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Pogromcy mitow sezon 1 cda

Podobne Artykuły Emile Borzechowski 28 sierpnia 2020 o 15:29 - Adam Siennica 3 października 2017 o 10:53 - Kamil Śmiałkowski 22 lipca 2015 o 15:01 - Dawid Rydzek 16 lipca 2013 o 10:27 - Dzieci mówią, że sprawdzam wszystkie dziedziny nauki i popkultury. Mit młodych busters - O co chodzi w programie? Nie
tylko z doświadczeniem - stażem pracy i wiekiem - naukowcy mogą zbadać, co jest dobre, a co jest historią w świecie nauki. Tym razem pod kierownictwem pierwotnego zabójcy Adama Świja grupa nastolatków robi niesamowite eksperymenty, aby zobaczyć, co jest naprawdę możliwe. Ani sposób koncentracji, ani
przedmiot, ani idea, ani nigdzie nie będą im obce. Mit młodych pogromców - gdzie oglądać? Zobaczysz tę aplikację na VOD na platformie 27 player.pl. Kwiecień 2014 umm 18:28 · Brak komentarzy Jasło, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen · Spisek, wypadek, może tylko prosty wypadek. Mit Busters sprawdza, co
naprawdę się stało, SeriesWatch odcinków, odpowiednio. Serial opowiada otwartą historię we wszystkich odcinkach. Oglądanie jeden po drugim jest ważne dla utrzymania ciągłości historii i śledzenia wszystkich wątków. {id:10037,linkUrl:/serial/Slayer+myth%C3%B3w-2003-10037,alt:Myth Busters&amp;oacut
e;w,imgUrl: ... Naboje lodu, wybuchy cukierków, loty Chevrolet ... Na każdym kroku mamy do czynienia z niesamowitymi różnymi historiami,... Większość serii nie ma jeszcze zarysu. {sezony:[17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1]} {latestEpisodes:{link:/serial/Slayer+mit%C3%B3w-2003-10037/episode/-
seasonNumber--/list},bestSeasons:{ajax:/iri/ajax/bestSeasons/10037,link:/serial/Slayer +layermit%C3%B3w-2003-10037/seasons/ranking},bestEpisodes:{ajax:/iri/ajax/bestEpisodes/10037,link:/serial/Conquerors+mit%C3%B3w-2003-10037/episode/ranking}} {tv:/serial/Slayer+mit%C3%B3w-2003-
10037/tv,cinema:/serial/Slayer+myth%C3%B3w-2003-10037/showtimes/_cityName_} {linkA:/get home?ref=promo_stayAtHomeA,linkB:/get home?ref=promo_stayAtHomeB} ... Naboje lodu, wybuchy cukierków, loty Chevrolet ... Nasze różne niesamowite historie są spotykane na każdym kroku, ale czy są prawdziwe, czy
przynajmniej prawdopodobne ... Eksperci od efektów specjalnych Jamie Hyneman i Adam Sage są przedmiotem tych wszystkich niesamowitych historii do szczegółowej analizy naukowej. Jimmy i Adam mają 30-letniego... Naboje lodu, wybuchy cukierków, loty Chevrolet ... Nasze różne niesamowite historie są spotykane
na każdym kroku, ale czy są prawdziwe, czy przynajmniej prawdopodobne ... Eksperci od efektów specjalnych Jamie Hyneman i Adam Sage są przedmiotem tych wszystkich niesamowitych historii do szczegółowej analizy naukowej. Razem Jamie i Adam mają 30 lat doświadczenia w tworzeniu prototypowych modeli i
zabawek proto. Wraz z zespołem asystentów i z pomocą ekspertów z innych dyscyplin sprawdzają, często na własnej skórze, mówienie prawdy o... Efekty mogą być zaskakujące... Pogromcy mitów zwykle robią to Serial został nakręcony oprócz San Francisco na Półwyspie Węży (Vallejo City) i Alameda Naval Air
Station (Alameda). Wszystkie te miejsca znajdują się w Kalifornii (USA). W odcinku z osłami związanymi z alkoholem, Adam i Jamie mówią o zdrowiu po polsku, gdy spożywają drinka. xlandia1 wskazuje tę serię na 10 na jakim kanale jest obecnie pływające raz oglądam go odkryto w chanel i teraz wyłączyć proszę o
pomoc. Skoro myślałem, że program to nie tylko seria ocen w 8 Witam, czy ktoś wie gdzie oglądać/kupować pogromców mitów z polskim nauczycielem czy polskimi napisami? Nigdzie nie mogę znaleźć kolekcji lub czegokolwiek w pobliżu kolekcji. Nat Flynns oferuje tylko sezony 4 i 5. W szóstym odcinku pierwszego
sezonu, nauczyciel znajduje GhostBusters zamiast :D Sus97 punktów serii w 8 Znalazłem się świeże 2 sezony, które są w Nat Flynns. Nadal wygląda tak dobrze, jak kiedyś. Przeprowadzone testy są dość wiarygodne, wiadomo, że nie jest to pełne oddanie rzeczywistości, ale w przypadku aplikacji rozrywkowej jest
naprawdę dobre. Wiele wiedzy zostało nauczone jako dziecko, dzięki ... Większość konstanty_2 wskazuje na tę serię na 8 nie ma młodzieży, więc nie denerwują mnie ich pseudo-eksperymentów i ich dowodów jest przymusowo zrobić, ponieważ są one nadal nieskoordynowane, to na plus, ale minus 3 historie zamiast 3
historie 2, dobrze, to jeszcze bardziej działające i co show niż testowanie mit popularnego gatunku nauki BustersMythBusters, dokumentalny kraju produkowane przez oryginalnych amerykańskich angielskich twórców Peter The Chief Lead Roles:Adam SavageJamie Hyneman Asystenci: Tori Belleci (dla rozdziału
13)Grant Imahara (na sezon 13) Byron Curry (do sezonu 1 3) Scottie Chapman (przez sezon 3)Jesse Combs (gość) Inne:Buster (manekin) Robert Lee - narrator Liczba odcinków 296 Seria 17 Lista odcinków Produkcja Beyond Entertainment Music Neil Sutherland Czas trwania odcinka 45 Minutes (Discovery Channel)30
minut (BBC Two) Pierwsza data premiery 23 stycznia , 2003 Discovery Channel Discovery HD Discovery Science TV4 Years broadcast 2003 to 2016 Multimedia in Wikimedia Commons True MythBusters – amerykański program naukowy produkowany przez Beyond Television Productions, pierwotnie nadawany przez
