1. i nadmiernie wysokim potencjale, zasadniczo, jak opisano.
2. Metoda wytwarzania pr du elektrycznego dla praktycznego zastosowania, jak dla
wietlenia elektrycznego, która polega na generowaniu lub wytworzeniu pr du o ogromnej
cz stotliwo ci i wzbudzaniu przez taki pr d w pracuj cym obwodzie b
do którego s po czone
urz dzenia o wietlenia, pr du o odpowiedniej cz stotliwo ci i nadmiernie wysokim potencjale, jak
opisano.
3. Metoda wytwarzania pr du elektrycznego dla praktycznego zastosowania, jak dla
wietlenia elektrycznego, która polega na za adowaniu kondensatora odpowiednim pr dem,
utrzymywaniu przerywanego lub oscylacyjnego wy adowania wymienionego kondensatora poprzez
lub do g ównego obwodu i wytwarzania tym samym w drugim obwodzie pracuj cym, w relacji
indukcyjnej do g ównego obwodu, bardzo wysokich potencja ów, jak opisano.
4. Metoda wytwarzania wiat a elektrycznego przez arzenie si w wyniku elektrycznego lub
indukcyjnego pod czenia przewodu zawartego w rozrzedzonym lub wyczerpanym urz dzeniu
odbiorczym do jednego ze s upów lub zacisków ród a energii elektrycznej lub pr du o
cz stotliwo ci i potencjale dostatecznie wysokim, aby dane cia o arzy o si , jak opisano.
5. Uk ad o wietlenia elektrycznego, sk adaj cy si z po czenia ród a energii elektrycznej
lub pr du o ogromnej cz stotliwo ci i nadmiernie wysokim potencjale, arz cej si lampy lub lamp
sk adaj cych si z cia a przewodz cego zawartego w rozrzedzonym lub wyczerpanym urz dzeniu
odbiorczym i pod czonego bezpo rednio lub indukcyjnie do jednego s upa lub zacisku ród a
energii, jak opisano.
6. W uk adzie o wietlenia elektrycznego, po czenie ród a pr dów o ogromnej
cz stotliwo ci i nadmiernie wysokim potencjale, arz cych si urz dze o wietlenia, z których
ka de obejmuje cia o przewodz ce zawarte w rozrzedzonym lub wyczerpanym urz dzeniu
odbiorczym, a cia o przewodz ce jest po czone bezpo rednio lub indukcyjnie do jednego s upa lub
zacisku ród a pr du a cia o lub cia a przewodz ce w s siedztwie wymienionych urz dze
wietlenia s po czone z innym s upem lub zaciskiem wymienionego ród a, jak opisano.
7. W uk adzie o wietlenia elektrycznego po czenie pr dów o ogromnej cz stotliwo i
nadmiernie wysokim potencjale, urz dze o wietlenia, z których ka de obejmuje cia o przewodz ce
zawarte w rozrzedzonym lub wyczerpanym urz dzeniu odbiorczym i pod czone przewodem
bezpo rednio lub indukcyjnie z jednym z zacisków wymienionego ród a, a wszystkie cz ci
przewodów s po rednie wobec wspomnianego ród a a wiec ce cia o jest izolowane i
zabezpieczone, aby uniemo liwi rozpraszanie energii elektrycznej, jak opisano.
NIKOLA TESLA.
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Do wszystkich zainteresowanych stron:
Niech b dzie wiadomo, e ja, Nikola Tesla, obywatel Stanów Zjednoczonych, zamieszka y w
dzielnicy Manhattan, w mie cie, okr gu i Stanie Nowy Jork, wynalaz em pewne nowe i przydatne
udoskonalenia Metod Wykorzystywania Energii Promieniowania, obj te nast puj
specyfikacj , z
odniesieniami do towarzysz cych rysunków i stanowi cych jej cz .
Wiadomo jest, e okre lone promieniowania, takie jak wiat a ultrafioletowego, katodowe,
promienie Roentgena lub podobne posiadaj w asno
adowania i roz adowania przewodów z
energii elektrycznej, roz adowanie jest szczególnie widoczne, gdy przewód, na który docieraj
promienie jest ujemnie naelektryzowany. Te promieniowania s zazwyczaj uwa ane za fale eteru o
wyj tkowo niskiej d ugo ci fali, a w wyja nieniu odnotowanego zjawiska zosta o przyj te przez
niektóre organy, e jonizuj one lub wspomagaj przenoszenie atmosfery, poprzez któr s
przenoszone. Moje w asne eksperymenty i obserwacje jednak prowadz mnie do wniosków bardziej
zgodnych z teori dotychczas rozszerzon przeze mnie, e ród a takiej energii promieniowania
wyrzucaj z du pr dko ci ma e cz stki materii, które s silnie zelektryzowane i tym samym
zdolne do adowania przewodu elektrycznego, a nawet je li nie, mog w ka dym razie roz adowa
zelektryzowany przewód przez przenoszenie jego adunku lub inaczej.
