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Do wszystkich zainteresowanych stron:
Niech b dzie wiadomo, e ja, Nikola Tesla, obywatel Stanów Zjednoczonych,
zamieszka y w Nowym Jorku, w okr gu i Stanie Nowy Jork, wynalaz em okre lone nowe i
przydatne udoskonalenia w rodkach do Wytwarzania Pr du Elektrycznego, których
dotyczy poni sza specyfikacja wraz z rysunkami towarzysz cymi i stanowi cymi jej cz .
Wynalazek b
cy przedmiotem mojego obecnego wniosku jest udoskonaleniem
odpowiednim zw aszcza dla metody lub uk adu do wytwarzania i wykorzystania energii
elektrycznej, dotychczas odkrytych przeze mnie i opisanych bardziej dok adnie w
Dokumentach Patentowych nr 454.622 z dnia 23 czerwca 1891 r. i nr 462.418 z dnia 3
listopada 1891 r., i obejmuje utrzymanie przerywanego lub oscylacyjnego wy adowania
kondensatora lub obwodu o odpowiedniej pojemno ci w obwodzie roboczym
obejmuj cym urz dzenia do przekszta cania. W uk adach tego rodzaju, gdy jest
stosowany pr d o wysokiej cz stotliwo ci z uwagi na dzia anie destrukcyjnego lub
przerywanego wy adowania pomi dzy luk powietrzn lub przerw w pewnej cz ci
obwodu, odkry em, e korzystne jest nie tylko przerwanie lub wyeliminowanie sk onno ci
do ci
ci wy adowania, ale równie kontroli okresu ponownego utworzenia, a z
przeprowadzonych przeze mnie bada z uwzgl dnieniem powy szego, odkry em, e
znacznie udoskonalone wyniki zapewnia wy adowanie w i poprzez p yn izolacyjny, taki
jak olej, i zamiast umo liwi punktom przerwania zacisków pozostawienie w jednolitej
odleg ci od siebie, zmiana takiej odleg ci przez ich okresowy kontakt lub przesuwanie
dostatecznie blisko, aby ustanowi wy adowanie, a nast pnie ich oddzielenie, b
, co jest
odpowiednikiem, wstawienie do rodka i na zewn trz luki lub przerwy w mostku
przewodz cym w z góry okre lonych odst pach czasu. Ponadto, w celu uzyskania
najwy szych wyników, uwa am, e istotne jest utrzymanie w miejscu wy adowania
przep ywu no nika izolacyjnego, b
, na ogó , taki obieg no nika, który b dzie stale
odcina lub przerywa wy adowanie, tak szybko, jak ustalono. Uzyskanie tego ostatniego
rezultatu obejmuje wykorzystywanie pewnego mechanizmu utrzymywania przep ywu
lub obiegu no nika izolacyjnego poza punktami wy adowania i wykorzystuj obecno
takiego mechanizmu w celu osi gni cia przysz ego oraz korzystnego rezultatu, którym
jest utrzymanie przep ywu lub obiegu p ynu izolacyjnego, w którym zanurzam cewki
przetwornika s
ce do podnoszenia potencja u pr du, a tak e p ytki kondensatora,
kiedy takie s wymagane i stosowane. Tymi rodkami p yn izolacyjny otaczaj cy

wspomniane cewki i p ytki nie zostanie ogrzany przez sam obieg lub przez przy enie do
niego w trakcie ruchu rodka ch odz cego, a jego wymagane cechy zostan utrzymane
przez czas nieokre lony.
Zasadniczo, okre lony plan jest ca kowicie niezale ny od specjalnych rodków jego
wykonania, ale w celu zilustrowania preferowanego sposobu, w który mo na zrealizowa
wynalazek, obecnie odnosz si do rysunków, które s za czone do niniejszego
dokumentu.
Rysunek 1 jest schematem wykorzystanego przeze mnie uk adu i urz dze . Rys. 2 to
przekrojowy rzut szczegó u mechanizmu.