Discovery Channel w Stanach Zjednoczonych. Z biegiem czasu seria zaczęła emitować m.in innych programów, w tym SBS One w Australii i Quest w Wielkiej Brytanii. W Polsce emituje Discovery Channel, Discovery Science, a także HD Discovery HD Showcase. Gospodarzami pokazu są eksperci od efektów
specjalnych Adam Swage i Jamie Heinman, którzy wykorzystują metody naukowe do testowania autentyczności licznych plotek, Ss, scen z wielu filmów i filmów oraz opowieści krążących w kulturze Odcinki Myth of the Masters są kręcone w San Francisco w Kalifornii, chociaż okazjonalne fragmenty serialu są
produkowane w Artarmon w Australii. Planowanie i niektóre eksperymenty odbywają się w warsztacie Master with Bert (Jimmy). Doświadczenia wymagające przestrzeni lub szczególnych okoliczności są filmowane gdzie indziej, zwykle w okolicach San Francisco Bay Area. Podczas trzeciego sezonu kilku członków tak
zwanego zespołu Build Adama i Jimmy'ego utworzyło nowy zespół, który obecnie testuje S.A. oprócz dwóch wykonawców. W 2014 roku zespół opuścił show, a Heinman i Swij byli jedynymi gospodarzami. 21 października 2015 roku Discovery TV ogłosiło, że 14 zostało zaplanowanych na 2016. Mit mistrzów będzie
ostatnią serią, a nowe odcinki powstadzą po jej zakończeniu. Historia Jamiego Hinmana i Adama Swage'a - głównego prezentera koncepcyjnego serialu została po raz pierwszy opracowana dla Discovery Channel przez australijskiego pisarza i producenta Petera Reesa w 2002 roku. Zgodnie z propozycją, program miał
być zatytułowany Długie lub Prawdziwe Opowieści. Discovery początkowo odrzucił pomysł Reyesa, ponieważ był już zajęty wyświetlaniem tego samego tematu w tym czasie. Szef postanowił skupić się na testowaniu kluczowych elementów mitu, a nie tylko na opowiadaniu samej historii. Discovery zgodziło się wspólnie
opracować i wyprodukować trzy odcinki pilotażowe. Jamie Hinman był jednym z ekspertów od efektów specjalnych, który został poproszony o nagranie własnej taśmy castingowej. Szef przeprowadził wywiad podczas nagrywania działu walki robotów Robot Wars dla innej produkcji Discovery, patrząc w przyszłość. Adam
Swage, który współpracował z Jamiem w reklamach telewizyjnych i battlebotach na temat walk robotów, został zaproszony przez niego do współprowadzenia programu, ponieważ według Soyge'a Heinman okazał się zbyt nudny, aby sam prowadzić program. W lipcu 2006 roku brytyjski kanał BBC Two rozpoczął
nadawanie 30-minutowej zmontowanej wersji Myth of The Masters. Odcinki nadawane przez Discovery w krajach europejskich czasami zawierają sceny, które nie są odtwarzane w regularnych odcinkach amerykańskiej wersji (niektóre z nich są ostatecznie prezentowane w odcinkach specjalnych). Obsada członków
zespołu Grant O'Mahara, Byron Torrey Belchi Adam Soyge i Jamie Heinman są pierwszymi mitami Bustera, którzy badają wszystkie mity na początku serii, wykorzystując swoje doświadczenie w tworzeniu efektów specjalnych. Ich siedziba znajduje się w Heinman Workshop - M5 Industries. Obu pomagają pracownicy,
których praca nie jest zwykle pokazywana, ponieważ kamera skupia się przede wszystkim na działaniach Hinmana i Swiga. Jednym ze szponów aplikacji jest interakcja między Adamem i Jamiem, w której ten ostatni gra poważną osobę i Podczas gdy wysoki rangą dżentelmen gra zrelaksowaną atmosferę komika. W
oryginalnej wersji narratorem sztuki jest Robert E. Lee. Wraz z rozwojem serii, niektórzy członkowie zespołu Hinmana zostali przedstawieni publiczności i regularnie zaczęli pojawiać się w późniejszych odcinkach. Trzech z nich, artysta Byron, budowniczy Tori Belchi i metalurg Scottie Chapman, utworzył nowy zespół
Slyera w drugim sezonie serialu, znany jako Build Team. Po tym, jak Chapman opuścił show z powodów osobistych w trzecim sezonie, zastąpił go ekspert w dziedzinie budowy elektryków i robotów Grant Imara. Kiedy Byron udał się na urlop macierzyński w połowie 2009 roku, Jesse Combs, najbardziej znany ze
współpracy we wprowadzaniu Extrame Spike 4×4, zastąpił go. Zespół buduje obecnie pracuje w swoim warsztacie o nazwie M7,[8], gdzie testuje esthes, że dziki podwaja - Hyneman nie zajmuje się. W odcinkach, w których zespoły pracują na różnych poziomach, widzowie na przemian obserwują działania duetu
prowadzącego i zespołu Build. Dwóch stażystów znanych jako Mythterns uczestniczyło w programie w przeszłości. Wygrali discovery channel Christian Chamberlain i budowniczy Jess Nelson. Żaden z nich nie pojawia się obecnie w micie Mistrzów. W pierwszym sezonie serialu, były kawałki rozmów z folklorystą
Heather Joseph-Whittam wyjaśniające pochodzenie niektórych historii i z ludźmi, którzy wiedzieli, że historie zostały przetestowane tylko z własnego doświadczenia. Z biegiem czasu elementy te zostały porzucone. Slyer, z drugiej strony, często konsultuje się z ekspertami z obszarów dotkniętych Esfah, gdy potrzebują



pomocy. Badając biskupów dotyczących używania broni palnej, rutynowo korzystają z pomocy porucznika Ala Normadiego z Departamentu Policji w San Francisco, podczas gdy często pomagają im emerytowany ekspert fbi w dziedzinie materiałów wybuchowych Frank Doyle i sierżant J.D. Nelson z Biura Szeryfa
Hrabstwa Alameda. Nieoficjalnym członkiem zespołu Mythbusters jest manekin pożyczki z National Office for Human Rights. bezpieczeństwa na autostradzie . Manekin naśladuje ludzkie ciało pod względem wagi, kształtu i innych cech, więc w wielu sytuacjach całkowicie zastępuje prawo i żywych aktorów. Podczas
