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Â Â Â Â Â Â 

PERPETUUM MOBILE
 
 
  Perpetuum mobile (z Â³ac. wiecznie ruchome) â€“ hipoteyczna maszyna, ktÃ³rej zasada dziaÂ³ania, wbrew znanym
prawom fizyki, umoÂ¿liwiaÂ³aby jej pracÃª w nieskoÃ±czonoÂ¶Ã¦. PrÃ³by zbudowania perpetuum mobile podejmowane
byÂ³y juÂ¿ w XIII wieku a szczegÃ³lne zainteresowanie tÂ± koncepcjÂ± przypadÂ³o na wiek XVI i XVII.
 
 Prace podejmowane przed XIX wiekiem mogÂ± byÃ¦ uznane za prÃ³by rozwoju koncepcji naukowych, ktÃ³re nie
zostaÂ³y potwierdzone.
 
 
 Perpetuum mobile odnosi siÃª do idei nieustannego dziaÂ³ania izolowanego urzÂ±dzenia mechanicznego lub
innego ukÂ³adu zamkniÃªtego, dziaÂ³ajÂ±cego bez podtrzymujÂ±cego Â¼rÃ³dÂ³a energii i bez dostarczenia
energii. Idea maszyny, ktÃ³ra po zbudowaniu i uruchomieniu mogÂ³aby dziaÂ³aÃ¦ wiecznie bez dostarczenia jej
paliwa czy jakiejkolwiek energii, od wiekÃ³w stanowi kuszÂ±ce i nieuchwytne marzenie ludzkoÂ¶ci.
 
 
 WedÂ³ug dzisiejszej wiedzy konstrukcje tego typu sÂ± niemoÂ¿liwe i podejmowane obecnie prÃ³by sÂ± uznawane za
pseudonaukÃª. Grono amatorÃ³w konstruktorÃ³w podejmuje tego typu prÃ³by, niekiedy twierdzÂ±c nawet, Â¿e
opracowali udane konstrukcje oparte o nowe nieznane idee lub niepotwierdzone zjawiska i nieznane Â¼rÃ³dÂ³a energii.
Ruch ten jest czÃªÂ¶ciÂ± ruchu wolnej energii.
 
 Mimo sprzecznoÂ¶ci dziaÂ³ania takiej maszyny z prawami fizyki, rozwaÂ¿ania z pogranicza fantastyki sÂ± bardzo
silnym bodÂ¼cem dla nowych pomysÂ³Ã³w. PodwaÂ¿ana jest takÂ¿e prawdziwoÂ¶Ã¦ II zasady termodynamiki. 
 
 Perpetuum mobile I rodzaju 
 
 Perpetuum mobile pierwszego rodzaju, to hipotetyczna maszyna, ktÃ³ra wytwarza wiÃªcej energii niÂ¿ sama zuÂ¿ywa,
tj. wykonuje pracÃª bez pobierania energii z zewnÂ±trz lub praca wykonywana przez niÂ± jest wiÃªksza od pobieranej
energii. MiaÂ³by to byÃ¦ samonapÃªdzajÂ±cy siÃª mechanizm. Do miana perpetuum mobile pretendowaÂ³y liczne
konstrukcje - poczÂ±tkowo mechaniczne, a gdy zapoczÂ±tkowano konstrukcje silnikÃ³w cieplnych, podejmowano
prÃ³by konstruowania maszyn opartych o przemiany gazowe.
 
 Perpetuum mobile II rodzaju 
 
 Perpetuum mobile drugiego rodzaju, to cykliczna maszyna, ktÃ³ra zamienia energiÃª cieplnÂ± na pracÃª
mechanicznÂ± bez wzrostu caÂ³kowitej entropii. TakÂ± maszynÂ± byÂ³by np. silnik cieplny, pobierajÂ±cy z otoczenia
ciepÂ³o, ktÃ³re nastÃªpnie zamieniane byÂ³oby caÂ³kowicie na pracÃª. Silnik taki nie oddawaÂ³by ciepÂ³a do
otoczenia, a jego sprawnoÂ¶Ã¦ wynosiÂ³aby 100%.
 
 DziaÂ³anie tego typu maszyny nie przeczyÂ³oby zasadzie zachowania energii (czyli rÃ³wnoczeÂ¶nie I zasadzie
termodynamiki), ale byÂ³oby niezgodne z drugÂ± zasadÂ± termodynamiki.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_mobile
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UmysÂ³u
 
 
 
  Â Â PERPETUM MOBILE - NAPÃŠD GRAWITACYJNY KOÂ£A
 Â WYNALAZCÃ“W ANDRZEJA i MAGDALENY STRUSKICH
 
  NapÃªd Grawitacyjny KoÂ³a jestÂ wynalazkiem zgÂ³oszonym w UPRPÂ  ktÃ³rego zasada dziaÂ³ania, wbrew
znanym prawom fizyki - raczej mechaniki umoÂ¿liwiaÂ³a pracÃªÂ  urzÂ±dzenia w nieskoÃ±czonoÂ¶Ã¦Â  i
dziaÂ³aÂ  bez dostarczenia energii z zewnÂ±trz
 
 
 Wynaleziony mechanizm dysponuje takim potencjaÂ³em mocy, Â¿e powinien mieÃ¦ zamontowany hamulec lub
blokadÃª obrotÃ³w na czas budowy, konserwacji czy remontu.
 