Mój niniejszy wniosek bazuje na odkryciu, którego dokona em, e gdy promienie lub
promieniowanie powy szego rodzaju mog spa na izolowany przewód pod czony do jednego z
przy czy kondensatora, podczas gdy drugi przy cz za pomoc niezale nych rodków ma otrzyma
lub odprowadzi elektryczno , pr d przep ywa do kondensatora, gdy izolowany przewód jest
nara ony na dzia anie promieni i na warunkach w dalszej cz ci okre lonych, zachodzi
niesko czone gromadzenie energii elektrycznej w kondensatorze. Ta energia po odpowiednim
przedziale czasowym, w czasie którego promienie mog dzia , mo e by widoczna podczas
pot nego roz adowania, które mo e by wykorzystywane do pracy lub kontroli urz dze
mechanicznych lub elektrycznych lub by przydatne na wiele innych sposobów.
W przypadku zastosowania mojego odkrycia zapewniam kondensator, najlepiej o znacznej
pojemno ci elektrostatycznej i pod czam jeden z przy czy do izolowanej metalowej p ytki lub
innego przewodu nara onego na dzia anie promieni lub strumieni promieniowania. Bardzo istotne
jest, szczególnie w wietle faktu, i energia elektryczna jest na ogó dostarczona bardzo powoli do
kondensatora, aby zbudowa taki sam z najwi ksz trosk Wykorzystuj najlepszej jako ci mik
jako dielektryk, zachowuj c wszystkie mo liwe rodki ostro no ci w izolacji tworników tak, aby

przyrz d móg wytrzyma du e ci nienie elektryczne bez wycieku i mo e nie pozostawi
zauwa alnej elektryzacji podczas natychmiastowego wy adowania. W praktyce u wiadomi em
sobie, e najlepsze wyniki s uzyskiwane w przypadku kondensatorów stosowanych w sposób
opisany w patencie przyznanym 23 lutego 1897 r. Nr 577,671. Oczywi cie powy sze rodki
ostro no ci powinny by tym bardziej rygorystycznie przestrzegane, im wolniejsze tempo
adowania oraz mniejszy przedzia czasowy, w czasie którego energia mo e gromadzi si w
kondensatorze. Izolowana p ytka lub przewód powinny mie tak du powierzchni , jak jest to
mo liwe dla promieni lub strumieni materii, ustali em, e ilo energii przekazywanej na jednostk
czasu pozostaje jest w przypadku pozosta ych identycznych warunków proporcjonalna do
nara onego obszaru lub prawie. Ponadto, powierzchnia powinna by czysta i najlepiej dobrze
wypolerowana lub po czona. Drugi przy cz lub twornik kondensatora mog by pod czone do
jednego z biegunów akumulatora lub innego ród a energii elektrycznej lub do jakiegokolwiek
organu przenoszenia lub obiektu niezale nie od takich w ciwo ci lub tak uwarunkowanego, e
dzi ki niemu wymagana elektryczno b dzie dostarczana do przy cza. Prostym sposobem na
dostarczenie dodatniej lub ujemnej elektryczno ci do przy cza jest po czenie tego samego do
izolowanego przewodu podpartego w którym momencie w atmosferze lub do uziemionego
przewodu, pierwsze, co dobrze wiadomo, dostarcza dodatni , a drugie ujemn elektryczno . Z
uwagi na to, e promienie lub domniemane strumienie materii ogólnie przekazuj dodatni adunek
do pierwszego przy cza kondensatora, który jest pod czony do p ytki lub wymienionego powy ej
przewodu, zwykle pod czam drugie przy cze kondensatora do uziemienia, najbardziej wygodny
sposób uzyskania ujemnej elektryczno ci, wydaj c z konieczno ci zapewnienia sztucznego ród a.
W celu wykorzystania dla przydatnego celu energii zgromadzonej w kondensatorze, dalej
pod czam do przy czy tego samego obwód z przyrz dem lub urz dzeniem, które chce obs ugiwa
lub innego przyrz du lub urz dzenia dla naprzemiennego zamykania i otwierania obwodu. Ten
ostatni mo e mie jak kolwiek form sterownika obwodu, ze sta ymi lub ruchomymi cz ciami lub
elektrodami, które mog by uruchamiane przez zmagazynowan energi lub przez niezale ne
sposoby.