badania jednego z mitów, rozstał się, ale dla następnej serii, zabójca przyniósł go z powrotem do życia, aby nadal służyć im jako Buster 2.0. Kształt programu skupia się na sprawdzeniu kilku znanych miejskich legend, plotek krążących w Internecie i innych legend w każdym odcinku. Lista mitów jest zbierana z różnych
źródeł, takich jak osobiste doświadczenie członków zespołu lub personelu, lub sugestie od fanów programu zamieszczone na oficjalnym forum seryjnym. Zdarza się, że istnieją epizody, w których kilka lub wszystkie historie odnoszą się do tego Opowieści o rekinach lub piratach. Takie odcinki są nazywane specjalne
(tematyczne) w programie. Do maja 2009 roku cztery essy wymagały tak intensywnego przygotowania i testowania, że były dedykowane wyłącznie do całych części, podczas gdy cztery odcinki specjalne zostały rozszerzone na dwie części. Metoda badawcza procesu testowego odbywa się zwykle w dwóch fazach. W
pierwszych odcinkach sztuki, zostały one opisane przez Adama jako odtwarzanie warunków, a następnie odtwarzanie efektów. Oznacza to, że zespół najpierw koncentruje się na odtworzeniu warunków, w których historia miała miejsce, aby ustalić, czy to, co wydarzyło się w Asetha rzeczywiście miało miejsce. Jeśli
okaże się, że tak nie jest, zespół będzie zmienić warunki, aby uzyskać wynik opisany w ameth. Podczas badania wybranych historii, członkowie jednej z drużyn (głównie Hinman i Severage) organizują mecz towarzyski, aby zobaczyć, które z nich opracują najlepsze rozwiązanie, aby odtworzyć opłakane wyniki. Zwykle
dotyczy to historii, w których trzeba zrobić kilka urządzeń potrzebnych do weryfikacji esfeh (takich jak natychmiastowe chłodzenie piwa lub wyszukiwanie igieł w acetonie). Chociaż zespoły opracowały pewne wzorce zachowania, gdy wymagają procedur fizycznych, zwykle większość koni musi być zbudowana dla sprzętu
pomocniczego podczas ich badania. Korzystając z wyposażenia swoich warsztatów, zdobywcy budują liczne urządzenia mechaniczne i tworzą tereny potrzebne do uczciwego odtworzenia warunków podanych w esthe. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia powtarzalności podczas testów, czynności zwykle
wykonywane przez ludzi są często imitowane przez urządzenia mechaniczne. Metody testowe Meth są zwykle programowane i wdrażane w taki sposób, że osiągają najbardziej oparte na bębnach efekty wizualne dzięki użyciu eksplozji, płomieni i kolizji pojazdów. Dlatego historie, które należy zbadać pod kątem
materiałów wybuchowych, broni palnej i kolizji pojazdów, są dość powszechne. Niektóre eksperymenty są przeprowadzane w warsztatach Slyera, ale wiele testów należy wykonać na otwartej przestrzeni. W pierwszych rozdziałach programu przeprowadzono testy na parkingu przy M5. Pojemnik na nim jest często
używany jako pomieszczenie izolacyjne, używane do przeprowadzania niebezpiecznych testów, które zaczynają się od zewnątrz. Zwiększone finansowanie w późniejszych sezonach pozwoliło zdobywcom podróżować dalej do innych obszarów San Francisco i otaczającej ją zatoki. Najczęstszymi miejscami do kręcenia
eksperymentów w pobliżu starej Zatoki San Francisco są zamknięte instalacje wojskowe (Alameda Navy Air Station m.in, Treasure Island Naval Station, Marine Headlands, Hunters Point Navy Shipyard, Snake Island Navy Shipyard, Hamilton Air Force Base lub Shooting Range w Alameda). Dzieje się tak w niektórych
częściach, głównie Poza Kalifornią, a nawet poza Stanami Zjednoczonymi. Wyniki doświadczeń muszą być naukowo zmierzone, zgodne z badaniami w przypadku. Czasami wyniki można mierzyć za pomocą prostych numerycznych urządzeń pomiarowych, takich jak mierniki uniwersalne lub różne typy termometrów.
Aby zmierzyć wyniki testów, które nie dają wartości liczbowych, zespoły używają różnych urządzeń, które mogą zapewnić widoczne wyniki. Ponieważ badają fizyczne skutki niektórych mitów, które mogą okazać się zbyt niebezpieczne, aby eksperymentować na żywej osobie, pogromcy mitów używają analogów. W
pierwszych rozdziałach często stosowano manekiny z testów zderzeniowych samochodów (Buster był najbardziej znany), używane do obserwacji urazów zewnętrznych i żel balistyczny do badania uszkodzeń wewnętrznych. Z biegiem czasu tusze wieprzowe zaczęły być używane w aplikacji do symulacji struktury
ludzkiego ciała, kości i narządów. W kilku przypadkach, modele prawdziwych kości umieszczone w żelu balistycznym były używane do naśladowania każdej części ciała. Zarówno ze względów wizualnych, jak i w celu określenia wyników testów, aparaty są używane do robienia zdjęć w zwolnionym tempie, robiąc zdjęcia
w bardzo szybkim tempie. Ich użycie do strzelania poruszających się obiektów na wagę do określenia prędkości obiektów stało się znakiem rozpoznawczym serii. Faza testów widziana w telewizji jest często korygowana ze względu na terminy odcinka telewizyjnego. Raz po raz może się wydawać, że zespoły ogłaszają
wyniki na podstawie mniejszej liczby iteracji i mniejszej ilości danych niż w rzeczywistości. W odcinku specjalnym, który zawiera sceny, które nie były odtwarzane wcześniej, Slyer wyraźnie podkreślił, że w rzeczywistości każdy estuar analizuje bardzo głęboko, a eksperymenty są powtarzane wiele razy w wielu różnych
konfiguracjach, ale nie mogąc pokazać ich wszystkich w jednej części programu. Począwszy od piątego sezonu, każdy odcinek daje widzom wskazówkę, aby mogli odwiedzić stronę serialu, gdzie możesz zobaczyć kopie eksperymentów, które nie są wyświetlane w odcinkach lub innych aspektach relacji. Adam
