) sa nachádzame.
Videli ste váhy na boku prístroja?
Klasické hodinky majú jeden ciferník. tu je prekvapivé, že sú 3
Jedno zariadenie s loptičkami odoláva parametrom požadovaného prostredia, zatiaľ čo druhé meria hodnoty.
Podľa rozdielu môžete určiť nasledujúci priechod nie horšie, ako pes zistí, čo potrebuje, čuchom, dobre, buď
pôjdeme k vôni lahodného jedla, alebo tam podľa zvuku.
Nájdeme maximálny odtok z prostredia priestoru, ktorý potrebujeme a ktorým prechádzame.
Akýsi „detektor kovov“. pozrieme sa na zmeny v parametroch prostredia, nasmerujeme loď správnym smerom
a zhodou okolností vpred
Je to ako hľadať stanicu pomocou nástrojov.
Vlastne rôzne body aj v priestore na povrchu Zeme majú rôzne parametre - sú označené ružami síl, existuje
korešpondenčná škála - také pravítko s číslami. Tam, kde sú čísla pre tento priestor čo najväčšie, tam je
priechod. No, pri studni to vonia ako voda.
Nie je potrebné plaviť sa do tej istej Ameriky - stačí nájsť bod prechodu podľa „vône Ameriky“ a prejsť ju.
Je to ako nájsť autobusovú stanicu alebo dvere, cez ktoré vyteká aróma miesta príchodu.
A vlastne aj priestorové súradnice. Pretože sa svety ohýbajú, potom premietaním najrôznejších sínusov zákrut
do roviny môžete nájsť maximum bodov. Prirodzene, budú plávať a preto potrebujú synchronizáciu na zemi.
Prechod je však čudný hľadať podľa pachu - vzduch vonia niečím iným, nie miestnym, niekedy to cítime, ale
nepripisujeme mu dôležitosť.

V skutočnosti môžete prejsť okolo portálu v centimetroch alebo dokonca cez neho, ak sa tak neorientujete. A
môžete zlyhať - idete a ach, už na inom mieste, v priestore, čase.
Všetko je tam inak - pretože to pri ďalšej príležitosti buď vytlačí, alebo rozdrví, zruinuje, ak sa neobnoví.

dmitrijan:
Staré
glóbusy,
dokonca
aj
s
najkomplexnejším multidimenzionálnym zavesením
diskov, nie ako teraz na 1. osi a FSE.
dmitrijan Vreckový navigátor s Bradisovou tabuľkou
namiesto kalkulačky.

ako bolo treba všetko zjednodušiť, aby to teraz už
nemohol nikto skutočne použiť
dmitrijan: Je Zem guľou a okolo Slnka? A lopta je lopta - nemá
veľa rozmerov a paralelné korytnačky so slonmi.

dmitrijan: Aký ste navigátor pravidiel snímok!

dmitrijan: Ale vyzerá to ako „palica“ s palicou a je tu kopa čísel a niečo sa hýbe, ale choď zistiť, čo a kde.
dmitrijan: Ale posuvné pravítko je so svojou linearitou schopné počítať nelineárne logaritmy so všetkými
druhmi kosínusov.
dmitrijan: Ale môžeme?
dmitrijan: A potom povedia - symbol tajného poznania slobodomurárov alebo „pápežský“ kríž.
pro_vladimir: podvedený
pro_vladimir: skryl vsetko
pro_vladimir: obložené nepochopiteľnými ikonami, znamenajú, že sú prefíkané a vymysleli niečo tajné
dmitrijan: A listy boli vymazané, myšlienky boli vymazané, myslenie bolo zakázané.

dmitrijan: Tu sú hustí predkovia !!!
dmitrijan: Nifiga nechápal, že Zem je lopta a visí vo vesmíre a nepadá bez slonov.
dmitrijan: Gule na temene hlavy vyzerajú super, nie horšie ako generátor vandergraph.
dmitrijan: Kde môže byť na plachetnici generátor magnetického poľa? Filadelfský experiment sa uskutočnil až
v roku 1943.

mimochodom, pár obrázkov narazilo na takúto farbu
pobrežia
dmitrijan: Toto sú polia napätia prechodných brehov
rôznych svetov, ako napríklad pobrežný pás v jednom
alebo druhom svete.