G przedstawia generator elektryczny, np. zwyk y alternator, w obwodzie, w którym
jest g ównym obwodem P transformatora, z czego S stanowi drugi obwód, który jest
zwykle znacznie d szy i cie szy ni g ówny. Do drugiego obwodu, je eli nie ma
wystarczaj cej pojemno ci w celu okre lonym w niniejszym dokumencie, s pod czone
ytki kondensatora C i w jakimkolwiek punkcie w wymienionym obwodzie wyst puje
przerwa lub luka, w której wyst puje destrukcyjne wy adowanie. W cz ci drugiego
obwodu, najlepiej szeregowo z kondensatorem, jak przedstawiono na rysunku, jest
ówna cewka P', z któr jest po czona druga cewka S', w której ta ostatnia stanowi
ostateczne ród o pr dów dla roboczego obwodu D, w którym lub z którym s po czone
urz dzenia do przekszta cania E. W przyj tych warunkach b dzie zrozumia e, e przez
drganie lub zmian spowodowan przez dzia anie wy adowania, kondensator jest
adowany i wy adowywany przez ustalenie w g ównym P' elektrycznego zak ócenia o
ogromnej cz stotliwo ci, jak zosta o to wyja nione w moim patencie i obecnie jest bardzo
dobrze zrozumiane. Zamiast zastosowania dwóch zacisków w ustalonej odleg ci,
jakkolwiek, dla luki, przez któr odbywa si wy adowanie, zmieniam odst p pomi dzy
nimi, b
, praktycznie, wstawiam pomi dzy wymienionymi zaciskami przewód lub
kolejno szereg przewodów, za pomoc których skuteczna odleg
lub d ugo
cie ki
wy adowanie jest lub te mo e by zmieniana wedle w asnego uznania. Osi gam to w
nast puj cy sposób:
A to rura lub rurka prowadz ca do zbiornika B. Do ko ca tej rurki jest zamocowane
przed enie F z materia u izolacyjnego oraz dwa zaciski G'G' po ich bokach, jak
wskazano na Rys. 2. W ramach przed enia zamocowuj dwie poprzecznice H, które
zapewniaj
yska dla wrzeciona ma ej metalowej turbiny I, której ostrza, gdy turbina
obraca si , cz przestrze pomi dzy dwoma zaciskami, prawie dotykaj c lub dotykaj c
zaciski podczas ruchu. Je eli obecnie zbiornik B b dzie nape niony olejem a ten ostatni
zostanie opró niony poprzez rurk A, turbina zostanie obrócona o przep yw, a pr dko
obrotu b dzie zale na od szybko ci przep ywu. Tymi rodkami jest okresowo
ustanawiane wy adowanie przez przep yw oleju, który zabezpiecza w najbardziej
zadowalaj cy sposób warunki najlepiej przystosowane do praktycznych rezultatów.
Dalsze cele wynalazku s zapewnione przez umieszczenie transformatora P' S' w
oleju w zbiorniku B oraz kondensatora w zamkni tym zbiorniku L. Nast pnie, w celu
utrzymania obiegu oleju i w celu zapewnienia jego wymaganego przep ywu, który obraca
turbin , pod czam zbiornik B z kondensatorem L za pomoc rury A. Prowadz równie

rurk M ze skrzynki L do niewielkiej pompy obrotowej N i kolejn rurk O z tej ostatniej z
powrotem do zbiornika B.
Kiedy jest to konieczne lub po dane, mog wstawi w rurce O cewk R, która jest
zawarta w otulinie T, przez któr przechodzi rodek ch odz cy.
Przep yw oleju jest regulowany przez pr dko , w której jest nap dzana pompa N, a
tak e dzi ki temu jest kontrolowany okres ponownego utworzenia uku.
Po opisaniu mojego wynalazku oraz najlepszych rodków, co do których wiem, e s
lub mog by zrealizowane, zastrzegam:
1. W uk adzie elektrycznym opisanego rodzaju, po czenie punktów lub zacisków,
pomi dzy którymi wyst puje przerywane lub oscyluj ce wy adowanie, rodków
utrzymywania pomi dzy wymienionymi punktami oraz w cie ce wy adowania
przep ywu p ynu izolacyjnego, jak opisano.
2. W uk adzie elektrycznym opisanego rodzaju, po czenie transformatora oraz
punktów lub zacisków, pomi dzy którymi wyst puje przerywane lub oscyluj ce
wy adowanie, cia a p ynu izolacyjnego otaczaj cego i rodków utrzymywania przep ywu
lub obiegu tego p ynu, jak opisano.
3. W uk adzie elektrycznym opisanego rodzaju, po czenie transformatora oraz
punktów lub zacisków, pomi dzy którymi wyst puje przerywane lub oscyluj ce
wy adowanie, zbiornika, które je zawiera oraz utrzymuje olej, i rodków utrzymywania
przep ywu oleju przez powy sze zbiorniki i wokó urz dze , jak opisano.
4. W uk adzie elektrycznym opisanego rodzaju, po czenie punktów lub zacisków,
pomi dzy którymi wyst puje przerywane lub oscyluj ce wy adowanie, rodków
utrzymywania przep ywu p ynu izolacyjnego pomi dzy punktami wy adowa i rodków
o ró nej d ugo ci cie ki wy adowania poprzez taki p yn, w zale no ci od dzia ania z
chwil przep ywu, jak opisano.
5. Po czenie punktów wy adowa zanurzonych w oleju ze rodkami o okresowo
ró nej d ugo ci cie ki wy adowanie mi dzy nimi, jak opisano.
6. Po czenie punktów wy adowa zanurzonych w oleju, przewodu dostosowanego
do okresowego czenia przestrzeni pomi dzy takimi punktami, jak opisano.
7. Po czenie punktów wy adowa zanurzonych w oleju, rodków powoduj cych
przep yw oleju pomi dzy wymienionymi punktami oraz metalow turbin zamontowan
mi dzy punktami i dostosowan przez obroty produkowane przez przep ywaj cy olej do
mostka z opatkami lub ostrzami pomi dzy wymienionymi punktami?.