Severage przyznał, że nie zawsze byli w stanie uzyskać zadowalającą ilość wyników, aby ostatecznie zażegnać wszelkie wątpliwości co do mitów. W odpowiedzi na krytykę ich metod i wyników, które otrzymali, zespoły nakręciły kilka odcinków Myths Revisited, w których ponownie trafili na sethies, aby ustalić, czy
komentarze publiczności były oparte. Te epizody doprowadziły do zmiany przykazań niektórych historii, a także utrzymania oceny dla innych historii, które udało się obalić w przeszłości. Istnieją pewne rodzaje esses, że badania Slyer nie chce zrobić. Zjawiska Maveura nie są jak duchy lub kosmici zainteresowania
Ponieważ nie nadają się do eksperymentów naukowych. Jedynym wyjątkiem wśród tej kategorii była moc met. Zespoły wyraziły również niechęć do zbadania teorii spiskowych, takich jak zabójstwo Johna F. Kennedy'ego i ataki terrorystyczne z 11 września, chociaż zgodziły się zobowiązać się do udowodnienia
nierzeczywitywności niektórych teorii spiskowych wokół lądowania na Księżycu. Twórcy aplikacji starają się unikać szkodliwych eksperymentów dla zwierząt, chociaż w jednej części używali karaluchów i innych owadów laboratoryjnych do bombardowania ich śmiertelnymi dawkami promieniowania. Zespół wdrożeniowy
wyjaśnił później, że zwierzęta te są specjalnie karmione do eksperymentów i i tak mogą umrzeć. MythBusters: The Explosive Truth Behind 30 of the Most Perplexing Urban Legends of All Time wymienia tuzin legend, które wydają się szczególnie mało prawdopodobne, aby zostać zbadane (w ostateczności, cztery z nich
zostały przetestowane). Adam przyznał, że ze względu na nieodłączną trudność udowodnienia zaprzeczenia, trudno jest przetestować SS, które wymagają od nich fałszywego udowodnienia ogólnych zasad. W rezultacie, celem Slyera podczas badania takich mitów jest udowodnienie, że metody, które są niezbędne do
odtworzenia wyników są konieczne. Ponadto niektóre prace nie są testowane z powodu sprzeciwu discovery channel lub jego reklamodawców. Wyniki eksperymentów uznaje się za zdemaskowane, prawdopodobne lub zweryfikowane przed zakończeniem eksperymentu. Wyniki opisane w micie nie są osiągalne, albo
przy użyciu pożądanych parametrów, albo poprzez ich wyraźną zmianę. W przypadku podjęcia zdemaskowany historia, zdobywcy są często zadanie osiągnięcia skutków podanych w Esfa, niezależnie od faktu, że historia badają okazały się nierealne. W tym programie, podejście to nazywa się sposób MythBusters i
często prowadzi do faktu, że wymagania dotyczące uczciwej reprodukcji zdemaskowany mit są fizycznie niemożliwe (wymagające sprzętu, który nie istnieje lub warunki, które nigdy nie wystąpią fizycznie), wysoce nieprawdopodobne (wymagające tyle czasu / sprzętu, że mit, choć teoretycznie możliwe, byłoby zbyt
niepraktyczne dla niego się zdarzyć) lub prowadzić do śmierci lub poważnego uszkodzenia przedmiotu. Następnie niektóre z tych mitów są ponownie badane, tak długo, jak widzowie są niezadowoleni z wyników, a jeśli wyniki drugiego podejścia do mitu udowodnić, że porażka jest ze względu na zespół (kiedyś stało się,
że potrójny mit stał Debonk) będą one uważane za porażka ponownie. W kilku sytuacjach możliwość ta jest uważana za dopuszczalną: wyniki opisane w pęcherzu można odtworzyć, zmieniając niektóre parametry o rozsądny i realistyczny margines. Może to być spowodowane tym, że z czasem opowiadanie historii
może Aby wprowadzić niewielkie zmiany w jego rzeczywistej zawartości. Ponadto w niektórych przypadkach niektóre materiały mogą być wymagane do zastąpienia innych podczas testowania mitów, ale pod warunkiem, że nowy materiał jest bardzo podobny do materiałów, które były wcześniej używane i są zwykle łatwo
dostępne, aby nie okazać się zbyt kosztowne lub niepraktyczne. Jeśli nie ma dowodów na ten mit, a jednak zdobywcy są w stanie odtworzyć jego wyniki w pobliżu do znanej wersji mitu, jak na przykład mit, że z zawiązanymi oczami piraci nosili w celu poprawy wizji w ciemności. Jeśli wyniki opisane w pęcherzu są
ręcznie zranione, jednak w znacznie bardziej niebezpieczny lub mniej skuteczny sposób niż bardziej popularne metody, z którymi można uzyskać pożądany efekt. Przykładem tej historii było Samochód kontra deszcz. Zdobywcy byli uważani za prawdopodobnych, ale nie zalecanych, ze względu na ryzyko szybkiej jazdy
po mokrej drodze, choć sama historia była całkiem prawdziwa. Czasami historia jest klasyfikowana jako dopuszczalna, jeśli opisany przebieg historii ma ten sam efekt, ale z mniejszą intensywnością niż opisana w historii. Utrzymując podane warunki, zatwierdzone pogromcy są w stanie odtworzyć wynik w całości lub w
zakresie opisanym w micie. Jeśli Eshath nie ma dokładnego opisu wydarzeń, Zdobywcy wybierają wszystkie swoje rozsądne gatunki. Aby ta edycja została zweryfikowana, wystarczy potwierdzić co najmniej jeden z jego gatunków. Przykładem takiej sytuacji było to, że łatwo było strzelać rybą w beczkę; chociaż trudno
było uderzyć rybę kulą, okazało się, że wyższa zmiana ciśnienia spowodowana strzałem była w stanie ją zabić. Z tego powodu zostało to potwierdzone. Podczas pierwszego rozdziału użyto terminu prawda. Mity obaliły Myth Information / Uwagi Alkohol rozgrzewa się na zimno. Uczucie ciepła jest tylko tymczasowe -