Počkajte, čím to je, že princípy, ktoré
naši predkovia používali skôr, sú
celkom stanovené v stroji času
budúcnosti? To znamená, že tieto
multidigitálne zariadenia, ktorých účel
teraz nepoznáme, sú úplne obsiahnuté
v stroji času.

Áno, jedinečnosť, naše všetko. Odteraz bolo všetko jasné naraz. A potom som predtým nemohol pochopiť, ako
sa tam niečo deje.

Klasický navigačná jednotka, ktorá zohľadňuje veľa parametrov. Napríklad pri približovaní sa k zastávke
neberieme do úvahy nielen čas, ale aj harmonogram prepravy a to, ktorý z jej typov je lepšie ísť, a kde a ako je
zabalený. Nejdeme predsa len na autobusovú zastávku a sadneme si, ale berieme do úvahy, že autobus musí
prísť, ale keď dorazí, ba dokonca otvorí dvere, až potom sa doň pokúsime dostať! Alebo výťah. Napokon sa
vlámeme nielen do dverí kabíny, ale berieme do úvahy, že musí ísť hore, a preto musí byť povolaný a
vykonaný, ako aj musí byť dodržané množstvo podmienok. Takýto astroláb zohľadňuje veľa parametrov
vzájomného pohybu „transportu“. A očakávame, že na túto zastávku dorazí nejaká doprava, alebo že sa tieto
dvere otvoria a bude k dispozícii výťah. A my rozhodujeme, ako a čo dostaneme. A ak nevieš? To zastavenie je
iba depresia alebo nejaká štruktúra. Upozorňujeme, že existujú dokonca ukazovatele v rôznych farbách. A
strelci majú rôzne typy a účely. Pre verziu „Q“ šípka ukazuje na juh a pre verziu „R“ smeruje na sever! A to
treba brať do úvahy ako zastávku, kde autobus ide do parku, a tú, kde je na trase. Navonok si môžu byť
strašidelne podobné. Ale zmysel akcie je iný.

A samozrejme je tu ala „Bradisova tabuľka“, ktorá nám v tabuľkovej podobe poskytuje údaje pre preklad
parametrov v rôznych lineárnych mierkach systémov svetov.
Bolo by možné posypať obrovským počtom príkladov náhodných pohybov v priestore a čase, ktorých je na
internete neúrekom. Ale je ich toľko.
A zmysel toho všetkého spadá do jednej veci. Že naša pevnosť a viera v exkluzivitu trojrozmerného
priestoru, ako jediného sveta, ktorému rozumieme, vylučuje možnosť zahrnutia ďalších dimenzií do
nášho života. Presnejšie povedané, existujú také rozmery, aké sú, len s nimi nepracujeme. Aj keď stôp po
ich prítomnosti je viac ako dosť. Zostali dokonca aj manuály od predkov. Osvojíme si to, aby sme to pochopili?