Promienie lub promieniowanie, które maj by wykorzystywane do obs ugi urz dzenia
opisanego w ogólnych warunkach mo e pochodzi z naturalnego ród a, jak s ce lub te mo e
by sztucznie stworzone, na przyk ad, za pomoc lampy ukowej, rury Roentgena i tym podobnych
i mo e by nast pnie wykorzystane do wielu przydatnych celów.
Moje odkrycie b dzie w pe ni zrozumia e z poni szego szczegó owego opisu i za czonych
rysunków, do których w nie si odnosz , i w których
Rysunek 1 stanowi schemat przedstawiaj cy typowe formy urz dze lub elementów, u one
i pod czone w przypadku zastosowania metody dla dzia ania mechanicznego urz dzenia lub
narz dzia wy cznie przez zmagazynowan energi ; a Rys. 2 stanowi graficzne przedstawienie
zmodyfikowanego uk adu odpowiedniego do specjalnych celów, wraz z sterownikiem obwodu
uruchamianym niezale nie.
Odno nie do Rys. l, C jest kondensatorem, P to izolowana p ytka lub przewód, nara one na
promienie, a P to inna lub przewód, wszystkie po czone szeregowo, jak pokazano. Przy cza T T
kondensatora s równie pod czone do obwodu zawieraj cego odbiornik R, który b dzie
obs ugiwany oraz sterownika obwodu d, który w tym przypadku sk ada si z dwóch bardzo

cienkich p ytek przenoszenia t t", umieszczonych w bliskiej odleg ci i bardzo mobilnych, z
powodu ogromnej elastyczno ci lub ze wzgl du na charakter wsparcia. W celu udoskonalenia ich
dzia ania, nale y je zamkn w pojemniku, z którego powietrze mo e by usuni te. Odbiornik R
jest pokazany jako obejmuj cy elektromagnes M, ruchomy twornik a, chowan spr yn b oraz
ko o zapadkowe w, wyposa one w zapadk spr yny r, zale ne od obudowy a, jak zilustrowano.
Urz dzenie u one, jak pokazano, gdy promieniowanie s oneczne lub z jakiegokolwiek innego
ród a zdolne do wytworzenia skutków opisanych wcze niej spada na p ytk P gromadzenie energii
elektrycznej w kondensatorze C b dzie wynikiem. To zjawisko wed ug mnie jest najlepiej
wyja nione w nast puj cy sposób: S ce, a tak e inne ród a energii promieniowania wyrzuca
ma e cz stki materii dodatnio na adowanej, które uderzaj c w p ytk P przekazuje adunek
elektryczny do tego samego. Przeciwne przy cze kondensatora pod czone do uziemienia, które
mo e by uznane jako olbrzymi zbiornik ujemnej elektryczno ci, s aby pr d przep ywa nieustannie
do kondensatora i, poniewa domniemane cz stki maj bardzo ma y promie lub krzywizn i co za
tym idzie, jest na adowany do stosunkowo bardzo wysokiego potencja u, adowanie kondensatora
mo e trwa nadal, jak udowodni em w praktyce, prawie bezterminowo, nawet do punktu p kni cia
dielektryka. Oczywi cie, niezale nie od zastosowanego sterownika obwodu, powinien dzia
w
celu zamkni cia obwodu, w którym jest uj ty, gdy potencja w kondensatorze osi gn po dan
wielko . Tak wi c na Rys. napi cie elektryczne przy przy czach T T wzrasta do okre lonej z góry
warto ci, p ytki t t przyci gaj si wzajemnie, zamykaj c obwód pod czony do przy czy. Pozwala
to na przep yw pr du, który elektryzuje magnes M, powoduj c jego spadek wzd
twornika a i
wysy anie cz ciowej rotacji do ko a zapadkowego w. Gdy pr d wygasa twornik jest wsuni ty przez
spr yn b bez przesuni cia ko a w. W przypadku przestoju pr du, p ytki t t' przestaj si
przyci ga i oddzielaj si , tym samym przywracaj c obwód do pierwotnego stanu.
Wiele przydatnych zastosowa tej metody wykorzystania promieniowania s onecznego lub z
innego ród a i wiele sposobów wykonywania tego samego natychmiast s sugerowane z
powy szego opisu. Na ilustracji zmodyfikowany uk ad zosta pokazany na Rys. 2, w którym ród o
S energii promieniowania jest szczególnym rodzajem rury Roentgena zaprojektowanej przeze mnie
przy pomocy jednego przy cza k, zazwyczaj z aluminium, w postaci pó kuli ze zwyk ,
polerowan powierzchni z przodu, z których strumienie s wyrzucane. Mo e by wzbudzany przez
do czenie do jednego z przy czy jakiegokolwiek generatora dostatecznie wysokiej si y
elektrycznej; jednak niezale nie od wykorzystanego urz dzenia wa ne jest, aby rura by a
opró niana w du ym stopniu, w przeciwnym razie mo e okaza si ca kowicie nieskuteczna.