alkohol dyluje naczynia krwionośne, więc ciepła krew dociera do wszystkich zakątków. Ale w końcu chłodzi centralne części ciała do 1°C, ponieważ krew chłodzi się z przepływającymi w żyłach tuż pod skórą. Naturalnym procesem na zimno jest zwężenie naczyń krwionośnych, aby stracić jak najmniej ciepła, jak to
możliwe. Balony wypełnione helem mogą podnieść dziecko o setki z nich, aby podnieść przeciętnego trzylatka. Zupełnie inaczej niż w filmach komediowych, gdzie zwykle zabierają ze sobą kilkanaście balonów malucha. Biżuteria zwiększa prawdopodobieństwo uderzenia pioruna. Przysłowia i przysłowia: Byk w chińskiej
mieszance nie złamał chińskich byków umieszczonych na chińskim podwórku, wręcz przeciwnie - starał się go nie łamać, omijając półki zestawu. Przysłowia i przysłowia: Czerwony arkusz stymuluje byka do ataku na eksperymenty przy użyciu czerwonych, białych i niebieskich prześcieradeł, co wskazuje, że krowy nie
zwracają uwagi na kolor, ale raczej przenoszą materiały. W końcowej fazie eksperymentu. Tori została wpuszczona w czerwoną sukienkę, ale byk nie zwracał na nią uwagi, zajęty bieganiem po Kowbojach. Użycie dużej warstwy sklejki jako spadochronu może zmniejszyć upadki ze znacznej wysokości wystarczającej do
przetrwania spadającego ocalałego. Niemożliwe. Buster nie udało się, i to było bardzo trudne do kontrolowania. Czyszczenie wiórów betonowych dynamitem. W końcu betonowe piwo eksplodowało. Gliniane żyły przechowują dźwięki z odległej przeszłości w sposób podobny do manekina dla Edisona. Próby rozrodczych
dźwięków z żył glinianych nie powiodły się. Istnieje legalny sposób, aby oszukać radar policji. Nie ma prawnego sposobu, aby oszukać radar, tylko samochód jadący ponad 400 km / h nie aktywował radaru. Podczas II wojny światowej japońscy żołnierze wycięli miecze beczkowe amerykańskich karabinów. Essah
wydawało się dopuszczalne, jak beczka podgrzała się po wystrzeleniu wielu pocisków. W końcu został odcięty, po zdjęciu perforowanej obudowy i użyciu robota o superansan mocy. W warunkach naturalnych można co najwyżej stworzyć małe zadrapania. Kichanie z otwartymi oczami spowoduje ich upadek. Nie jest to
możliwe. Nasoznik shaker ma śmiertelnie jad, jednak jego szczęki nie mogą przebić szczęki naskórka, ale jad nie jest śmiertelny dla ludzi. Używanie telefonu komórkowego na stacji benzynowej może spowodować wybuch. Eksplozje powodują wyładowania elektryczne, jeśli są wypierane z plastikowej odzieży. Lina,
która hamuje samoloty, które lądują w samolocie, może przeciąć osobę na pół, jeśli się złamie. Nie może, ale cierpi na bardzo poważne rany. Kabel przymocowany do tylnej osi pojazdu złamie go, gdy samochód porusza się w takich warunkach, może tylko złamać linę, która może być śmiertelna dla obserwatorów.
Sztuczka nie zadziałała nawet po nagraniu zbyt dużej ilości amortyzatorów. Aby osiągnąć ten efekt w filmach, specjaliści od efektów specjalnych używają słabych materiałów wybuchowych. Moneta rzucona z dachu Empire State Building może zabić. Może to spowodować najbardziej bolesne zadrapania, chyba że
uderzy w oczy. Włosy, które zostały ścierone szminką, mogą zostać zdetonowane. Włosy mogą się zapalić, ale nie wybuchną, alkomat oszukuje, umieszczając różne przedmioty w ustach. Ninja może chwycić strzałę z łuku ręką. Dokonano tego tylko jedną mechaniczną ręką z pięciokrotnym czasem reakcji człowieka.
Możesz skakać z samolotu i przetrwać upadek tratwą życia. Nie można otworzyć łodzi w locie i odpowiednio ją dostosować. Eddy ludzki głos może ugasić ogień. Testy wykazały, że możliwe jest ugaszenie pożaru jednym dźwiękiem, ale tylko wzmocnione. Ninja może ręcznie wyjąć pocisk z toru lotu. Ze względu na
prędkość pocisków pływających jest niemożliwe. Odciąć głowę za wentylator dachowy. Łopatki wentylatora spowodowały jedynie lekkie zarysowania. Nawet gdy na wentylatorze zamontowane są ostrza kosiarki, tylko w połowie drogi . Złap Katanę w otwartej ręce. Nawet jeśli nie uda ci się dostać we właściwym czasie,
energia kinetyczna nie pozwala trzymać miecza, a ofiara zostanie uderzona w głowę. Oddawanie moczu na trzeciej szynie może spowodować porażenie prądem. Przepływ moczu jest podzielony na pojedyncze krople, więc obwód nie zostanie zamknięty, chyba że osoba, która croies i obnaża klatkę piersiową stoi na
ziemi. odbieranie sygnałów radiowych za pomocą uszczelnienia metalowego . Opowieść o tym, jak ktoś za pomocą kosza może wstać, aby uzyskać silnik z samochodu, stanąć na nim i przejść jak katapulta. Nawet kawa, papieros może włączyć benzynę. Nurek jest zasysany przez pompę wodną do helikoptera
strażackiego i wrzucony do płonącego lasu. Ofiara musiała być bardzo blisko pompy, a ponadto sama pompa musiała mieć zdemontowany lejek i glony, aby zapobiec wciąganiu ryb i innych ciał stałych. Po zdjęciu tej pokrywy i sfabrykowanych czynności, został zasysany (chociaż nie powinien mieć problemu z
oddzieleniem). Po wejściu na rurkę manekin upadł. Ponadto nurek musiał usłyszeć głos. W przypadku łosia wymagane jest przyspieszenie, jeśli nie ma czasu na hamowanie. Nie znalazłeś odpowiedniego obiektu? Onslified fortepian może eksplodować z powodu złamania elementów napięcia struny. Im wyższa
temperatura, tym mniejsza elastyczność pasm w wyniku rozszerzenia temperatury. Powłoka lakiernicza na całym ciele jest śmiertelna (ma powodować zadławienie) - mit z jednego z filmów o Jamesie Bondzie. W rzeczywistości osoba może czuć się nieswojo z powodu ciepła, ale brak tlenu uzupełnia głębszy oddech.