 
  Â Â Â  Â 
 
 
 Â 
 ZgÂ³oszenie patentowe w UrzÃªdzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, pod nr, P.393474 tytuÂ³ wynalazku,
â€žNAPÃŠD GRAWITACYJNY KOÂ£Aâ€• autorzy Andrzej i Magdalena
Struscy.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â   
Â Â Â Â Â 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
 
 
 Â 
 Ten schematyczny rysunek obrazuje istotÃª wykorzystania dÂ¼wigni przegubowych, jako ramion, ktÃ³re pozwalajÂ±
na automatycznÂ± zmianÃª dÂ³ugoÂ¶ci dÂ¼wigni przekazujÂ±cej moc uzyskiwanÂ± z siÂ³y ciÂ±Â¿enia w ukÂ³adzie
napÃªdu koÂ³a, lub osi. RamiÃª obciÂ±Â¿one na swym najdalej zamontowanym czÂ³onie, pozwala na przemieszczenie
tego ciÃªÂ¿arka w rÃ³Â¿nej odlegÂ³oÂ¶ci od osi podczas jednego obrotu mechanizmu. OpadajÂ±c pod wpÂ³ywem
przyciÂ±gania rozÂ³oÂ¿one ramiÃª tworzy wiÃªksza siÂ³Ãª, niÂ¿ ramiÃª znajdujÂ±ce siÃª po drugiej stronie osi, ktÃ³re
dziÃªki odpowiedniej konstrukcji przegubÃ³w pod wpÂ³ywem tego samego przyciÂ±gania grawitacyjnego zwija siÃª
moÂ¿liwie najbliÂ¿ej osi.Â 
 Â  
  Zasada dziaÂ³ania mechanizmu, pokazana na tym schematycznym rysunku, nie obrazuje wszystkich moÂ¿liwych
sposobÃ³w zamontowania ramion ani ich rÃ³Â¿norodnych konstrukcji.Â  
 Â  JeÂ¿eli poszczegÃ³lne ramiona zamontowane bÃªdÂ± na osi w ten sposÃ³b, Â¿e kaÂ¿de kolejne jest przesuniÃªte i
jego konstrukcja nie posiada kontaktu z konstrukcjÂ± sÂ±siada, wÃ³wczas moÂ¿na uzyskaÃ¦ maksymalne
przybliÂ¿enie ciÃªÂ¿arka do osi po stronie utraty mocy. Taki sposÃ³b instalacji ramion pozwoli uzyskaÃ¦ maksymalnÂ±
rÃ³Â¿nicÃª w dÂ³ugoÂ¶ci dÂ¼wigni i zwiÃªkszyÃ¦ sprawnoÂ¶Ã¦ mechanizmu. Dodatkowym czynnikiem
wspomagajÂ±cym korzystne poÂ³oÂ¿enie ciÃªÂ¿arka po stronie utraty mocy, bÃªdzie magnes zamontowany na osi,
ktÃ³ry z niewielkÂ± siÂ³Â± przyciÂ±gania zmieni poÂ³oÂ¿enie ciÃªÂ¿arka, wiszÂ±cego w tym miejscu
bezwÂ³adnie.Â Â 
 Â Â Â  Â Dla zwiÃªkszenia elastycznoÂ¶ci pracy w przegubach powinny byÃ¦ zamontowane zderzaki tÂ³umiÂ±ce
drgania i dÂ¼wiÃªki w trakcie rozwijania siÃª ramienia. Samo rozwijanie powinno byÃ¦ wspomagane mechanizmami
rozprÃªÂ¿ajÂ±cymi, ktÃ³re przyspiesza czas rozwijania siÃª ramienia do jego peÂ³nego zasiÃªgu Ta kwestia techniczna
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posiada wpÂ³yw na osiÂ±ganie dÂ³uÂ¿szej drogi pracy ciÃªÂ¿arka po stronie uzyskiwania mocy z siÂ³y przyciÂ±gania
grawitacyjnego. Mechanizmy tÂ³umiÂ±ce i wspomagajÂ±ce rozwijanie, korzystnie mogÂ± byÃ¦ wyposaÂ¿one w
magnesy staÂ³e. Tak wyposaÂ¿ona konstrukcja bÃªdzie siÃª charakteryzowaÂ³a dÂ³uÂ¿szÂ± trwaÂ³oÂ¶ciÂ± pracy i
ograniczeniem uciÂ±Â¿liwej gÂ³oÂ¶noÂ¶ci.Â  
 Â  Â NapÃªd grawitacyjny koÂ³a opracowaliÂ¶my w momencie potrzeby. Opatentowany przez nas wiatrak na
podstawie obrotowej, cechuje taka konstrukcja turbiny, gdzie jej Â³opaty sÂ± rozmieszczone tylko na obwodzie.Â  
 Â 
 
 
http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=news&op=readNews&id=10&title=Elektrownia-wiatrowa-na-podstawie-o
brotowej-lub-plywajacejÂ 
 Â  
 