Obwód roboczy lub roz adowania pod czony do przy czy T T' kondensatora obejmuje w tym
przypadku wtórny p transformatora i sterownik obwodu, zawieraj cy sta e przy cze lub szczotk t i
ruchomy przy cz t' o kszta cie ko a z segmentami prowadzenia i izolacji, które mog by obracane
z dowoln pr dko ci dowolnymi odpowiednimi rodkami. W indukcyjnej relacji do pierwotnego
przewodu lub zwoju p jest wtórnym s, zwykle o znacznie wi kszej liczbie obrotów, do ko ca
którego pod czony jest odbiornik R. Przy cza kondensatora pod czone, jak to zosta o okre lone,
jeden do izolowanej p ytki P, a drugi do uziemionej p ytki P', gdy rura S zostanie wzbudzona
promienie lub strumienie materii s emitowane z tego samego, co przekazuje dodatni adunek do
ytki P i przy cza kondensatora T, podczas gdy przy cze T nieustannie odbiera ujemn energi
elektryczn z p ytki P'. Jak wcze niej wyja niono, rezultatem jest nagromadzenie energii

elektrycznej w kondensatorze, która przechodzi tak d ugo, jak d ugo obwód zawieraj cy pierwotny
p jest przerwany. Ilekro obwód jest zamkni ty, ze wzgl du na obroty przy cza t', zmagazynowana
energia jest odprowadzana przez pierwotny p, powoduj c wzrost we wtórnym s do wzbudzonych
pr dów, które obs uguj odbiornik R.
Jasnym jest z powy szego, e je eli przy cze T jest pod czone do p ytki dostarczaj cej
dodatni zamiast ujemnej energi elektryczn , promienie powinny przekazywa ujemn
elektryczno do p ytki R. ród o S mo e by jak kolwiek form rury Roentgena lub Lenarda;
jednak jest oczywistym z teorii dzia ania, e w celu uzyskania wysokiej skuteczno ci wzbudzaj ce
impulsy elektryczne powinny by w ca ci lub co najmniej w wi kszo ci jednakowe. Je li zwyk e
symetryczne naprzemienne pr dy s zastosowane, nale y umo liwi promieniom opadanie na
ytk P tylko podczas tych okresów, gdy wytwarzaj one po dany wynik. W oczywisty sposób,
je eli promieniowanie ród a zostanie zatrzymane lub przechwycone lub ich intensywno
zmieniona w dowolny sposób, jak poprzez okresowe przerywanie lub rytmiczne zró nicowanie
pr du wzbudzaj cego ród o, zaistniej odpowiednie zmiany w dzia aniu na odbiornik R, i w ten
sposób sygna y mog by przekazywane i mo na uzyska wiele innych przydatnych skutków.
Ponadto, rozumie si , e jakakolwiek forma zamkni cia obwodu, który b dzie odpowiada lub
dzia , gdy z góry okre lona ilo energii jest przechowywana w kondensatorze mo e by
stosowana zamiast urz dzenia szczególnie opisanego w odniesieniu do Rys. l, a tak e, e specjalne
szczegó y budowy i uk adu kilku cz ci urz dzenia mog by bardzo zró nicowane bez odst pienia
od wynalazku.
Po opisaniu mojego wynalazku, zastrzegam, co nast puje:
1. Metoda wykorzystania energii promieniowania, która polega na adowaniu jednego z
tworników kondensatora przez promienie lub promieniowanie, a drugiego twornika niezale nie i
roz adowanie kondensatora przez odpowiedni odbiornik, zgodnie z tym, co jest wyznaczone.
2. Metoda wykorzystania energii promieniowania, która polega na jednoczesnym adowaniu
kondensatora za pomoc promieni lub promieniowania oraz niezale nego ród a energii
elektrycznej i roz adowaniu kondensatora przez odpowiedni odbiornik, zgodnie z tym, co jest
wyznaczone.
3. Metoda wykorzystania energii promieniowania, która polega na adowaniu jednego z
tworników kondensatora przez promienie lub promieniowanie, a drugiego niezale nie, ró nicuj c
intensywno
wspomnianych promieni lub promieniowania oraz okresowo roz adowanie
kondensatora przez odpowiedni odbiornik, zgodnie z tym, co jest wyznaczone.
4. Metoda wykorzystania energii promieniowania, która polega na kierowaniu
podwy szonym przewodem, pod czonym do jednego z tworników kondensatora, promieni lub
promieniowania zdolnych do dodatniego elektryzowania, przenosz c energi elektryczn od
drugiego twornika poprzez uziemienie i uwalnianie zgromadzonej energii przez odpowiedni
odbiornik, zgodnie z tym, co jest wyznaczone.