Elektryczny portfel ze skóry węgorza może wymazyć karty magnetyczne. W rzeczywistości galon jest wytwarzany z węgorzy ze skóry błony śluzowej, która z obrony wydziela znaczne ilości śluzu. Aby upewnić się, że karta była 11 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 sztuk broni palnej, co
spowodowało, że ciało zostało odrzucone kilka metrów dalej. Jest to sztuczka filmowa, odrzucona przez trzecią zasadę dynamizmu Newtona - strzelanka również musi zostać odrzucona, do której potrzebny będzie przynajmniej jeden kanon. Ten mit został dwukrotnie obalony. Gigantyczna żałoba, aby przekroczyć
migrantów przez granicę USA. Nie da się osiągnąć wystarczającej odległości i dokładności, a lądowanie może być śmiertelne, nawet na materacach. Srebrna moneta z Western Revolver jest niemożliwa za pomocą ołowianego kuli tamtej epoki - tylko wybrzuszenia monety. Zamiast tego można go zastrzelić
nowoczesnym pociskiem. Strzelił linę, że człowiek wisiał na, jeden pocisk. Wymaga co najmniej dwóch strzałów, pudełko kajdanek utknął w tylnej części samochodu może zabić kierowcę w kolizji. To może boleć najbardziej, grając strzałą wystrzeloną z łuku drugą strzałką. Struktura drewna nie pozwala na to, w dodatku
strzałka wygina się, leci. Bambus był używany w filmach z Robin Hoodem, nieznanym w Uk. W Brainiac wszystko działało bez problemów (strzały nie były wykonane z bambusa). Ryby akwariowe nie są w stanie zapamiętać niczego dłużej niż trzy sekundy. Esfeh został zniszczony na początku, kiedy ryby Jamie'ego
zaczęły go rozpoznawać po kilku dniach. Skoki w odpowiednim czasie podczas spadających wind mogą uratować życie. Winda jest pusta z ósmego piętra. W chwili wypadku osiągnął 85 km/h. Dzięki mechanizmowi Jimmy'ego Bustera skoczył z prędkością 3 km/h. Więc nawet jeśli skaczesz wysoko we właściwym
czasie, prędkość ciała spowolni bardzo mało. Warto zauważyć, że jeśli szyb windy jest zbyt ciasny, a kabina jest dobrze chinad, poduszka powietrzna może być utworzona, że spowolni wystarczająco dużo prędkości, aby przetrwać. Sytuacja jest znaczna wysokość wału. Pocisk lodowy, który nie pozostawia ci żadnego
efektu po zabiciu ofiary, jest niemożliwy — w temperaturze gazów proszkowych lód natychmiast zamienia się w parę. Tatuaże mogą być eksplodował w urządzeniach do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, jak tusz zawiera żelazo. Niebieski wir może zatopić statek, zatykając lufę palcem, powodując
obrażenia, a nawet zabijając strzelca. Tylko palec został ranny, strzelec był nienaruszony. Wybuchowy młot - jest to młot starego rodzaju twarde, ale kruche, więc mogą eksplodować hit kowadło. Dzisiejsze lata pracy mogą stracić wystarczającą elastyczność, aby zagrozić. Nawet profesjonalne drżenie wysłał własne
młotki, tylko stało się jasne, że mocno używane narzędzie z bardzo silnym strzałem może złamać trochę i potencjalnie zranić Odłamek, ale w żadnym wypadku eksploduje. Wypadnięcie ze szkła bez szkody dla zdrowia. Tylko wtedy, gdy szkło jest naprawdę cienkie. Ukrywając się w drzwiach samochodu z wytryskiem,
można ustawić boczną poduszkę powietrzną, która jest silny wytrysk, który może ogień czaszki dziury. To nie ma sensu, ponieważ boczna poduszka powietrzna jest w pełni wyposażona gdzie indziej. Zapalenie papierosa w szczelnie zamkniętej toalecie może spowodować wybuch. Zatrucie własnymi gazami jelitowymi.
Jest to niemożliwe ze względu na długi okres akumulacji i konieczność pozostania w tej samej pozycji przez kilka minut. 16 miesięcy . Zatrzymać maszynę prędkości, rzucając bieg wsteczny. Weź pocisk pistolet w zęby, pocisk uszkadza ludzkie zęby, miażdżąc je. Bieganie z Zygza może ułatwić ucieczkę krokodyla.
Wydaje się, że zwierzęta te nie gonią przynęt na lądzie. Atakują, jeśli potencjalna przynęta znajduje się w wodzie lub bardzo blisko niej. Nieudana próba kończy polowanie. Obiekt zbudowany przez młodego mordercę nie był używany, ponieważ zwierzęta nie zamierzały opuścić wody. Krokodyl zdołał zwabić mięso. Byron
Zigzag jednak nie biegał, bo drapieżnik poruszał się bardzo powoli - docierają do wody tylko ze znaczną prędkością. Resorak, pochodzący ze wzgórza, może przewyższyć prawdziwy samochód. Tylko w odległości nie większej niż 100 metrów, podobnie jak samochód Od wiosny, a następnie na długi dystans (100m) tuż
przed nim. 1000 z nich może odebrać laptopa. Ten mit został obalony trzy razy. Zjazd na kolejkę linową z dżinsami w ręku. Powstaje nadmierne tarcie. Spodnie mogą być prowadzone najbardziej przysłowia i powiedzenia: łatwe, jak coraz lizaki do dziecka. Mity są najprawdopodobniej taka sytuacja zwykle podane do
niepraktyczne mity, potwierdzając w ten sposób, choć ten sam cel można osiągnąć łatwiej niż w inny sposób. Ponadto, te eksperymenty, których wyniki nie reagowały wyraźnie lub nie zostały zweryfikowane, ale bez wiarygodnych wskazówek, że historia została rzeczywiście opisana, rzeczywiście się wydarzyły. Jest