 PomyÂ¶laÂ³em, Â¿e warto by byÂ³o zastosowaÃ¦ do takiej turbiny dodatkowy napÃªd, ktÃ³ry bÃªdzie jÂ± obracaÂ³ w
czasie, gdy nie wieje wiatr. KoÂ³o w takim rodzaju turbiny moÂ¿e a nawet powinno posiadaÃ¦ duÂ¿y ciÃªÂ¿ar, ktÃ³ry
bÃªdzie wpÂ³ywaÂ³ na bezwÂ³adnoÂ¶Ã¦ mechanizmu w trakcie pracy. Na takiej masie dodatkowe ciÃªÂ¿arki
zamontowane na obrzeÂ¿u bÃªdÂ± koÂ³o wprawiaÂ³y w ruch (wystarczajÂ±co elastyczny podczas zmiany ich
poÂ³oÂ¿enia), pod warunkiem, Â¿e po przeciwnej stronie osi bÃªdÂ± mogÂ³y samoczynnie siÃª do niej zbliÂ¿yÃ¦.
Niewiele czasu byÂ³o nam potrzebne do wymyÂ¶lenia dÂ¼wigni przegubowych. W efekcie powstaÂ³ pomysÂ³ na
mechanizm, ktÃ³ry speÂ³ni istotÃª maszyny dziaÂ³ajÂ±cej pod wpÂ³ywem siÂ³y grawitacyjnej, czyli perpetuum
mobile.Â Â Â 
 Â  
 Â  Dodatkowa wyjasniajaca informacja 
  Ze wzglÃªdu naÂ cechÃª samego terminu perpetuum mobile postanowiÂ³em dodaÃ¦ informacje
uzupeÂ³niajacÂ± naszego rozwiÂ±zania czyniÃª to po to wyjaÂ¶niÃ¦ wÂ±tpliwoÂ¶ci jakie mogÂ± wystÂ±piÃ¦ w
ocenach czytajÂ±cych i zainteresowanych.
 Informacje na temat perpetuum mobile , ktÃ³re sa publikowane przedstawiajÂ±Â rysunek opis widocznego na
rysunku urzÂ±dzenia. W stosunku do naszego rozwiÂ±zania chce poszerzyc informacje zawarte w technicznym
opisie, ktÃ³re mogÂ± byÃ¦ Â¶cisÂ³e.
 ZgÂ³oszenie wynalazku to jego opis, ktÃ³ry musi precyzyjnie ujmowaÃ¦ istotÃª rzeczy, natomiast rysunek jest
tylko forma pomocniczÂ±.
 Nasz wynalazek najcenniejszÂ± swoja cechÃª technicznÂ± jak jesteÂ¶my przekonani takÂ±, ktÃ³ra przewaÂ¿y
problemy zwiÂ±zane z istotÂ±Â  perpetuum mobile ma przedstawionÂ± tylko w opisie, nie jest ona widoczna na
rysunku. Cecha ta jest ujÃªta w sÂ³owach zawartych w treÂ¶ci artykuÂ³u:Â  
 
 
 "Zasada dziaÂ³ania mechanizmu, pokazana na tym schematycznym rysunku, nie obrazuje wszystkich
moÂ¿liwych sposobÃ³w zamontowania ramion ani ich rÃ³Â¿norodnych konstrukcji.Â Â Â 
 Â 
 JeÂ¿eli poszczegÃ³lne ramiona zamontowane bÃªdÂ± na osi w ten sposÃ³b, Â¿e kaÂ¿de kolejne jest
przesuniÃªte i jego konstrukcja nie posiada kontaktu z konstrukcjÂ± sÂ±siada, wÃ³wczas moÂ¿na uzyskaÃ¦
maksymalne przybliÂ¿enie ciÃªÂ¿arka do osi po stronie utraty mocy. Taki sposÃ³b instalacji ramion pozwoli
uzyskaÃ¦ maksymalnÂ± rÃ³Â¿nicÃª w dÂ³ugoÂ¶ci dÂ¼wigni i zwiÃªkszyÃ¦ sprawnoÂ¶Ã¦ mechanizmu.
Dodatkowym czynnikiem wspomagajÂ±cym korzystne poÂ³oÂ¿enie ciÃªÂ¿arka po stronie utraty mocy, bÃªdzie
magnes zamontowany na osi, ktÃ³ry z niewielkÂ± siÂ³Â± przyciÂ±gania zmieni poÂ³oÂ¿enie ciÃªÂ¿arka,
wiszÂ±cego w tym miejscu bezwÂ³adnie.Â  â€•
 Szerzej tÃª kwestiÃª technicznÂ± przedstawiajÂ±c, powiem, Â¿e nasza konstrukcja zÂ³oÂ¿ona z szeregu
przegubowych ramion, wcale nie musi byÃ¦ zamontowana na tarczy koÂ³a, ktÃ³re ma ona napÃªdzaÃ¦ i tym
samym speÂ³niaÃ¦ zasadÃª perpetuum mobile. 
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 ZespÃ³Â³ ramion, niezaleÂ¿nie od tego, ile ich jest zastosowanych,(czym wiÃªcej tym lepiej), jest montowany
na osi po dwie w jednej pÂ³aszczyÂ¼nie. TworzÂ± one spiralny zbiÃ³r dowolnej dÂ³ugoÂ¶ci. Takie
zamontowanie ramion pozwala w maksymalny sposÃ³b skrÃ³ciÃ¦ dzwigniÃª po stronie utraty mocy. W
zwiÂ±zku z takim skrÃ³ceniem ramienia-dÂ¼wigni, uzyskamy maksymalnÂ± sprawnoÂ¶Ã¦ urzÂ±dzenia a
iloÂ¶Ã¦ par ramion na osi, bÃªdzie powielaÂ³a jego moc.Â  
 