5. Metoda wykorzystania energii promieniowania, która polega na adowaniu jednego z
tworników kondensatora przez promienie lub promieniowanie, a drugiego niezale nie i realizacj
przez automatyczne wy adowanie zgromadzonej energii dzia ania lub kontrol odpowiedniego
odbiornika, zgodnie z tym, co jest wyznaczone.
NIKOLA TESLA.
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Do wszystkich zainteresowanych stron:
Niech b dzie wiadomo, e ja, Nikola Tesla, obywatel Stanów Zjednoczonych, mieszkaj cy w
okr gu Manhattan, mie cie, hrabstwie i stanie Nowy Jork, wynalaz em okre lone nowe i przydatne
usprawnienia w urz dzenia do Wykorzystania energii promieniowania, czego poni sze stanowi
specyfikacj , z odniesieniem do towarzysz cych rysunków i tworz cych cz .
Wiadomo jest,
e okre lone promieniowanie, jak np. ultrafioletowe, katodowe,
promieniowanie Roentgena, itp. posiada w asno
adowania i roz adowania przewodów energii
elektrycznej, roz adowanie szczególnie dostrzegalne, gdy przewód z na onym promieniem jest
ujemnie naelektryzowany. Te promieniowania s zazwyczaj uwa ane za fale eteru o wyj tkowo
niskiej d ugo ci fali, a w wyja nieniu odnotowanego zjawiska zosta o przyj te przez niektóre
organy, e jonizuj one lub wspomagaj przenoszenie atmosfery, poprzez któr s przenoszone.
Moje w asne eksperymenty i obserwacje jednak doprowadzi y mnie do wniosków bardziej
zgodnych z teori dotychczas opracowywan przeze mnie, e ród a takiej energii promieniowania
wyrzucaj z du pr dko ci ma e cz stki materii, które s silnie naelektryzowane i tym samym
zdolne do adowania przewodu elektrycznego, b , nawet je eli nie, mo e w jakikolwiek sposób
roz adowa naelektryzowany przewód przenosz c adunek lub inaczej.
Mój obecny wniosek bazuje na odkryciu, którego dokona em, gdy promienie lub
promieniowanie powy szego rodzaju mog spa na izolowany przewód pod czony do jednego z
przy czy kondensatora, podczas gdy drugie przy cze tego samego ma niezale nie otrzyma lub
odprowadza energi elektryczn pr d przep ywa do kondensatora tak d ugo, jak izolowany korpus
jest nara ony na dzia anie promieni i w warunkach w dalszej cz ci okre lonych, nieokre lone
nagromadzenie energii elektrycznej w kondensatorze ma miejsce. Ta energia po odpowiednim
przedziale czasowym, w czasie którego promienie mog dzia , mo e by widoczna podczas
pot nego roz adowania, które mo e by wykorzystywane do dzia ania lub kontroli urz dze
mechanicznych lub elektrycznych lub przydatne w wielu innych kwestiach.
W przypadku zastosowania mojego odkrycia, zapewniam kondensator, najlepiej o znacznej
pojemno ci elektrostatycznej i pod czam jeden z przy czy do izolowanej p ytki metalowej lub
innego przewodu nara onego na promienie lub strumienie materii promieniowania. Bardzo
istotnym jest, szczególnie w wietle faktu, i energia elektryczna jest na ogó dostarczona w bardzo
wolnym tempie do kondensatora, aby zbudowa z najwi ksz trosk . Wykorzystuj , przez
preferencj , najlepszej jako ci mik jako dielektryk, zapewniaj c wszelkie mo liwe rodki

ostro no ci w izolacji twornika tak, aby przyrz d móg wytrzyma du e ci nienie elektryczne bez
wycieku i nie zostawi zauwa alnej elektryzacji podczas natychmiastowego roz adowania. W
praktyce u wiadomi em sobie, e najlepsze wyniki s uzyskiwane z u yciem kondensatorów
traktowanych w sposób opisany w patencie przyznanym 23 lutego 1897 r. Nr 577,671. Oczywi cie
powy sze rodki ostro no ci powinny by tym bardziej rygorystycznie przestrzegane, im
wolniejsze tempo adowania oraz mniejszy przedzia czasowy, w czasie którego energia mo e
gromadzi si w kondensatorze. Izolowana p ytka lub przewód powinny przedstawia tak du
powierzchni , jak jest to wykonalne dla promieni lub strumieni materii, ustali em, e ilo energii