prawdopodobne, że ciało płonie podczas defibrylacji. Opowieść o tym, jak pracownik podniósł rusztowania, podnosząc beczkę z cegły ze stałym krążkiem. Beczka spadła, pracownik upadł na ziemię i porzucił linę, a resztki lufy spadły na niego - nieprawdopodobna tajemnica. Eksperyment wykazał, że nie zła beczka się
rozpadnie. Chyba że pracownicy wyjmą z niego metalowe felgi i umieją deskę obok katastrofy, czego trudno się spodziewać. Nigdy nie potwierdzono, że taki incydent miał miejsce. Historia pochodzi z krótkiego, zabawnego komiksu. Piłeczki do ping-ponga mogą popchnąć zatopioną łódź na powierzchnię. Jest to
możliwe, ale ekspert obecny w eksperymencie wydobywania zatopionych ruin preferuje inne metody. Warto zauważyć, że na końcu programu zaprezentowano strony opublikowane w Comic Forty, w których Donald Doc i bratankowie stosowali bardzo podobną metodę. Może to było źródłem tej historii. Siedząc w małym
domu w odległej okolicy, bez dóbr cywilizacyjnych i czegoś, o co można zadbać, możesz zwariować. Adam i Jamie siedzieli w małych domach w połowie zimy Alaska. Obserwowani przez kamery, ukończyli eksperymenty psychiczne i badali ślinę, nudę lub próby zabicia czasu ze snem i gimnastyką. Po trzech dniach
wyniki nie były ani pozytywne, ani negatywne. Curry odkrył, że wszystkie oczekiwane objawy wystąpiły u Adama, ale tylko jeden (zwiększona senność) u Jamiego. Rozmowa z roślinami ma pozytywny wpływ na ich wzrost - nie było znaczącej różnicy między słuchaniem grochu do heavy metalu, muzyki klasycznej,
pięknych słów i obelg. Mentalnie groch rosnący w muzyce radził sobie lepiej. Wydajność w grupie kontrolnej była znacznie gorsza. Jednak próby weryfikacji Inth bez odwołania były zbyt małe. Doświadczenie katastrofy w samolocie z wysokości 10 metrów - Meitu nie zostało potwierdzone, ale takie przypadki rzeczywiście
miały miejsce, jak Julian Kopeke, Vesna Wolovich. Słonie boją się szczurów - eksperymenty były m.in, znane z amerykańskich kreskówek, w Republice Południowej Afryki. Mysz była ukryta pod manny słonia i mysz została odsłonięta za pomocą sznurka. Za każdym razem, gdy słonie zobaczyły mysz, szybko zostały z
niej wypchnięta. Ale są przerażeni jak filmy. Strzelanie snajperem zostało zdemaskowane na stokach, gdy celował - po pierwszym podejściu Esqatha, ale po e-mailach przez osoby postronne powtórzyły eksperyment. Ogólnie rzecz biorąc jest to mało prawdopodobne, jak soczewki odbijają pocisk na boki (camast) ze
względu na kształt, który pochłania jego energii. W drugim eksperymencie, zamiast nowoczesnej broni, użyto karabinu Musin Nagant z zainstalowaną amplitudą pu. Pocisk uderzył w głowę żelu balistycznego i potwierdził możliwość wypadku. Próżniowy sedes w samolocie może ssać siedzenie danej osoby. Osiągnięto to
dopiero po zdemontowaniu toalety, m.in pozbawiła ją ochrony przed takim ssaniem. Surowe ciasto w jednym może eksplodować to może eksplodować w temperaturze powyżej 50 ° C. Trzcinie umieszczone w grzejnikach ogrzewanego samochodu zaczęły eksplodować po godzinie, ale sprawa nie została
udokumentowana. Mit potwierdził przysłowia i powiedział zwykły jak strzelanie do ryb w beczce - ryby trudno trafić bezpośrednio, jednak wystarczy zmienić ciśnienie spowodowane przez strzał, aby go zabić. Bakterie kałowe można znaleźć na szczoteczkach do zębów – niewielkie ilości tych bakterii można znaleźć w
całym mieszkaniu. baterie z Bagdadu . Bieganie w deszczu sprawia, że ubrania moczyć mniej wody niż będzie. Mit ten został obalony w sztucznych warunkach kontroli. Potwierdzone w prawdziwym deszczu. torturowanie chińskiej wody . Narty wodne rysowane przez łodzie wiosłowe - pod warunkiem, że profesjonalista
jest wioślarstwo na łodzi wystarczająco duże. Kawałek papieru można pokroić więcej niż siedem razy - tak długo, jak jest wystarczająco cienka. Możliwe jest zbudowanie samochodu Levitt w zaciszu domu. Wystarczą trzy do pięciu dmuchaw liściowych i płaska deska, taka jak surfing. Ważne jest to, że materiały są
lekkie. Poduszkowiec unosi się nad parkietem lub innymi gładkimi, bezpyłowymi poziomami. Na plaży nie nadaje się do niczego. Pływanie na motorówce, która nie wysiadła z przyczepy samochodowej. Rozmowa przez telefon i prysznic podczas burzy może prowadzić do śmierci - piorun może nie uderzyć
piorunochronów. Mówienie przez telefon podczas jazdy jest tak samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu. Salami może być używany jako paliwo do amatorskiej rakiety – moc throe okazała się zaskakująco wysoka. Klimatyzowany samochód zapala więcej paliwa niż ten sam samochód bez biegania, ale z
oknami całkowicie otwartymi (tylko przy pewnej prędkości, powyżej której opór powietrza powoduje więcej ofiar), można zabić człowieka łokciem krzyżowym papieru, klejem i gumkami szortów. Historia podobno wydarzyła się w więzieniu stanowym Pilican Bay w Kalifornii. Jako strzałka może być użyta m.in zaostrzony
obraz. Broń jest kiedyś bronią. Warunkiem skuteczności jest dotknięcie bardzo delikatnego miejsca, takiego jak tętnica szyjna lub oko. Kierownice lubridingowe z salsą w ciągu kilku lat mogą prowadzić do korozji, która wystarczy Ze ściany – proces ten jest przyspieszany przez elektrolizę, za pomocą prostownika radia.