 
 Tego rozwiÂ±zania technicznego, ktÃ³re jest najwaÂ¿niejsze w naszym wynalazku nie widaÃ¦ na
schematycznym rysunku,. Jest ono opisane w tekÂ¶cie wyjaÂ¶niajÂ±cym zasady budowy konstrukcji, jednak
ten opis moÂ¿e byÃ¦ zbyt skromny i maÂ³o czytelny, dlatego dodajÃª to uzupeÂ³nienie. 
 
 
  Andrzej i Magdalena Struscy.Â Â  
 Â  Â PatentyÂ 
 
 
 
 Odpowiedzi w zwiazku z pytaniami dotyczacymi perpetum mobile
 Â¬rÃ³dÂ³o: wolnemedia.net
 
 
 MAS 23.01.2011 15:10  W Â¶wietle komentarzy dotyczÂ±cych naszego rozwiÂ±zania uprzejmie proszÃª wszystkich
zainteresowanych o bardzo uwaÂ¿ne przeczytanie treÂ¶ci opisujÂ±cej budowÃª tego urzÂ±dzenia. Zgloszenie
wynalazku przyjmowane jest na podstawie opisu a nie rysunku jest on jedynie elementem dodatkowym â€“
schematycznym pokazaniem konstrukcji.
 Sam termin â€žschematycznyâ€• mÃ³wi Â¿e nie przekazuje precyzji stÂ±d rysunek jest tylko pomocniczym elementem
opisu konstrukcji.Istota naszego rozwiÂ±zania jest zawarta w opisie. MogÃª tylko dodaÃ¦, Â¿e ta istota ukazuje
konstrukcjÃª spiralnie zamocowanych par na dowolnie dÂ³ugiej osi. Rysunek ukazuje 3 dziaÂ³ajÂ±ce ramiona â€“
wynika to z przyczyny spiralnej budowy ramion. RamiÃª gÃ³rne otwarte w tej pozycji jest dlatego Â¿e dziaÂ³ajÂ±
odpowiednie mechanizmy wskazane rÃ³wnieÂ¿ w opisie. pozdrawiam Magdalena Struska.
 
  MAS 23.01.2011 17:31  odp.do ki-matik
 link podany pokazuje podstawowe formy geometryczne, mÂ±Â¿ nie ma moÂ¿liwoÂ¶ci przedstawiania komputerowych
animacji. CaÂ³y zbiÃ³r podstawowych form geometrycznych zbudowaÂ³ fizycznie wiele lat temu, najwiÃªkszym
osiagnieciem jest bryÂ³a, ktÃ³ra nazwalismy Harfa i Lira.
 http://www.andrzejstruski.com/articles_34_Bryla-AMAZ.html WÂ³aÂ¶nie ta baza wiedzy o przestrzeniach
geometrycznych zawarta w pamiÃªci pozwoliÂ³a na wiele rozwiazaÃ±. realisto taka polemika jest czysto akademickÂ±,
wielu jÂ± stosuje niczego nie osiÂ±ga, â€žsukces to nie szukanie problemÃ³w sukces to dziaÂ³anie.â€•
 Jak znajdziemy wykonawcÃª projektu dowiedziemy, Â¿e ta maszyna bÃªdzie dziaÂ³aÂ³a bo szeregowe rozÂ³oÂ¿enie
par ramion pozwala na prowadzenie ciÃªÂ¿arka bardzo blisko osi po stronie utraty mocy. Nie waÂ¿ne jak wielkie sÂ±
tarcia rÃ³Â¿nica w dÂ³ugoÂ¶ci dÂ¼wigni jest decydujÂ±ca. Przy takiej rÃ³Â¿nicy pomiÃªdzy dÂ³ugoÂ¶ciami dÂ¼wigni
jeden pracujÂ±cy ciÃªÂ¿arek zrÃ³wnowaÂ¿y kilka podnoszonych. PowinniÂ¶my uzyskaÃ¦ duÂ¿y zapas mocy. 
Pozdrawiam Magdalena Struska
 