Kľúče od portálu?
https://pro-vladimir.livejournal.com/83435.html

Mathematique Geometrie obr1: Pracujete s proporciami, minimálne s 3 nástrojmi, kde je obrázok 3 čosi ako
kompas? Ale je na ňom niečo mätúce? A! Toto je proporcionálny kompas! Jeho „karafiát“ je preskupený a
podľa toho môžete čerpať perspektívy v proporčných veľkostiach, napríklad v zlatom rezu alebo logaritmicky.
Tým v skutočnosti zmeniť transformačnú konštantu svetov, pretože máme iba PI 3.1415 atď. V podstate je to
iba koeficient ohybu sveta na krok medzi svetmi, ako je krok vinutia pružiny. Existuje PI 2.8 respektíve 1.6,
číslo pre náš PI = 3.1415 má na svete mierne odlišné rozmery s PI = 2.8 a pre tento výpočet sú veľmi užitočné.
A všetci sme kompasy a vyzerá to tak, že - jeden koniec je naša veľkosť a druhý koniec je veľkosť iného
sveta.
Mathematique Geometrie obr. 3: Rovnaká práca s projekciami pomocou zameriavacích zariadení a dokonca aj
so štrbinovým zameriavacím rozsahom. Geodeti majú teraz niečo podobné, ale bez medzikontinentálnych
proporčných odkazov. A keď sa pozriete na obr.26, všimnete si, že to, čo je na povrchu vyznačené pozdĺž línií
síl, ktoré sú vektorovo rovnaké pre celý rad svetov, nemusí byť nevyhnutne rovnobežné a kolmé, ale môže mať
veľmi skrútený obrys. Koniec koncov, niekedy sa čudujeme, že starodávne budovy, napríklad Hrad alebo
Kremeľ, nie sú presne postavené, ale majú zakrivenú štruktúru zdanlivo rovných múrov. Steny sa zdajú byť
rovné, ale zákruty na križovatkách veží nie sú príliš symetrické. Upozorňuje na skutočnosť, že v rovine, kde
budú postavené veže, je vyznačených najmenej 7 bodov, medzi ktorými budú natiahnuté rovné steny. Podobná
štruktúra iného sveta s iným PI má zároveň vo svojej oblasti proporcionálnu štruktúru, pre naše lineárne
dimenzie to však môže byť inak. Jednoducho povedané, v inom svete bude veľmi podobný Kremeľ alebo hrad.

Zároveň budú mať nie celkom symetrický dizajn, zakrivený kvôli vzájomnej nie celkom rovnobežnej polohe
rovín svetov. Pretože zakrivenie rôznych svetov je odlišné, potom bude obdĺžnik s našou PI úplne iná
postava v inom svete. Je to ako kresba nakreslená na lopte, pretože je nafúknutá alebo vypustená, môže meniť
nielen proporcie, ale aj geometriu.

Mathematique Geometrie obr4: Terčové prúty umožňujú viazať mapy na terén. Na starých mapách sú v rohoch
stále také šikmé zárezy, pozdĺž ktorých sú vyznačené pre terén alebo je schéma otočená na zemi. Zameriavacie
rámy obr.35, čo by sme nazvali zameriavacie mušky, slúžili zhruba rovnakému účelu, ale ako zameriavacie
zariadenia na mierenie, v žiadnom prípade však nie na streľbu, ale na určovanie perspektív a posunov, v
ďalekohľadoch dnes na okuliaroch existujú riziká diaľkomeru. obr.34 Vyzerá to ako kríž? Namierené na
potrubie? A ak pripojíte stupňový kruh na meranie uhla sklonu obr.37? To ... Čo si, keltský kríž? Ako to môže
byť?
Obr.69 - Takto si predstavujeme svet Zeme - svieti Slnko, Zem je osvetlená.
Obr70 - Takto vyzerá mesačný svet, kde viditeľný tieň lezie po objektoch Mesiaca. Čo je to však tento záhadný
objekt, ba dokonca pruhovaný? Koniec koncov, je to pre nás z temennej stránky a je to prakticky neviditeľné!
Ale on je! A prirodzene na tom záleží.
Obr. 71 - Takto naše oči transformujú svet, ktorý vidíme, a tým prirodzene zavádzajú skreslenia, ktoré si,
zdá sa, nevšimneme, pretože sme zvyknutí ich automaticky kompenzovať.
Obr72 - Takže pozorovateľ môže vyrovnať optické skreslenia na pozorovanie sveta, v každodennom živote sa
to nazýva observatóriá. Aj keď ich zameriavame na hviezdy, majú širšie uplatnenie.
Obr73 - Takto vyzerá svet, ktorý vidíme v skreslení rozširujúcich sa perspektív, kde sú tmavé zóny pre optiku,
ktorú vidíme, t.j. sú tiene.