przekazywanej na jednostk czasu w przeciwnym wypadku identycznych warunkach jest
proporcjonalna do nara onego obszaru lub prawie. Ponadto, powierzchnia powinna by czysta i
najlepiej dobrze wypolerowana lub po czona. Drugie przy cze lub twornik kondensatora mog
by pod czone do jednego z biegunów do jakiegokolwiek przewodu lub obiektu niezale nie od
takich w ciwo ci lub tak uwarunkowanej, e przez niego energia elektryczna wymaganego znaku
zostanie dostarczona do przy cza. Prostym sposobem dostarczania dodatniej lub ujemnej energii
elektrycznej do przy cza jest po czenie wspieranego na pewnej wysoko ci w atmosferze lub do
uziemionego przewodu, wcze niejszego, jak wiadomo, dostarczaj c dodatni a ten ostatni ujemn
energi elektryczn . Z uwagi na to, e promienie lub domniemane strumienie materii ogólnie
przekazuj dodatni adunek do pierwszego przy cza kondensatora, który jest pod czony do p ytki
lub przewodu wymienionego powy ej, zwykle pod czam drugie przy cze kondensatora do
uziemienia, co jest najbardziej wygodnym sposobem uzyskania ujemnej energii elektrycznej,
dozuj c z konieczno ci zapewnienia sztucznego ród a. W celu wykorzystania dla przydatnego
celu energii zgromadzonej w kondensatorze, dalej pod czam do przy czy tego samego obwód z
przyrz dem lub urz dzeniem, które chce obs ugiwa lub innego przyrz du lub urz dzenia dla
naprzemiennego zamykania i otwierania obwodu. To ostatnie mo e by jak kolwiek form
sterownika obwodu, ze sta ymi lub ruchomymi cz ciami, b
elektrodami, które mog by
uruchamiane przez zmagazynowan energi lub niezale nie.
Moje odkrycie b dzie bardziej zrozumia e z poni szego opisu i za czonych rysunków, do
których teraz si odnosz i w których
Rysunek 1 jest schematem przedstawiaj cym ogólny uk ad urz dzenia, jak zazwyczaj
stosowane. Rys. 2 jest podobnym schematem obrazuj cym bardziej szczegó owo typowe formy
urz dze lub elementów stosowanych w praktyce i Rys. 3 i schematyczne przedstawienie
zmodyfikowanych uzgodnie odpowiednich do specjalnych celów.
Z uwagi na to, e obja nienie sposobu, w którym kilka cz ci b
elementów urz dzenia w
jednej z najprostszych form maj by u one i pod czone dla przydatnego dzia ania,
zamieszczono odniesienie do Rys. 1, w którym C jest kondensatorem, P izolowan p ytk lub
przewodem, który jest nara ony na dzia anie promieni, a P' kolejn p ytk lub przewodem, który
jest uziemiony, wszystkie po czone szeregowo, jak pokazano. Przy cza T T' kondensatora s
równie pod czone do obwodu, który obejmuje urz dzenie R do obs ugi i urz dzenie kontroli
obwodu d o naturze wspomnianej powy ej.
Urz dzenie u one, jak pokazano, gdy promieniowanie s oneczne lub z jakiegokolwiek
innego ród a zdolne do wytworzenia skutków opisanych wcze niej spada na p ytk P, wynikiem
dzie gromadzenie energii elektrycznej w kondensatorze C. To zjawisko wed ug mnie jest

najlepiej wyja nione w nast puj cy sposób: S ce, jak równie inne ród a energii
promieniowania, wyrzuca ma e cz stki materii na adowane dodatnio, które uderzaj c na p ytk P
nieustannie przekazuj adunek elektryczny. Przeciwne przy cze kondensatora pod czone do
uziemienia, które mo e by uznane jako olbrzymi zbiornik ujemnej elektryczno ci, s aby pr d
przep ywa nieustannie do kondensatora i, poniewa domniemane cz stki maj bardzo ma y promie
lub krzywizn i co za tym idzie, jest na adowany do stosunkowo bardzo wysokiego potencja u,
adowanie kondensatora mo e trwa nadal, jak udowodni em, faktycznie obserwowane, prawie
ca kowicie, nawet do punktu p kni cia dielektryku. Je eli urz dzenie d b dzie mia o tak natur , e
dzie dzia blisko obwodu, w której jest uj te, gdy potencja w kondensatorze osi gn okre lon
wielko , zgromadzony adunek przejdzie przez obwód, który obejmuje równie odbiornik R, i
obs uguje drugi.