 
  MAS 23.01.2011 21:29  Ki-matiK na stronie bryÂ³y sa w formie grafiki komputerowej, w najbliÂ¿szym czasie
umieÂ¶cimy fotografie modeli wykonanych fizycznie (zbÃ³r bryÂ³ AMAZ posiada ochronÃª patentowÂ±)finalnym
efektem tego zbioru jest instrument harfa i Lira, ktÃ³ry wydaje dÂ¼wieki kurantÃ³w â€“ jest to jedyny na Â¶wiecie taki
egzemplarz moÂ¿na go obejrzeÃ¦ tu:http://www.andrzejstruski.com/articles_74_Instrumentâ€”Harfa-i-Lira.html realista
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to Â¿e ziemia jest kulÂ± to juÂ¿ wiedzieli Aztekowie i nie tylko oni.
 WczeÂ¶niejsze nasze inne rozwiÂ±zanie rÃ³wnieÂ¿ wedÂ³ug nauki nie miaÂ³o prawa dziaÂ³aÃ¦ i do dzisiejszego dnia
matematyka naukowcom siÃª na nic nie przydaÂ³a natomiast rozwiÂ±zanie dostaÂ³o liczne nagrody a w skÂ³ad komisji
wchodzili profesorowie.
 Inna sprawa, Â¿e w tej materii zostalismy perfidnie oszukani przez inwestora. Pozdrawiam Magdalena Struska.
 
  MAS 23.01.2011 21:52 
  Trinollan Tak jak w wiÃªkszoÂ¶ci prostych rozwiÂ±zaÃ± to rÃ³wnieÂ¿ powstaÂ³o przypadkowo. Po zgÂ³oszeniu do
UPRP wiatraka czÃªÂ¶ciowo osÂ³oniÃªtego, ktÃ³ry ma specyficzne koÂ³o zaistniaÂ³a teoretyczna moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ pracy
tego koÂ³a gdy nie ma wiatru, wÃ³wczas mÂ±Â¿ wpadÂ³ na pomysÂ³ zastosowania przegubowych dÂ¼wigni
montowanych na tarczy takiego koÂ³a w efekcie toku myÂ¶lenia dotyczÂ±cego efektywnego zastosowania dÂ¼wigni
przegubowych powstaÂ³a istota urzÂ±dzenia opartego na spiralnych ramieniach przegubowych, ktÃ³re po stronie
uzyskiwania mocy sÂ± rozwiniÃªte a po stronie tracenia jej zwijajÂ± siÃª automatycznie.
 Dalszy ciag rozumowania wytworzyÂ³ aspekt tej konstrukcji w postaci zamontowania takich dÂ¼wigni na osi. Dla
przykÂ³adu teraz jeÂ¿eli komplet dÂ¼wigni zamontowany w postaci tarczowej daje chociazby znikomy zysk mocy to
kilka segmentÃ³w w postaci zbiorÃ³w spiralnych wytworzy bardzo skutecznÂ± moc. Przyczyna prosta: na osi ramiÃª
ciagnione do gÃ³ry nie bÃªdzie siÃª opieraÂ³o na innym ramieniu a wiÃªc ciÃªÂ¿arek bÃªdzie podnoszony bardzo blisko
osi.
 Co do rysunku Leonarda da Vinci zapoznalismy siÃª z nim dopiero podczas pisania artykuÂ³u do strony kiedy juÂ¿
mielismy przypisany numer zgÂ³oszenia wynalazku.
 Poza tym ten rysunek, ktÃ³ry narysowaÂ³ Leonardo rÃ³wnieÂ¿ wskazuje maszynÃª prostÂ± a nie wykwit jakiÂ¶
fantastycznych rozwiÂ±zaÃ± technicznych. Pozdrawiam Magdalena Struska.
 
  MAS 25.01.2011 13:15 
  Dodatkowe wyjaÂ¶nienie kwestii technicznych zwiÂ±zanych z maszynami, ktÃ³rych cechy fizycznego ruchu sÂ±
pokazywane na roÂ¿nych rysunkach majacych wspÃ³lnÂ± genezÃª Perpetuum Mobile wszystkie te maszyny, ktÃ³re
dotyczÂ± uÂ¿ycia dÂ¼wigni dwuramiennych mogÂ± pracowaÃ¦ w aspekcie Perpetuum Mobile jednakÂ¿e niezbÃªdnym
jest speÂ³nienie zasady duÂ¿ej rÃ³Â¿nicy pomiÃªdzy ramieniem uzyskujÂ±cym moc a ramieniem tracÂ±cym moc.
Nasze rozwiÂ±znie dysponuje rÃ³Â¿nicÂ± do zakresu 2.5 krotnej proporcji dÂ³uÂ¿szej dÂ¼wigni pozyskujÂ±cej moc w
stosunku do dÂ¼wigni moc tracÂ±cej. Taka proporcja mÃ³wi ze ciÃªÂ¿arek uzyskujÂ±cy moc rÃ³wnowaÂ¿y 2,5
ciÃªÂ¿arka tracÂ±cego moc proszÃª porÃ³wnaÃ¦ ( wystarczy spojrzeÃ¦ wzrokowo na rysunki innych maszyn)by ocenic
te proporcje.
 WiÃªkszoÂ¶Ã¦ z pokazywanych maszyn posiada proporcje do 1-krotnej przewagi to jest stanowczo za maÂ³a przewaga
by urzedzenie pÂ³ynnie pracowaÂ³o i posiadaÂ³o zapas mocy na pokonanie tarcia. takÂ± minimalnÂ± proporcjÂ± jest
1,5 krotnie dÂ³uÂ¿sza dzwignia pracujÂ±ca w stosunku do dÂ¼wigni tracÂ±cej moc. Pozdrawiam Magdalena Struska
 