Obr75 - A tu vidíme jednoduché a každodenné meranie polohy nie slnečného Jarila, ale meranie predmetu
pomocou banálnych krížov so sklonenou priečkou! A absolútne banálnym spôsobom, pomocou perspektív a
takýchto jednoduchých cieľových značiek, sa výška opony pre tento objekt počíta obvyklým trigonometrickým
spôsobom. Ale tieto „slnečné hodiny“ „D-E-F“ nájdete na nádvoriach mnohých Fiortov, kostolov a dokonca aj
katolíckych kostolov. A ľudia si stále lámu hlavu, prečo sú na kamennom námestí uprostred nádvoria lemované
všemožné „slnečné hodiny“? Je prirodzené mať čas to zistiť, ale potom ako. A všetkým je jasné, že
observatórium bolo postavené tak, aby vedeli, kedy nastáva slnovrat. A kríže sú orientované striktne na východ,
takže to má za cieľ pozerať sa na duchovné centrum a vedieť, kam obrátiť tvár, keď klepnete na kohútik čelom
o podlahu. A vyzerá to tak a palica na kríži sa nakláňa striktne podľa sklonu objektu na oblohe, nie na oblohe. A
kríž stojí tak bokom, aby bol na poludnie na línii objektu a čím je kríž inštalovaný vyššie, tým presnejšie je
meranie uhlových rozmerov, cez ktoré možno určiť vzdialenosť od opony a viditeľného objektu. Ale zároveň je
ľahké vidieť, že v teréne sa ako značky nepoužívali veže, ale banálne kamene, ktoré vrhali tieň! A také
kamene okolo náboženských budov sú v našej dobe pre vedcov tiež nepochopiteľné! Predmetom merania nie
je vôbec slnko! A objekt je na úplne inej strane!
Obr76, 77, 78, 79 - Banálna školská trigonometria. Počítame deklináciu, odchýlku, vektor, opravy, perspektívy
a ... A na priesečníku proporcií, práve tých, ktoré sú nakreslené podľa rôznych PI, zachytíme objekt, ktorý nás
definuje ... A ten samotný prechod bodom “ C "ako tornádo, ktoré sklopí kmeň ... Ďalej? A potom je všetko
jednoduché - je tu umiestnenie priechodu a prenikanie. Vlastne presne rovnakým spôsobom môžete určiť dieru
v portáli, čo dáva a cez ktoré sa k nám premieta skutočný objekt, ktorý priamo nevidíme, hoci ho môžeme
pozorovať aj v púšti, dokonca aj v lom oblohy cez bod portálu, ktorý sa otvoril. Je to ako keď cez otvorené
dvere padne svetlo na cestu a my vidíme tiene a dokonca aj obrazy. Ale toto je iba odraz objektu, ktorý sa
objavil vo dverách. A aby sme našli práve tieto dvere, je potrebné vziať do úvahy lomy vektorov a vykonať
korekcie perspektív a zakrivenia svetov.

Obr 109: Doska, povedzme eben, váži na zavesení a je vyvážená. Za čo? Zrejme musíte dosiahnuť rovnováhu?
Prečo však reťaz pochádza z plechoviek? Zrejme musíte preniesť poplatok? Náboj odtečie na hokejku a stratí
rovnováhu. „Náboje“ sa koniec koncov nerozširujú na tyči, ale hromadia sa. No tí, ktorí študovali fyziku, o tom
vedia svoje. A to znamená, že „palica“ stráca rovnováhu! Súčasne sa lúč svetla dodáva vpravo, vľavo,
pozorovateľ na obrazovke vidí úrovne v okuliaroch. Úrovne sa zdajú byť rovnaké, ale aké palice plávajú? A to
sú hustomery. Za čo? Ukazujú nám hustotu kvapaliny v každom pohári. Rozdiel v hustote nám dáva náboj.
Rovnaký princíp batérie, ale tam, kde nie sú kvapaliny zmiešané, ako to máme v batérii v jednej fľaši a
navzájom sa korodujú, miešajú, sadia batériu a pokračujú vo „výrobe“ elektriny. Batéria koniec koncov sadne,
rovnako ako batéria, nie preto, že by niekde unikol prúd, ale preto, že je zničená ich chemická štruktúra. A
všetka sila modernej vedy zameraná na vylepšenie batérií je zameraná na zabránenie chemickému zničeniu
materiálu batérií a akumulátorov. Akonáhle prídu k podobnej schéme, batérie budú prakticky večné. Aj tu sa
však hustota kvapalín mení vplyvom vonkajšieho prostredia, a preto je z tohto dôvodu možné merať parametre
vonkajšieho prostredia.
Nižšie je vymaľovaný banálny stroj na elektroformovanie, ktorý umožňuje dodať dynamický potenciál statickej
elektriny na druhý koniec prútika. A dostaneme vynikajúci merač stredných parametrov diferenciálneho typu.
Fyzika p12: Princíp práce s tlakmi, najmä zdvíhanie kvapaliny pomocou viacúrovňových dutín. Fúkacia pištoľ,
vyrovnáva sa a dokonca je vyrovnaná na tyči, kde sa pri zmene tlaku mení uhol sklonu k osi v dôsledku
rozdielu v hmotnosti dutiny a zaťaženia.