W celu ilustracji danej formy urz dzenia, które mo e by wykorzystywane do
przeprowadzenia mojego odkrycia teraz odnosz si do Rys. 2. Na tym rysunku, który w ogólnym
uk adzie elementów jest identyczny z Rys. 1 urz dzenie jest pokazane jako sk adaj ce si z dwóch
bardzo cienkich p ytek przewodz cych t t', umieszczonych w bliskiej odleg ci i bardzo
mobilnych, z powodu wielkiej elastyczno ci lub ze wzgl du na form wsparcia. W celu
udoskonalenia ich dzia ania, nale y je wbudowa w pojemnik, z którego powietrze mo e by
usuwane. P ytki t t' s po czone szeregowo z obwodem roboczym, w tym odpowiedni odbiornik,
który w tym przypadku wskazano jako obejmuj cy elektromagnes M, ruchomy twornik a, chowan
spr yn b oraz ko o zapadkowe w, wyposa one w zapadk spr yny r, która jest przy czona do
twornika a, jak zilustrowano. Gdy promieniowanie s ca lub innego ród a promieniowania spada
na p ytk P, pr d przep ywa do kondensatora, jak okre lono powy ej do momentu, gdy potencja
tam wzrasta dostatecznie, by przyci ga i po czy dwie p ytki t t' i tym samym zamkn obwód
pod czony do dwóch przy czy kondensatora. Pozwala to na przep yw pr du, który elektryzuje
magnes M, powoduj c jego spadek wzd
twornika a i wysy anie cz ciowej rotacji do ko a
zapadkowego w. Gdy pr d wygasa, twornik jest chowany przez spr yn b, bez przesuni cia ko a
w. W przypadku przestoju pr du, p ytki t t' przestaj si przyci ga i oddzielaj si , tym samym
przywracaj c obwód do pierwotnego stanu.
Rys. 3 pokazuje zmodyfikowan form urz dzenia u ywanego w powi zaniu ze sztucznym
ród em energii promieniowania, która w tym przypadku mo e by ukiem emituj cym obficie
promienie ultrafioletowe. Odpowiedni reflektor mo e by podany do gromadzenia i kierowania
promieniowania. Magnes R i sterownik obwodu d s u one jak na poprzednich rysunkach; jednak
w niniejszym przypadku pierwszy zamiast wykonywania samemu ca ej pracy, s y do
naprzemiennego otwierania i zamykania lokalnego obwodu, zawieraj cego ród o pr du B i
urz dzenie odbioru lub konwerter D. Sterownik d, wedle yczenia, mo e sk ada si z dwóch
sta ych elektrod oddzielonych ma luk powietrzna lub s ab foli dielektryczn , która rozpada si
mniej wi cej nagle, gdy okre lona ró nica potencja u zostanie osi gni ta przy przy czach
kondensatora i wraca do pierwotnego stanu z chwil przej cia roz adowania.
Jeszcze inna modyfikacji zosta a pokazana na Rys. 4, w którym ród o S energii
promieniowania jest szczególn form rury Roentgena zaprojektowan przeze mnie, posiadaj
przy cze k, zazwyczaj aluminiowe, w postaci pó kuli, ze zwyk polerowan powierzchni z
przodu, z której strumienie s wyrzucane. Mo e by wzbudzana przez do czenie do jednego z

przy czy jakiegokolwiek generatora dostatecznie wysokiej si y elektromotorycznej; jednak
niezale nie od wykorzystanego urz dzenia wa ne jest, aby rura by a opró niana w du ym stopniu,
w inny sposób mo e okaza si ca kowicie nieskuteczna. Obwód roboczy lub roz adowania
pod czony do przy czy T T' kondensatora obejmuje w tym przypadku pierwotny p transformatora
i sterownik obwodu, zawieraj cy przy cze lub szczotk t i ruchome przy cze r czne t' w kszta cie
ko a, z segmentami prowadzenia i izolacji, które mog by obracane z dowoln pr dko ci
dowolnymi odpowiednimi rodkami. W indukcyjnej relacji do pierwotnego przewodu lub zwoju p
jest wtórnym s, zwykle o znacznie wi kszej liczbie obrotów, do ko ca którego pod czony jest
odbiornik R. Przy cza kondensatora pod czone, jak wskazano, jeden do izolowanej p ytki P, a
drugi do uziemionej p ytki P'. Gdy rura S zostanie wzbudzona promienie lub strumienie materii s
emitowane z tego samego, co przekazuje dodatni adunek do p ytki P i przy cza kondensatora T,
podczas gdy przy cze T' nieustannie odbiera ujemn energi elektryczn z p ytki P. Jak wcze niej
zosta o wyja nione, efektem jest nagromadzenie energii elektrycznej w kondensatorze, która trwa
tak d ugo, jak d ugo obwód zawieraj cy jest zamkni ty ze wzgl du na obroty przy cza T',
zmagazynowana energia jest odprowadzana przez pierwotny p, daj c wzrost we wtórnym s do
pr dy wzbudzane, które obs uguj odbiornik R.