NIKOLA TESLA.
wiadkowie:
Robt. F. Gaylord,
Parker W. Strona
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Dokumentów Patentowych nr 462.418 z dnia 3
listopada 1891 r.
ony 4 lutego 1891 r. Nr seryjny: 380,182. (Brak modelu)

Do wszystkich zainteresowanych stron:
Niech b dzie wiadomo, e ja, Nikola Tesla, poddany Cesarza Austrii, ze
Smiljan, Lika, kraju granicznego Austri i W gier, zamieszka y w Nowym Jorku, w
okr gu i Stanie Nowy Jork, wynalaz em pewne nowe i przydatne udoskonalenia w
Metodach i Urz dzeniu do Konwersji i Dystrybucji Energii Elektryczne, uj te w
nast puj cej specyfikacji z odniesieniem do rysunków towarzysz cych i
stanowi cych jej cz .
Niniejszy wynalazek jest udoskonaleniem metod i urz dzenia do konwersji
energii elektrycznej, przeznaczonym dla lepszej i bardziej ekonomicznej dystrybucji i
wykorzystania energii elektrycznej w celach ogólnych.
Mój wynalazek opiera si na okre lonych zjawiskach elektrycznych, które
zosta y zaobserwowane przez wybitnych naukowców i uznane jako prawdziwe, co
zosta y wykazane, ale, które, o ile mi wiadomo, nie by y dotychczas
wykorzystywane z jakimikolwiek praktycznymi wynikami. Mówi c zwi le, te
zjawiska s nast puj ce: Po pierwsze, je li kondensator lub przewód z
przepustowo ci jest za adowany z odpowiedniego generatora i roz adowywany
przez obwód, wy adowanie w okre lonych warunkach b dzie mie przerywany lub
oscylacyjny charakter; po drugie, je eli dwa punkty w obwodzie elektrycznym,
przez który ma przep ywa pr d szybko zwi kszaj cy i zmniejszaj cy si , s
po czone p ytkami lub armatur kondensatora, mo e by uzyskana zmiana si y
pr dów w ca ym obwodzie albo jego cz ci; po trzecie, wielko lub charakter takiej
zmiany si y pr dów zale
od pojemno ci kondensatora, samoindukcji oraz
oporno ci obwodu lub jego odcinka, a tak e okresu czasu tempa zmian pr du.
Jakkolwiek, mo na zaobserwowa , e te kilka czynników: pojemno , samoindukcja
oporno
i okres czasu, s powi zane w sposób dobrze zrozumia y przez
elektryków; ale, aby taka konwersja, jaka mo e by zrealizowana przez
kondensatory, by a praktycznie dost pna i wskazana, wedle potrzeb, g ównie z
tytu u zwi kszonej mocy wyj ciowej i wydajno ci oraz obni onego kosztu
urz dzenia, w celu wytworzenia impulsów pr dowych nast puj cych jeden po
drugim z bardzo du szybko ci , b
, innymi s owy, w celu sprawienia, e czas

trwania ka dego impulsu, alternacji b
oscylacji pr du b
niezwykle ma e.
Wiele trudno ci w sposobie mechanicznej realizacji, jak za pomoc rotacyjnych
prze czników lub wy czników, wynika by mo e z braku realizacji w praktyce,
przynajmniej w zaznaczonym stopniu, czego zalety dla takiego uk adu s mo liwe
do uzyskania. Aby zapobiec tym trudno ciom, w moim obecnym wynalazku
wykorzysta em wspomniany powy ej fakt, który by uznany od dawna, e je eli
kondensator lub przewód z pojemno ci jest na adowany z odpowiedniego ród a i
wy adowywany przez obwód, wy adowanie w okre lonych warunkach, w
zale no ci od pojemno ci kondensatora lub przewodu, samoindukcji oraz oporno ci
obwodu wy adowuj cego, a tak e szybko ci zasilania i zaniku energii elektrycznej,
mo e by nieregularne lub w formie drga o niezwykle krótkim okresie.
Mówi c zwi le i ogólnie, plan, który realizuj w przeprowadzeniu mojego
wynalazku, jest nast puj cy:
Wykorzystuj generator, najlepiej o bardzo wysokim napi ciu i zdolny do
wytwarzania sta ych albo zmiennych pr dów. Pod czam ten generator do
kondensatora lub przewodu o pewnej pojemno ci i wy adowuj zgromadzon
energi elektryczn w sposób destrukcyjny poprzez powietrze lub w inny sposób do
pracuj cego obwodu zawieraj cego urz dzenia do przekszta cania oraz, gdy jest to
konieczne, kondensatory. Te wy adowania mog mie taki sam kierunek lub by
naprzemienne i przerywane, nast puj ce jeden po drugim, wolniej lub szybciej, lub
oscyluj ce z niezwyk szybko ci . W roboczym obwodzie, z uwagi na dzia anie
kondensatora, impulsy pr dowe lub wy adowania o wysokim napi ciu i ma ej
wielko ci s zamieniane w pr dy o ni szym napi ciu oraz wi kszej wielko ci.