Fyzika p13: Logaritmický meter, ktorý je nám známejší z banálneho ortuťového alebo liehového teplomeru,
kde v dôsledku rozšírenia pracovného média vo valci dostaneme výšku stĺpca, o ktorú posúdime meraný
parameter. Na meranie teplôt sa dnes používa prístroj na stoličke so špirálou v takmer rovnakej podobe, pretože
kovy sa pri rôznych teplotách rozpínajú a sťahujú a podľa toho sa šípka posúva. Ak je závit bimetalový, potom
bude prior veľmi malý a v našej dobe sa používa v kompaktnejšej podobe.

Fyzika p17: Zariadenie je veľmi technologické, pretože v banke sa vytvára vákuum alebo tlak, ako by sme
povedali tlaková komora. K dispozícii je tiež rukoväť, ktorá tiahne koľajnicu, ktorá vytiahne piest čerpadla,
ktorý odčerpáva vzduch z banky na ľavom prístroji, pretože banka je nasávaná vonkajším tlakom. Alebo sa
zvýši tlak, pretože banka je upnutá vo zveráku. Prípadne vám to umožní vytvoriť medzi týmito zariadeniami
potenciál na rozdiele tlakov, v skutočnosti ako 2 banky, ktoré sa navzájom nabíjajú. Pozoruhodná je stupnica,
ktorá nie je odstupňovaná v desatinnej sústave. A maximálna hodnota je „3600“. Tých 36 stupňov alebo 6x6.
Na boku sú známe 1-4-9-16-25-36-49 ... Známe „sväté“ čísla. A odkiaľ „0“, pretože všetky čísla nie sú
desatinné, ale s parabolickým prírastkom, teda logaritmickou stupnicou podľa nášho názoru. Máme tiež
posúvacie pravítko, ktoré sa veľmi podobá kvadrantovým kalkulačkám, dalo by sa povedať strojom na ručné
logaritmické pridávanie.
A „0“ definuje ekvipotenciálny povrch, akýsi kruh, v ktorom je gradient média rovnomerný a má podobné
vlastnosti. Tu je „360“ 36-dielny gradient. Stále hovoríme o stupňoch. A ak je účet v jednotkách „3600“, t.j.
pozdĺž gradientu dvoch ekvipotenciálnych médií, potom radiánov. A tu uvažujeme o parametroch prostredia
medzi 2 limitmi. Samotný obrázok 167 sa počíta v „360“ (stupňoch) a používa pravidlo pre snímanie. A obr.168
- pri výpočte medzi 2 dutinami existuje taká mnohostranná figúra - nachádza sa v „3600“ (radiánoch), v
skutočnosti sa rozlišujeme vektormi polomeru. V takom prípade sa nevyžaduje pravidlo snímky, ale rozlišovací
kvadrant. Tých. rovnaká trigonometria, ale aplikovaná na skutočný svet medzisvetových prostredí.

Postava str. 19: Existuje veľa takýchto „váz“ roztrúsených po celom svete. Vedci sa dokonca domnievali, že
boli veľmi presne kalibrované na jednu alebo inú zvukovú frekvenciu. Čistota hlavne je veľmi dôležitá pre
udržanie nastavenia. Bod žiarenia je tiež viditeľný vo výpočtoch. Ale práve na tomto mieste sa nachádzajú
podivné otvory, ktoré sú nitované alebo dokonca rozmazané rôznymi starodávnymi vázami a rúrkami. A
výpočty akustiky v našom svete sú úplne rovnaké.