 
  MAS 25.01.2011 13:25  W Â¶wietle proporcji dxwigni uzyskujÂ±cej moc w stosunku do dÂ¼wigni tracacej moc, ktÃ³re
dotyczÂ± maszyn pretendujÂ±cych do Perpetuum Mobile najlepszÂ± proporcja charakteryzuje siÃª maszyna pana
A.JÃ³zefczuk. JednakÂ¿e konstrukcja toru pokazana na rysunku uniemoÂ¿liwia pracÃª tej maszyny. Podnoszenie kulki
jak pisze autor (w tym przypadku nie moÂ¿e wystÃªpowaÃ¦ mechanizm z kulkÂ±!)w konstrukcji takiego toru bedzie
powodowaÂ³o : 1.Zbyt dÂ³uga drogÃª ramion tracÂ±cych w stosunku do ramion pracujacych.
 2.Praktycznie pionowa droga kulki w torze spowoduje opory, ktÃ³re zatrzymajÂ± maszynÃª.
 3.Zbyt maÂ³a iloÂ¶Ã¦ ramion. W Â¶wietle tych problemÃ³w technicznych ta maszyna nie bÃªdzie pracowaÂ³a. 
Pozdrawiam Magdalena Struska 1.Â Â Â Â  Pozdrawiam Magdalena Struska Â 
  MAS 25.01.2011 15:45  realista wskazane w linkach urzÂ±dzenia nie wiele majÂ± wspÃ³lnego z naszym
rozwiÂ±zaniem.
 1. Ramiona w naszym urzÂ±dzeniu siÃª nigdy nie prostujÂ± to sÂ± ramiona spiralne.
 2.Ramiona spiralne pracujÂ± korzystniej w mechanice dÂ¼wigni, tego jeszcze nikt nie przedstawiÂ³ oprÃ³cz nas.
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ZwrÃ³Ã¦ uwagÃª, Â¿e na rysunku widoczne sÂ± 3 pracujÂ±ce ramiona a wystarczyÂ³o by dwa aby mechanizm
zastosowany na osi chodziÂ³.
 3.W naszej konstrukcji wystÃªpujÂ± : dÂ¼wignia dwustronna i dÂ¼wignie jednostronne.
 4.RamiÃª w naszej konstrukcji dÂ¼wigniÂ± jednostronnÂ± siÃªga osi majÂ±c bardzo korzystne przeÂ³oÂ¿enie.
 5.RamiÃª dwustronne ma bardzo korzystnÂ± proporcjÃª. Twierdzisz, Â¿e tylko dwa zÂ³udzenie moÂ¿e wystapiÃ¦ gdy
niedoÂ¶wiadczony obserwator ocenia pracÃª dÂ¼wignii spiralnych. PowyÂ¿sze kwestie dotyczÂ± budowy tarczoej po
raz kolejny przypominam, Â¿e istota tego rozwiazania jest zawarta w opisie a nie w rysunku.
 Tam parami montowane ramiona na osi nie przeszkadzajÂ± sobie wzajemnie i podnoszenie ciÃªzarka do gÃ³ry moze
byÃ¦ prowadzone bardzo blisko osi.
 WÃ³wczas uzyskujemy conajmniej 2,5 krotna proporcje, wystarczajaca do pokonania wszelkich oporÃ³w i uzyskania
zapasu mocy. OtrzymaliÂ¶my numer zgÂ³oszenia patentowego, ktÃ³ry jest tu opublikowany. W Polsce tradycyjnie
patent otrzymuje siÃª nie prÃªdzej niÂ¿ po kilku latach. Pozdrawiam Magdalena Struska
 
 
  MAS 27.01.2011 20:02  DÂ¼wignia jednostronna, ten szczegÃ³Â³ na schematycznym rysunku jest maÂ³o widoczny
jednak precyzyjnie patrzÂ±c na mocowanie pierwszego czlonu kaÂ¿dego ramienia bÃªdzie moÂ¿na zauwaÂ¿yÃ¦, Â¿e
opiera on siÃª o zderzak, ktÃ³ry jest bardziej oddalony od osi niÂ¿ mocowanie tego przegubu. W tym miejscu wystepuje
dÂ¼wignia jednoramienna. Zastosowanie tej dÂ¼wigni pozwala korzystnie przenosiÃ¦ siÂ³y na oÂ¶ â€“ dziaÂ³a to tak
jak ciÃªÂ¿ar pionowo naciskajacy na roklkÃª, ktÃ³ra jest zamocowana przegubowo. W momencie odchylenia rolki
uzyskuje ona potencjaÂ³ ruchu.
 Dodatkowym handikapem takiego mocowania ramienia jest moment zamiany kierunku jego pracy- wÃ³wczas caÂ³y
zespÃ³Â³ uzyskuje uwolnienie z siÂ³ ciaÂ¿Â±cych na tym ramieniu.
 