Wytworzenie i zastosowanie pr du o takich szybkich drganiach lub zmianach (rz du
nawet wielu milionów na sekund ) zapewnia, m.in. nast puj ce wyj tkowe korzy ci:
Po pierwsze, pojemno
kondensatorów dla okre lonej mocy wyj ciowej jest
znacznie zmniejszona; po drugie, wydajno kondensatorów jest zwi kszona a
tendencja do podgrzewania jest obni ona i, po trzecie, zakres konwersji jest
zwi kszony. Tym samym uda o mi si wytworzy uk ad lub metod konwersji
odbiegaj
radykalnie od tego, co przeprowadzono dotychczas: po pierwsze, w
odniesieniu do liczby impulsów, zmian b
drga pr du na jednostk czasu i, po
drugie, w odniesieniu do sposobu uzyskiwania impulsów. Aby wyrazi ten wynik,
definiuj pr d roboczy jako pr d o nadmiernie krótkim okresie czasu lub nadmiernie
du ej liczbie impulsów lub zmian lub drga na jednostk czasu, przez co nie mam na
my li tysi ca lub nawet dwudziestu lub trzydziestu tysi cy na sekund , ale
wielokrotno tej liczby, a tak e pr d, który staje si przerywany, zmienny b
oscyluj cy bez wykorzystania mechanicznych urz dze .
Teraz przejd do wyja nienia nieco bardziej szczegó owo charakteru mojego
wynalazku, nawi zuj c do towarzysz cych rysunków.
Dwa rysunki to schematy, z których ka dy przedstawia obwód generuj cy,
obwód roboczy, rodki wytwarzania przerywanego lub oscyluj cego wy adowania i

kondensatory u one lub czone jak przewidziano dla mojego wynalazku.
Rysunek 1, A przedstawia generator o wysokim napi ciu; B B, przewody, które
wychodz z generatora. Do tych przewodów s pod czone przewody C roboczego
obwodu zawieraj cego urz dzenia do przekszta cania, takie jak roz arzone lampy
lub silniki G. W jednym lub obu przewodach B jest przerwa D, dwa ko ce s
oddzielone przez powietrze lub foli izolacyjn , poprzez któr odbywa si
destrukcyjne wy adowanie. F jest kondensatorem, którego p ytki s pod czone do
obwodu generacyjnego. Je eli ten obwód ma wystarczaj
pojemno , kondensator
F mo e by pomini ty.
Na Rys. 2 obwód generuj cy B B zawiera kondensator F i wy adowuje si przez
luki powietrza D do pracuj cego obwodu C, do dowolnego z dwóch punktów, do
których jest pod czony kondensator E. Kondensator E jest stosowany w celu zmiany
jakiejkolwiek cz ci roboczego obwodu, takiej jak L.
Mo e to prowadzi do lepszego zrozumienia wynalazku, do rozwa enia
bardziej szczegó owo warunków w takim uk adzie, jako zilustrowano na Rys. 1. A
zatem mo na przyj , e w tak przedstawionym uk adzie pr dko zasilania energii
elektrycznej, pojemno , samoindukcja i odporno obwodów s tak powi zane, e
przy D ma miejsce destrukcyjne, przerywane b
oscyluj ce wy adowanie. Mo na
przyj , e odbywa si zjawisko wymienione jako pierwsze. B dzie to mie miejsce w
oczywisty sposób, kiedy szybko zasilania generatora nie b dzie odpowiednia do
pojemno ci generatora, przewodów B B i kondensatora F. Za ka dym razem, gdy
kondensator F jest na adowany do tego stopnia, e potencja lub nagromadzony
adunek przekracza dielektryczn wytrzyma
przestrzeni izolacyjnej przy D,
kondensator ulega wy adowaniu. Jest wówczas ponownie na adowany przez
generator A, a ten proces jest powtarzany z szybszym lub wolniejszym nast pstwem.
Wy adowania b
nast powa po sobie tym szybciej, im bardziej szybko
zasilania generatora b dzie bliska szybko ci, w jakiej obwód z generatorem jest w
stanie przyjmowa i uwalnia energi . Z uwagi na to, e oporno i samoindukcja
obwodu roboczego C oraz szybko kolejnych wy adowa mog ulec zmianie wedle
uznania, si a pr du w obwodzie roboczym i generuj cym mo e zwi ksza si w
po danej relacji.