Prečo by to vlastne mohlo byť potrebné, okrem toho, že by sme sa navzájom strašili hlasnými monotónnymi
zvukmi. Napríklad na doladenie prostredia, vyžarovanie určitého tónu do okolitého priestoru. Priestor sa
prispôsobuje a ... Môže sa dokonca otvoriť medzisvetový prechod, alebo sa zmenia parametre hmoty, na ktorú
je naladený, povedzme, kameň sa stane plastickým, zatiaľ čo prostredie okolo neho si tieto nastavenia zachová.
Ohrievame vzduch, však? A všetko, čo sa dostalo na toto miesto, mení parametre pod „kúrením“, stáva sa
trochu iným, povedzme, niečo sa stane plastickejším a niečo sa dokonca odparí. Niečo sa transformuje a tak
ďalej, tak ďalej. „Kúrenie“ je len zmena podtextu hmoty vo vzduchu. Tiež hovoria, že molekuly začnú
bežať rýchlejšie a hmota sa zahreje. A molekuly môžete „rozbehnúť“ rôznymi spôsobmi. Môžete použiť
palicu na ich zadok, alebo hlasom, ktorým vydáte povel. Zvuk je koniec koncov vibráciami prostredia? To
znamená, že po zasiahnutí niektorých frekvencií, kde médium začne synchrónne reagovať, zasiahnutím
rezonancie, dostaneme zmenu prostredia. No, môžete spievať na jednu nôtu alebo dokonca rezonovať v určitej
melódii a rozčúliť sa.
Fyzika str. 20: Už sú známe prvky spojené. Tu máme šípku, ktorá ukazuje vychýlenie vyváženej tyče, ako v
konvenčnej mierke. A stĺpec logaritmického metra. Tu sú rastové grafy. A dokonca aj interferenčné mriežky, je
oboznámený s polarizačnými pruhmi svetla, keď hranol šíri svetlo. A tu sú gradientové extrémy obr.190
namaľované, dobre, ako rozbiehajúce sa kruhy na vode. A interferenčná frekvenčná mriežka obr.193. Tu
poznáme prístroj obr.189 ako ladičku, v podstate hrá úlohu kremenného rezonátora, nastavujúceho
referenčné parametre prostredia, pod ktorým sa meranie robí. Nakoniec by sa zdalo, prečo je na prístroji
zvláštna trubica „P“ - „O“? A visí to na závesoch, ako rovnaká ebonitová tyčinka a určuje frekvenčné parametre
prostredia. V podstate ide o meranie lomu média.
Fyzika p21: Aktuálny barometer a teplomer. Ale
prečo? A zhora vidíme niekoľko etáp Tornáda.
Spoločné tornádo. Ale v každom Tornáde je oko
neobyčajné - je to vnútorné prostredie a absolútne
odlišné od vonkajšieho, ktoré sú oddelené vrstvou
rotujúceho víru. Tornádo je stabilné, keď má
tonálnu os fungujúcu rezonančne, v podstate na
rovnakom portáli ako otvorený medzisvetový
prechod. Obr. 204. A pokiaľ je stabilný, je
dokonca možné cez tento kanál prejsť. Tornádo
má však nárazníkovú zónu „C“, čo je v podstate
medzisvetová vrstva, druh zeme nikoho, patriaci k
2 svetom naraz a k nikomu zvlášť. Práve táto zóna
„C“ funguje ako dvere, ktoré spájajú kopu
svetových portálov. A keď sa pozriete na správy,
všimnete si, že Tornádo nie je taký zriedkavý jav.
A teraz môžeme pomocou kúrenia, „vedra“ a
tlakovej komory dokonca vytvoriť túto
medzisvetovú zónu „C“. Tam sa to ukáže vo vedre
- ak chcete destilovať vodu na víno, ale chcete ju
destilovať do koňaku alebo benzínu.