 
  cyt.â€•naleÂ¿y pamiÃªtaÃ¦, Â¿e co prawda siÂ³a ciÂ±Â¿enia dziaÂ³a pionowo w dÃ³Â³, ale przeciwdziaÂ³a jej siÂ³a
utrzymujÂ±ca ciÃªÂ¿ar. wiÃªc zarÃ³wno ciÃªÂ¿arek najwyÂ¿ej poÂ³oÂ¿ony jak i ten najniÂ¿ej nie dziaÂ³ajÂ± z
peÂ³nÂ± siÂ³Â± (Â¿e siÃª tak niefachowo, a obrazowo wyraÂ¿Ãª).â€•
 
 
  W momentach skrajnych dÂ¼wigni po stronie uzyskiwania mocy ciÃªÂ¿arki dajÂ± najmniejszy efekt. W tym aspekcie
dÂ¼wignia spiralna posiada lepsze wektory i uzyskujemy z niej wiÃªkszÂ± moc.
 
 
  cyt.â€• przecieÂ¿ â€žwyprostowanieâ€• spiralnego ramienia nie nastÂ±pi tak, by Â¶rodek ciÃªÂ¿koÂ¶ci byÂ³ pionowo
nad osiÂ± ukÂ³adu, a dopiero po przewaÂ¿eniu ramienia. wiÃªc im bardziej spiralnie tym pÃ³Â¼niejâ€•.
 
 
  Nie istotne jest czy wczeÂ¶niej czy pÃ³Â¼niej, natomiast ramiÃª spiralne posiada w tej kwestii korzystniejszÂ± cechÃª
niÂ¿ ramiÃª proste gdyÂ¿ ciÃªÂ¿arek zamocowany na koÃ±cu ramienia w ramieniu spiralnym wyÂ¿ej uzyskuje punkt
pracy i utzymuje go mimo, Â¿e Â¶rodek ramienia minie pionowÂ± oÂ¶ w dolnym poÂ³oÂ¿eniu. A wiÃªc posiada
dÂ³uÂ¿szÂ± droge pracy.
 
 
  cyt.â€•nawet jeÂ¶li ciÃªÂ¿arki bÃªdÂ± wciÂ±gane ekstremalnie blisko osi to i tak muszÂ± zostaÃ¦ wciÂ±gniÃªte na
dokÂ³adnie takÂ± samÂ± wysokoÂ¶Ã¦ z ktÃ³rej spadajÂ±. a dÂ¼wignia ma tÃª wÂ³aÂ¶ciwoÂ¶Ã¦, Â¿e co prawda siÂ³a
potrzebna do przesuniÃªcia ciÃªÂ¿aru jest mniejsza, ale teÂ¿ na mniejszÂ± wysokoÂ¶Ã¦.â€•
 
 
  W tym przypadku bierzemy pod uwagÃª dÂ¼wigniÃª dwustronnÂ± i ramiÃª tracÂ±ce moc ma identyczna wysokoÂ¶Ã¦
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jak ramiÃª uzyskujace moc, jedynie ciÃªÂ¿arek ma innÂ± drogÃª, po stronie tracÂ±cej moc o wiele krÃ³tszÂ± w tym
samym czasie. JeÂ¿eli bÃªdzie przechodziÂ³ bardzo blisko osi to proporcja siÂ³ jest na korzyÂ¶Ã¦ ramienia
pracujÂ±cego. W przypadku naszego rozwiÂ±zania dwu i pÃ³Â³ krotna proporcja jest osiÂ±galna. JeÂ¶li nawet na
podniesienie ciÃªÂ¿arka mechanizm zuÂ¿yje dwukrotnÂ± przewagÃª dÂ¼wigni ( co jest maÂ³o prawdopodobne ) i tak
pozostanie nam jeszcze 0,5 proporcji jako czysty zysk. W mechaniÂ¼mie spiralnym gdzie na osi zamontowany jest
dowolny szereg par suma tych niewielkich uzyskÃ³w wolnej mocy daje skutecznÂ± pracÃª Perpetuum Mobile.
 
 
  cyt.â€• wiem, czytaÂ³em to juÂ¿, Â¿e szkic to tylko szkic a opis jest najwaÂ¿niejszy. ale on niczego nie tÂ³umaczy i
nie odkrywa Â¿adnych nowych moÂ¿liwoÂ¶ci. nie bÃªdzie niestety Â¿adnego zapasu mocy. no, ale niejednemu na
nazwisko Kolumb ;)â€¦ 
 