Aby zrozumie dzia anie lokalnego kondensatora E na Rys. 2, nale y
uwzgl dni najpierw pojedyncze wy adowanie. To wy adowanie ma dwie cie ki jedn do kondensatora E, drug poprzez cz
L obwodu roboczego C. Jakkolwiek,
cz
L, dzi ki swojej samoindukcji zapewnia siln opozycj dla takiego nag ego
wy adowania, natomiast kondensator nie zapewnia takiej opozycji. W wyniku tego
pr d praktycznie nie przechodzi przez rozga nik I, ale prawdopodobnie energia
elektryczna naprzeciwko przemieszcza si do kondensatora- pow ok, przechowuj c
w tym czasie energi elektryczn w kondensatorze. W ten sposób zyskuje si na
czasie, a kondensator nast pnie wy adowuje si poprzez rozga nik L, a ten proces
jest powtarzany dla ka dego wy adowania przy D. Ilo
energii elektrycznej

przechowywanej w kondensatorze w ka dym na adowaniu jest zale na od
pojemno ci kondensatora oraz potencja u jego p ytek. Zatem ewidentne jest, e im
szybciej nast puj po sobie wy adowania, tym mniejsza dla okre lonej mocy
wyj ciowej jest potrzebna pojemno kondensatora oraz tym wi ksza jest tak e
wydajno kondensatora. Potwierdzaj to rezultaty w praktyce.
Wy adowania przy D, jak podano, mog mie ten sam kierunek lub mog by
zmienne i w tym ostatnim przypadku urz dzenia w roboczym obwodzie mog by
przecinane przez pr dy o tej samym lub naprzemiennie odwrotnym kierunku.
Jakkolwiek, mo na zaobserwowa , e ka de przerywane wy adowanie w D mo e
obejmowa szereg drga w pracuj cym obwodzie lub rozga niku L.
Okresowo oscyluj ce wy adowanie wyst pi w D na Rys. 1, gdy ilo ci b
mie
okre lon relacj wyra on dobrze znanym wzorem i ustalone w drodze prostego
eksperymentu. W tym przypadku wykazano w teorii i praktyce, e stosunek si y
pr du w roboczym obwodzie do tej w obwodach generuj cych jest tym wi kszy, im
wi ksza jest samoindukcja i im mniejsza jest oporno roboczego obwodu i im
mniejszy okres drga .
Nie ograniczam si do wykorzystania jakichkolwiek okre lonych form
urz dzenia opisanych w zwi zku z tym wynalazkiem ani do precyzyjnego
rozmieszczenia systemu wzgl dem szczegó ów wskazanych w niniejszym wniosku.
na rysunkach przewody powrotne zosta y przedstawione jak w obwodzie; jednak
trzeba zrozumie , e w ka dym przypadku zamiast przewodu powrotnego mo e
by stosowane uziemienie.
Zastrzegam
1. Metod elektrycznej konwersji opisan w niniejszym dokumencie, która
polega na za adowaniu kondensatora i przewodu z pojemno ci oraz utrzymywaniu
kolejno przerywanych lub oscyluj cych destrukcyjnych wy adowa wymienionego
przewodu w roboczym obwodzie zawieraj cym urz dzenia do przekszta cania.
2. W uk adzie konwersji elektrycznej, po czenie generatora lub ród a energii
elektrycznej i linii? lub obwodu generuj cego zawieraj cego kondensator lub z
pojemno ci oraz roboczym obwodem po czonym operatywnie z obwodem
generowania przez jedn lub wi cej luk powietrza lub przerw w no niku
przewodz cym, przy czym warunki elektryczne b
tak dostosowane, e b dzie
utrzymywane przerywane lub oscyluj ce destrukcyjne wy adowanie z generuj cego
do pracuj cego obwodu zgodnie z tym, co wyznaczono.
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Do wszystkich zainteresowanych stron:
Niech b dzie wiadomo, e ja, Nikola Tesla, poddany Cesarza Austrii i W gier,
ze Smiljan, Lika, granicznego kraju Austrii i W gier, oraz mieszkaniec Nowego
Jorku, w okr gu i Stanie Nowy Jork, wynalaz em okre lone nowe i przydatne
udoskonalenia Metod i Urz dzenia do Elektrycznego O wietlenia, z nast puj
specyfikacj , z odniesieniem do towarzysz cych rysunków i stanowi cych jej cz .
Niniejszy wynalazek obejmuje nowatorsk metod i urz dzenie do produkcji
wiat a za pomoc energii elektrycznej.
Dla lepszego zrozumienia wynalazku mo na poda , w pierwszej kolejno ci, e
dotychczas wytworzy em i zastosowa em pr dy o bardzo wysokiej cz stotliwo ci do
obs ugi urz dze do przekszta cania, takich jak lampy elektryczne i, po drugie, e
pr dy o wysokim potencjale zosta y tak e wytworzone i zastosowane w celu
uzyskania efektów wiecenia, a to, w szerokim znaczeniu, mo e by uznane dla
celów tego przypadku jak dotychczasowe osi gni cia techniki, ale odkry em, e
najbardziej u yteczne wyniki mog by uzyskane w ca kowicie wykonalnych
warunkach za pomoc pr dów elektrycznych, w których s obecne zarówno opisane
powy ej warunki o wysokiej cz stotliwo i du ej ró nicy potencja ów. Innymi
owy, dokona em odkrycia, e pr d elektryczny o nadmiernie ma ym okresie i
bardzo wysokim potencjale mo e by wykorzystywany ekonomicznie i praktycznie
z ogromn zalet dla produkcji wiat a.