Jasnym jest z tego, co zosta o okre lone powy ej, e je eli przy cze T' jest pod czone do
ytki dostarczaj cej dodatni zamiast ujemnej energii elektrycznej, promienie powinny wysy
sygna ujemn elektryczno do p ytki P. ród o S mo e by jak kolwiek form rury Roentgena lub
Lenarda; jednak teoria dzia ania mówi, e w celu osi gni cia wysokiej skuteczno ci, impulsy
elektryczne je wzbudzaj ce powinny by w ca ci lub co najmniej w wi kszo ci jednakowe. Je eli
zwyk e symetryczne pr dy naprzemienne s zastosowane, nale y umo liwi promieniom opadanie
na p ytk P tylko podczas tych okresów, gdy wytwarzaj one po dany wynik. W oczywisty sposób,
je eli promieniowanie ród a zostanie zatrzymane lub przechwycone lub ich intensywno
zmieniona w dowolny sposób, jak poprzez okresowe przerywanie lub rytmiczne zró nicowanie
pr du wzbudzaj cego ród o, zaistniej odpowiednie zmiany w dzia aniu na odbiornik R, i w ten
sposób sygna y mog by przekazywane i wiele innych przydatnych skutków wytworzonych.
Ponadto, rozumie si , e jakakolwiek forma zamkni cia obwodu, który b dzie odpowiada lub
dzia , gdy z góry okre lona ilo energii jest przechowywana w kondensatorze mo e by
stosowana zamiast urz dzenia szczególnie opisanego w odniesieniu do Rys. 2, jak równie , e
specjalne szczegó y o budowie i uk adzie kilku cz ci urz dzenia mo e znacznie si ró ni bez
odst pienia od wynalazku.
Po opisaniu wynalazku, zastrzegam, co nast puje:
1. Urz dzenie dla wykorzystania energii promieniowania, obejmuj cej kombinacj
kondensatora, jednego twornika, poddanego dzia aniu promieni lub promieniowania, niezale nych
sposobów do adowania drugiego twornika, lokalnego obwodu zwi zanego z przy czami
kondensatora, sterownika obwodu i rodków dostosowanych do obs ugiwania lub sterowania przez
uwalnianie kondensatora po zamkni ciu, zgodnie z tym, co jest wyznaczone.
2. Urz dzenie dla wykorzystania energii promieniowania, obejmuj cej kombinacj
kondensatora, jednego twornika, poddanego dzia aniu promieni lub promieniowania, niezale nych
sposobów do adowania drugiego twornika, lokalnego obwodu zwi zanego z przy czami
kondensatora, lokalnego obwodu to tor sterownik obwodu zale ny od dzia ania dla danego wzrostu

potencja u w kondensatorze i urz dzeniach zasilanych przez uwalnianie kondensatora, gdy lokalny
obwód jest zamkni ty, zgodnie z tym, co jest wyznaczone.
3. Urz dzenie dla wykorzystania przy cza promieniowania poddanego dzia aniu promieni
lub promieniowania, a drugi a nich jest po czony z uziemieniem, obwód i urz dzenie dostosowane
w ten sposób do obs ugi przez uwalnianie zgromadzonej e w kondensatorze, zgodnie z tym, co jest
wyznaczone.
4. Urz dzenie dla wykorzystania energii promieniowania, obejmuj cej kombinacj
kondensatora, jednego przy cza poddanego dzia aniu promieni lub promieniowania, a drugi a nich
jest po czony z uziemieniem, obwód i urz dzenie dostosowane w ten sposób do obs ugi przez
uwalnianie zgromadzonej energii w kondensatorze, zgodnie z tym, co jest wyznaczone.
5. Urz dzenie dla wykorzystania energii promieniowania, obejmuj cej kombinacj
kondensatora, jednego przy cza poddanego dzia aniu promieni lub promieniowania, a drugi z nich
jest po czony z uziemieniem, lokalnego obwodu zwi zanego z przy czami kondensatora,
sterownika obwodu dostosowane w ten sposób do obs ugiwania przez wzrost potencja u w
kondensatorze i urz dze obs ugiwanych przez roz adowanie kondensatora, gdy lokalny obwód jest
zamkni ty, zgodnie z tym, co jest wyznaczone.
6. Urz dzenie dla wykorzystania energii promieniowania, obejmuj cej kondensator z jednym
przy czem po czonym z uziemieniem, a drugim do podwy szonej p ytki przewodz cej, która jest
dostosowana do otrzymania promieni ze ród a energii promieniowania, lokalny obwód zwi zany z
przy czami kondensatora, odbiornik oraz sterownik obwodu, który jest przystosowany do dzia ania
przez wzrost potencja u w kondensatorze, zgodnie z tym, co jest wyznaczone.
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