 
  W poprzedniej odpowiedzi wykazaliÂ¶my w budowie maszyny zdolnoÂ¶Ã¦ uzyskiwania wolnej mocy, przedstawiliÂ¶my
tylko jednÂ± piatÂ± czÃªÂ¶ci proporcjonalnej przewagi jako wolnÂ± moc, a wiÃªc cztery czÃªÂ¶ci przewagi to
wystarczajÂ±ca iloÂ¶Ã¦ na zrÃ³wnowaÂ¿enie rÃ³Â¿nych oporÃ³w po stronie utraty mocy.
 ProszÃª zwrÃ³ciÃ¦ uwagÃª, Â¿e przy proporcji zero mechanizm zachowywaÂ³ by siÃª bezwÂ³adnie nie wykazywaÂ³ by
ani zysku ani straty moÂ¿na by wprawiÃ¦ go w ruch zastosowaniem minimalnej dodatkowej mocy wielokrotnie mniejszej
od moÂ¿liwoÂ¶ci osiÂ±gÃ³w ciÃªÂ¿arka.
 OczywiÂ¶cie ta sytuacja wystÂ±piÂ³a by gdyby ramiona byÂ³y sztywne. Dlatego Â¿e ramiona sÂ± przegubowe
zakÂ³adamy, Â¿e dwukrotny potencjaÂ³ ciÃªÂ¿arka zrÃ³wnowaÂ¿y wszelkie utraty mocy a jego poÂ³owa potencjaÂ³u
bÃªdzie mocÂ± wolnÂ±.
 Przy dwÃ³ch parach ramion bÃªdzie to potencjaÂ³ 1 ciÃªÂ¿arka a przy 20 parach ramion potencjaÂ³ 10 ciÃªÂ¿arkÃ³w.
Mechanizm tak zbudowany niewatpliwie speÂ³niaÂ³ bÃªdzie cechy Perpetuum Mobile.
 
  Pozdrawiam Magdalena Struska
 Andrzej Struski.
 
 
       MAS 28.01.2011 18:06   realista cyt.â€•realta â€ždÂ¼wigniaâ€• sÂ³uÂ¿y jedynie zahamowaniu wychylanego
ramienia. jest ona bez znaczenia w tej konstrukcji, bo wbrew temu co piszecie istotne jest tutaj czy wyprostowanie
ramienia nastÃªpuje wczeÂ¶niej czy pÃ³Â¼niej. i naprawdÃª bez znaczenia jest tutaj ksztaÂ³t ramion. praca bo obu
stronach dÂ¼wigni bÃªdzie taka sama bez wzglÃªdu na zastosowane ksztaÂ³ty. mylicie siÃª piszÂ±c o mniejszej
drodze i pÂ³ynÂ±cych z tego korzyÂ¶ciach.â€•
 
 
  Nie zachamowaniu tylko sÂ³uÂ¿y do podparcia, a punkt podparcia ramienia oddalony od punktu jego mocowania
tworzy automatycznie dÂ¼wigniÃª. Stosunek dÂ³ugoÂ¶ci czÃªÂ¶ci od mocowania do podparcia do czÃªÂ¶ci za
podparciem jest proporcjÂ± dÂ¼wigni jednoramiennej podobnÂ± zasadÃª w osi grawitacji posiada Â¿yroskop.
 Jak by nie patrzÂ±c ten typ mocowania ramienia musi spowodowaÃ¦ wystapienie dodatkowych efektÃ³w, nie
spowodowaÂ³ by ich tylko wÃ³wczas gdyby caÂ³y zbiÃ³r nie byÂ³ w ruchu.
 W ramieniu spiralnym wyprostowanie nigdy nie wystÃªpuje, a ciÃªÂ¿arek punkt oparcia w stosunku do pierwszego
czÂ³onu ( pierwszy czÂ³on wskazuje poÂ³oÂ¿enie dÂ¼wigni prostej ) uzyskuje prÃªdzej niÂ¿ ciÃªÂ¿arek na ramieniu
prostym tym samym automatycznie osiÂ±ga dÂ³uÂ¿szÂ± drogÃª pracy.
 Â  W zwiÂ±zku z tym duÂ¿e znaczenie ma ksztaÂ³t ramion.
 Praca dÂ¼wigni spiralnej w obszarze utraty mocy jest korzystniejsza w stosunku do dÂ¼wigni prostej w zwiÂ±zku ze
samÂ± konstrukcjÂ± przegubÃ³w jakie moÂ¿na zastosowaÃ¦ do obu dÂ¼wigni, by dÂ¼wignia prosta mogÂ³a zwinÂ±Ã¦
siÃª aÂ¿ do osi, jej przeguby muszÂ± mieÃ¦ wiÃªkszy zakres pracy mechanicznej a to z kolei przedÂ³uÂ¿a czas
rozwijania jej po stronie pozyskiwania mocy co skutkuje dodatkowÂ± utratÂ± czÃªÂ¶ci drogi pracy.
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 Â  Natomiast spiralna zwinie siÃª do samej osi a przeguby jej nie muszÂ± wykonywaÃ¦ tak dÂ³ugiej pracy mechanicznej
jak w dÂ¼wigni prostej tym samym odbojniki przegubÃ³w prÃªdzej odbijÂ± kolejne czlony i dÂ¼wignia szybciej siÃª
rozwinie.
 Â  Pozdrawiam Magdalena Struska
 Andrzej Struski.
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