Trudno mi okre li dok adne limity cz stotliwo ci i potencja u dla mojego
odkrycia, gdy uzyskane rezultaty wynikaj z obu cznie; jednak chcia bym da
jasno do zrozumienia, e w zakresie gorszych limitów dla obu, najni sza
cz stotliwo i potencja , których u ycie rozwa am, s znacznie powy ej tych, które
by y dotychczas traktowane jako wykonalne. Jako przyk ad tego, co uwa am za
mo liwie najni sze limity, poda bym, e uzyska em do
dobre rezultaty z
cz stotliwo ci zaledwie pi tnastu tysi cy do dwudziestu tysi cy na sekund i
potencja em oko o dwudziestu tysi cy woltów. Zarówno cz stotliwo , jak i
potencja mog by zwi kszone o opisane powy ej wielko ci, a wykonalne limity s
okre lone charakterem sprz tu i jego zdolno ci do wytrzymania odkszta ce .
Mówi c o "nadmiernie krótkim okresie" i podobnych wyra eniach nie rozwa am

dowolnej ilo ci pulsacji lub drga na sekundy zbli aj ce si do ilo ci fal wietlnych, a
to b dzie wynika bardziej szczegó owo z opisu charakteru wynalazku zawartego w
tej cz ci.
Realizacja niniejszego wynalazku oraz pe ne spe nienie warunków koniecznych
do osi gni cia po danych wyników obejmuj , w pierwszej kolejno ci, nowatorsk
metod i urz dzenie do produkcji pr dów lub skutków elektrycznych o opisanym
charakterze; po drugie, nowatorsk metod wykorzystania i stosowania pr du do
produkcji wiat a i, po trzecie, nowa formy urz dzenia do przekszta cania lub
zapewniania wiat a. Obecnie opisz je.
Aby wytworzy pr d o bardzo wysokiej cz stotliwo ci i bardzo wysokim
potencjale, mo na zastosowa pewne znane urz dzenia. Na przyk ad, z uwagi na to,
e mo na stosowa pr d lub energi elektryczn jako generator ci ego pr du,
którego obwód mo e by przerwany z niezwyk szybko ci przez urz dzenia
mechaniczne, b
mo e by stosowane specjalnie skonstruowane urz dzenie
magnetoelektryczne w celu uzyskania naprzemiennych pr dów o bardzo krótkim
okresie, i w ka dym przypadku, gdy potencja b dzie zbyt niski, mo e by
zastosowana cewka indukcyjna w celu jego podniesienia; lub, ostatecznie, aby
przezwyci
trudno ci mechaniczne, które, w takich przypadkach, staj si
praktycznie nie do pokonania przed osi gni ciem najlepszych wyników, mo e by
zastosowana zasada destrukcyjnego wy adowania. Przy pomocy tego ostatniego
planu stwarzam du o wi cej zmian w pr dzie ni przy pomocy pozosta ych
proponowanych rodków i w celu zilustrowania mojego wynalazku ogranicz opis
rodków lub urz dzenia do produkcji pr du do tego planu, chocia nie chc przez to
ogranicza si do jego wykorzystania. A zatem pr d o wysokiej cz stotliwo ci, który
jest konieczny do skutecznego dzia ania mojego wynalazku, uzyskuj przez
destrukcyjne wy adowanie zgromadzonej energii kondensatora utrzymywanego
przez za adowanie wymienionego kondensatora z odpowiedniego ród a i
wy adowania do lub przez przewód z w ciwymi relacjami samoindukcji,
pojemno ci , oporno ci i okresem na dobrze zrozumiane sposoby. Takie
wy adowanie jest, we w ciwych warunkach, przerywane lub oscyluj ce i w ten
sposób mo na wytworzy pr d o ró nej sile w niezwykle szybkim tempie. Po
uzyskaniu w powy szy sposób pr du o nadmiernej cz stotliwo ci, uzyskuj z niego,
za pomoc cewki indukcyjnej, niezwykle wysokie potencja y, czyli, w obwodzie,
przez który lub do którego ma miejsce destrukcyjne wy adowanie kondensatora, jest
ówny przewód odpowiedniej cewki indukcyjnej, a tak e druga cewka o znacznie
szym i cie szym przewodzie do przekszta cania do pr dów o bardzo wysokim
potencjale. Ró nice w d ugo ci pierwotnych i wtórnych cewek w zwi zku z
niezwykle szybkim tempem zmian w pr dzie pierwotnym daj wtórny pr d o
ogromnej cz stotliwo i nadmiernie wysokim potencjale. Takie pr dy nie s , o ile mi
wiadomo, dost pne z wykorzystaniem zwyczajowych sposobów; jednak odkry em,
e je li po czy z którymkolwiek z zacisków drugiej cewki lub ród a pr du o

du ym potencjale przewody przewodz ce takiego urz dzenia, na przyk ad, zwyk ej
arz cej si lampki, mo na uzyska i utrzymywa w arzeniu w giel, b
, na ogó ,
jakiekolwiek cia o zdolne do przewodzenia pr du o wysokim napi ciu oraz
ciwie zamkni te w rozrzedzonym lub urz dzeniu odbiorczym mo e wieci lub
arzy si , gdy jest po czone bezpo rednio z jednym zaciskiem lub drugim ród em
energii lub umieszczone w pobli u takich zacisków tak, aby by na nie wywierany
wp yw.
