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Tablica B1. Tablica Cykliczności dla napędów ziemskich. Jest to rodzaj "Tablicy Mendelejewa", ale obowiązującej dla urządzeń napędowych zamiast dla 
pierwiastków chemicznych. Jej sformułowanie ujawnia że budowa napędów ziemskich podlega prawom generalnej (DeBroglie'wskiej) symetrii, których działanie 
zezwala na przenoszenie (ekstrapolację) istotnych cech pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. To z kolei umożliwia przewidzenie zasad działania, cech oraz 
przybliżonych dat uruchamiania napędów dotychczas jeszcze nie zbudowanych na Ziemi. Tablica ta powstała przez odłożenie na jej pionowej osi wszystkich 
czynników roboczych wykorzystywanych w działaniu kolejnych generacji napędów, zaś na jej poziomej osi wszystkich urządzeń napędowych budowanych dla 
danego czynnika roboczego. Jej pole robocze przyporządkowuje więc kolejne rodzaje urządzeń napędowych do odpowiednich czynników roboczych (tj. do wierszy 
tablicy) oraz do odpowiednich kategorii napędów (tj. do kolumn tablicy). Uszeregowanie kolejnych generacji napędów następuje według kompleksowości atrybutów 
danego czynnika (tj. 1. pierwsza generacja eksploatuje tylko oddziaływania siłowe, 2. druga - oddziaływania siłowe i inercję, 3. trzecia - oddziaływania siłowe, 
inercję i energię wewnętrzną). W każdej generacji wyróżniono dwie pary bliźniaczych urządzeń zwanych silnikiem i pędnikiem. Eksploatują one te same cechy ich 
czynnika roboczego. W przypadkach gdy dane urządzenie budowane jest w wielu wersjach konstrukcyjnych, odmianach, lub zastosowaniach, tylko najbardziej 
reprezentacyjną jego wersję ujęto w tablicy, np. silnik parowy reprezentuje też turbinę (parową i gazową) na te same atrybuty czynnika roboczego.  