Bez próby szczegó owego obja nienia przyczyn tego zjawiska uznaj , e
wystarczaj ce jest stwierdzenie, e, przyjmuj c obecnie ogólnie przyj te teorie
naukowców za prawid owe, skutki uzyskane w ten sposób mo na przypisa
molekularnemu bombardowaniu, dzia aniu kondensatora i zak óce elektrycznych
lub w eterze. Niezale nie od roli ka dej lub jakiejkolwiek z przyczyn w wytworzeniu
odnotowanych skutków, faktem jest, e pasek w gla lub masa o dowolnym innym
kszta cie, z w gla lub jakiejkolwiek mniej lub bardziej przewodz cej substancji w
rozrzedzonym lub wyczerpanym urz dzeniu odbiorczym i pod czonym
bezpo rednio lub indukcyjnie do ród a energii elektrycznej, jak opisa em, mo e
arzy si , je eli cz stotliwo i potencja pr du b
dostatecznie wysokie.
W tym miejscu stwierdzi bym, e przez terminy "pr dy o wysokiej
cz stotliwo ci i wysokim potencjale" i podobne wyra enia, które zastosowa em w
niniejszym opisie, nie mam na my li koniecznie pr dów w normalnym odbiorze tego
terminu, ale, ogólnie, elektryczne zak ócenia lub skutki, jakie zosta yby wytworzone
w drugim ródle przez dzia anie zak ócenia lub elektrycznego skutku w g ównym
ródle.
Podczas realizacji tego wynalazku nale y zauwa
, e nale y zadba o
ograniczenie do minimum mo liwo ci rozpraszania energii z przewodów
po rednich do ród a pr du oraz cia a emituj cego wiat o. W tym celu przewody
nie powinny mie skr ce i punktów i powinny by dobrze pokryte lub powleczone
dobrym izolatorem.
Cia o, które ma si
arzy , powinno by dobrane z uwzgl dnieniem jego
zdolno ci wytrzymania dzia ania, na które jest nara one, bez szybkiego zniszczenia,
gdy niektóre przewody zu ywaj si znacznie szybciej ni inne.
Obecnie odnios si do towarzysz cych rysunków, gdzie
Rysunek 1 jest schematem jednego ze specjalnych rozmieszcze zastosowanych
przeze mnie w realizacji mojego odkrycia, a Rys. 2 i 3 to pionowe przekrojowe rzuty
zmodyfikowanych form urz dze emituj cych wiat o, które zaprojektowa em do
wykorzystania z uk adem.
Z uwagi na to, e ca
pokazanego w niniejszym dokumencie urz dzenia, z
wyj tkiem okre lonych specjalnych form lampy wynalezionych przeze mnie, ma lub
mo e mie znan konstrukcj i by w powszechnym u yciu w innych celach,
wskaza em takie dobrze znane cz ci w wyniku konwencjonalnych reprezentacji.
G to g ówne ród o pr du lub energii elektrycznej. Wyja ni em powy ej, jak

rozmaite formy generatora mog by stosowane w tym celu; jednak w niniejszym
zilustrowaniu przyjmuj , e G to generator pr du przemiennego o stosunkowo
niskiej sile elektromotorycznej. W takim przypadku zwi kszam potencja pr du za
pomoc cewki indukcyjnej z g ówn cewk P i wtórn S. Nast pnie przez pr d
wytworzony w tym drugim obwodzie I aduj kondensator C, a ten kondensator
wy adowuje si poprzez lub do obwodu A, z luk powietrza, b
, na ogó ,
rodkami do utrzymania destrukcyjnego wy adowania. W powy szy sposób jest
produkowany pr d o ogromnej cz stotliwo ci. Moim celem jest jego zamiana w
obwód roboczy o bardzo wysokim potencjale, w którym to celu pod czam w
obwodzie A g ówny P' cewk indukcyjn z d ugim cienkim przewodem drutowym
drugiego S. Pr d w g ównym P' wytwarza w drugim S' pr d lub efekt elektryczny o
odpowiedniej cz stotliwo ci, ale o ogromnej ró nicy potencja u, a drugi S' staje si
tym samym ród em energii do zastosowania w celu wyprodukowania wiat a.
Urz dzenia daj ce wiat o mog by pod czone do dowolnego zacisku
wtórnego S'. W razie potrzeby, dowolny zacisk mo e by pod czony do ciany
przewodz cej W w pomieszczeniu lub przestrzeni, która ma by o wietlona, a drugi
ony w celu po czenia lamp. W takim wypadku niektóre metale maj
wystarczaj ce przewodnictwo?.
Lampy lub urz dzenia daj ce wiat o mog by zwyk
arz
si lamp ; ale
wol stosowa specjalnie zaprojektowane lampy, których przyk ady pokaza em
szczegó owo na rysunkach. Ta lampa sk ada si z rozrzedzonej arówki lub klosza
kulistego, który zawiera aroodporne cia o przewodz ce, jak w giel, o stosunkowo
ma ej obj to ci i dowolnym po danym kszta cie. To cia o ma by pod czone do
drugiego przez jeden lub kilka przewodów uszczelnionych w szkle, jak w zwyk ych
lampach, b
ma by rozmieszczone, aby by pod czone indukcyjnie. W
przypadku tego ostatniego celu cia o jest kontakcie elektrycznym z warstw metalu
na zewn trz wymienionej rury to druga warstwa, która zostanie po czona ze
ród em pr du. Te dwie warstwy stanowi armatur kondensatora i przez nie w
urz dzeniu daj cym wiat o s tworzone pr dy lub potencja y. Z uwagi na to, e
wiele lamp tego lub innych rodzajów mo e by pod czonych do zacisku S,
dostarczona energia jest w stanie utrzymywa arzenie.
Na Rys. 3, b jest kloszem kulistym z rozrzedzonego lub wyczerpanego
urz dzenia odbiorczego, w którym jest cia o z w gla lub inny odpowiedni przewód
e. Do tego cia a jest pod czony metalowy przewód f, który przechodzi przez i jest
uszczelniony w szklanej cianie klosza kulistego, poza którym jest po czony do
przewodu drutowego z miedzi lub innego g, za pomoc którego ma by pod czony
elektrycznie do jednego s upa lub zacisku ród a pr du. Na zewn trz klosza
kulistego przewody przewodz ce s zabezpieczone przez pow ok izolacyjn h,
dowolnego odpowiedniego rodzaju, a wewn trz klosza kulistego jest przewód
wspieraj cy, izolowany przez rurk lub pow ok k z aroodpornej substancji
izoluj cej, takiej jak porcelana lub podobna. P ytka odbijaj ca l jest pokazana na

zewn trz klosza kulistego b. Ta forma lampy to rodzaj przeznaczony do
bezpo redniego po czenia elektrycznego z jednego zacisku ród a pr du; jednak,
jak podano powy ej, istnieje konieczno bezpo redniego pod czenia, aby w giel
lub inne wiec ce si cia o mog o si za wieci przez indukcyjne dzia anie pr du, co
mo na przeprowadzi na kilka sposobów. Preferowana forma lampy dla tego celu
zosta a pokazana na Rys. 2. Na tym rysunku kosz kulisty b jest uformowany z
cylindryczn szyj , w której jest rurka lub warstwa m z materia u przewodz cego z
boku i na ko cu cylindra lub wtyczki n z dowolnego odpowiedniego materia u
izolacyjnego. Dolne kraw dzie tej rurki s w elektrycznym kontakcie z metalow
ytk o, zamocowan do cylindra n, wszystkie ods oni te powierzchnie takiej p ytki
oraz innych przewodów s starannie powleczone i zabezpieczone izolacj . Cia o
emituj ce wiat o e, w tym przypadku prosty trzon z w gla, z powy sz p ytk a,
przewodem drutowym lub przewodem podobnym do przewodu drutowego f, Rys.
3, który jest powleczony w podobny sposób aroodpornym materia em izolacyjnym
k. Szyja klosza kulistego pasuje do gniazda sk adaj cego si z izolacyjnej rurki lub
cylindra p, wraz z mniej bardziej kompletn pow ok z metalu s, po czonych
elektrycznie za pomoc g owicy lub p ytki z metalu r z przewodem g, który ma by
do czony do jednego s upa ród a pr du. Metalowa pow oka s oraz warstwa m
tworz tym samym p ytki lub armatury kondensatora.
Ten wynalazek nie ogranicza si do opisanych specjalnych rodków do
uzyskania opisanych w tym dokumencie wyników, gdy mo na dostrzec, e znane
ró ne plany i rodki wytwarzania pr dów o bardzo wysokiej cz stotliwo ci i
dotyczy to tak e rodków wytwarzania bardzo wysokich potencja ów; jednak
opisa em tutaj tylko okre lone sposoby, przy pomocy których praktycznie
dokona em wynalazku.
Zastrzegam
Opisane w dokumencie udoskonalenie w dziedzinie o wietlenia elektrycznego, które
polega na generowaniu lub wytworzeniu dla dzia ania urz dze o wietlenia pr dów
o ogromnej cz stotliwo ci