Podwodne strzelanie z broni palnej - możliwe, ale pociski przelecą ponad około 2 metrów, w zależności od broni. Ponadto karabin 9mm nie chciał być przeładowany, a strzelba eksplodowała. barry drzew z karabinu maszynowego ognia . Potrząsanie okularami głosem – wymaga delikatnego szkła i wyszkolonego
dźwięku. Kamień walcowy nie rósł z mchemami - próbka była walcowana w beczce przez pół roku. Cząstki zawsze mogą przyklejać się, ale nie rosną. Uderzenie zapalniczki w klubie golfowym powoduje eksplozję. W domu, w którym posypano dużo aerozoli, może doszła eksplozja - stężenie powinno być bardzo
wysokie. Konieczne jest opróżnienie wielu butelek w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu. Większość ludzi uciekała wcześniej. Ludzki język może zamarznąć w metalowy pręt. Wystarczy zatopić się na małej głębokości, aby pociski broni palnej przestały zagrażać życiu - potwierdzenie tej historii było dużym
zaskoczeniem. Okazuje się, że w zależności od broni i kąta strzału, piłka rozpryskuje się od 0,5 do 2 metrów. Nie działo przekroczyło tę wartość przy początkowej prędkości 900 metrów nad s. Jednak strzały wystrzelone ze starszej broni z mniejszą prędkością okazały się bardziej odporne - i bardziej niebezpieczne, aby
zostały oddane do pływania. Zderzenie mini-ołowianych pocisków wystrzelonych z XIX-wiecznych karabinów może stopić się w ciele. Zestresowany kierowca zużywa więcej paliwa niż cichy kierowca. Biegnący (nawet powolny) człowiek może przebić szkło w oknie wieżowca. Mity częściowo obaliły Obrót o 360° na
huśtawce. Doświadczony cyrkowiec może to zrobić w sztywnej huśtawce. Niemożliwe do łańcucha bez użycia małej rakiety pod kątem prostym. Co jest oczywiście bardzo niebezpieczne. Epizody tematyczne poświęcone są przede wszystkim konkretnemu tematowi. Samochody cukrowe dodane do benzyny sprawiają,
że silnik jest nieruchomy - zdemaskowany. Drzwi samochodu chronią przed pociskami z broni palnej – zdemaskowane. Wszyscy wyszli do coli zamiast chłodzenia - najprawdopodobniej, ale samochód będzie podróżować stosunkowo nieliczni. Po wykryciu cukru zostanie on zatrzymany, a moneta wrzucona do jego
silnika zostanie zniszczona po pewnym czasie - zdemaskowana. Temperatura w cylindrze topi się szybko, a następnie odparowuje monetę. Nie było procesu z monet wolframu. Płyn do pchania rur do zbiornika powoduje wybuch silnika - przewrócony. Strzelanie w zbiorniku samochodu, samochód eksploduje -
zdetronizować. Najpierw z konwencjonalną amunicją, a po wielu listach od telewidzów postanowiono powtórzyć eksperyment z amunicją zapalającą, która wciąż tego nie potwierdzała. (Tylko trawa za piłką, że reszta zadbała o zapalił.) Po wielu próbach czołg zapalił się, ale nie eksplodował z powodu poprzedniej
sytuacji. Twórcy aplikacji spodziewali się również propozycji wypróbowania granatników. Rzucanie jaj do fok W grzejnikach - zatwierdzone, ale stosować konwencjonalną metodę po dotarciu do warsztatu. W praktyce stosuje się musztardę i nie. Wybielacz dodany do oleju całkowicie zniszczył system smarowania -
potwierdzono. Zaćmienie rury wydechowej z warzywami lub owocami powoduje, że silnik wychodzi – przewrócony. Za każdym razem, gdy zostali zwolnieni. Piłka jest rzucana w zbiornik poprawiający osiągi silnika - potwierdzony olej roślinny może zastąpić paliwo pojazdu - została zatwierdzona. W Polsce metoda ta jest
nielegalna. Prowadzenie samochodu tuż za ciężarówką zmniejsza zużycie paliwa - zatwierdzone przez włamywacza filmowego skradającego się do szybu wentylacyjnego, aby nie powodować hałasu – zdemaskowane. Czujniki laserowe – zdemaskowane. Grant O'Mahara stwierdził, że takie urządzenia nie istnieją. Są
one używane tylko w filmach. W prawdziwym życiu stosowane są głównie detektory ruchu podczerwieni. Więc nie ma sensu w tym seth, że wystarczy, aby rozproszyć proszek lub użyć sprayu, aby wiązka światła widoczne. Został zbudowany, aby przetestować takie urządzenie. Niewielka ilość pyłu pozwala zobaczyć
wiązkę, ale trochę więcej wystarczy, aby wywołać alarm, ponieważ liczne cząstki proszku przecinają wiązkę. Lasery są widoczne przez noktowizor – zdemaskowane. Widoczne są tylko ich zasoby, co nie pomaga zapobiegać promieniowaniu. Zwodniczy czujnik dźwięku przez: Ubrania wykonane z owłosionego materiału
- zdemaskowane, skrzyżowane tak szybko, jak to możliwe - zdemaskowane, utrzymując arkusz przed sobą - zatwierdzone, przechodzące tak wolno, jak to możliwe - potwierdzone. Oszustwo czujnika termicznego przez: gołe – obalone, postawione na podłodze – zburzone, rozmazujące się kwiatami – zdemaskowane,
noszące ognioodporne ubrania – zatwierdzone. Trick czytnik linii papilarnych - potwierdzenie (wystarczy umieścić na karcie z odbitkami, ale podczas testowania drzwi otwarte w tym samym czasie i zabrzmiał alarm). Lepiej zrobić żelatynę opuszkami palców z odciskami palców. Wspinaczka na zewnętrznej ścianie
budynku – prawdopodobne. Oczywiście jest to możliwe, ale wymaga dużo odwagi, siły fizycznej i odporności na czynniki klimatyczne. Czasami słychać entuzjastów wspinaczki nawet bez sprzętu na wieżowce, a następnie aresztowany. Dla większości jest to zbyt duże wyzwanie. Piraci utworzyli Splra po uderzeniu
bardziej niebezpiecznej piłki za burtę niż jego piłka -zdemaskowany. Dwie osoby mogą trzymać pod wodą do góry nogami łódź z wystarczającą ilością powietrza do oddychania - zdemaskowany. Improwizowana amunicja – gruby łańcuch, gwoździe i sztućce w pojemniku – skuteczne, drewniane nogi i butelkowane
umplies – przewrócona. Nóż młotkowy do wypłynięcia pozwala delikatnie opuścić gniazdo bociana na pokładzie wystarczająco wolno, aby zacząć bić – zdemaskowany. Tempo wypadku grozi poważnymi obrażeniami. Oba noże są ostre i tępe po obliczu pop refbant żagla i nie mogą być przechowywane w nim. pirackie
pranie: idealny łomot, aby wyeliminować plamy - Odparowany mocz nadaje się do usuwania plam - zatwierdzone. Śmierć potwierdza grzebanie piratów przez szyję na brzegu morza, a następnie utonięcia przypływu. Możesz wykopać suchy piasek w półtorej godziny, ale nad morzem mokry piasek jest cięższy i nie
możesz go wykopać samemu. Wprowadzenie zdrowej opaski na oczy przyzwyczaiło go do ciemności. Pirat, który schodził z pokładu, przeniósł go do drugiego oka, aby zobaczyć lepiej natychmiast. Używają tej samej sztuczki w nocy, wychodząc z jasnych wnętrz na zewnątrz - najprawdopodobniej. Tania wódka po
wielokrotnym filtrowaniu smakuje jak wysokiej klasy alkohol – zdemaskowany. Nie daj się nabrać na profesjonalne aromaty. amatorzy , tak . Zimny kompres wódki - potwierdzone. Wódka jest potwierdzona jako orzeźwiający oddech . Wódka jako sprzątaczka – prawdopodobne. Ale wódka nie jest tak skuteczna jak
standardowy środek czyszczący. Wódka jako środek owadobójczy - zdemaskowany. Wódka łagodzi swędzenie po kontakcie z jadowitym semakiem - zostało to potwierdzone. Wódka oczyszcza ubrania z zapachu dymu papierosowego - możliwość. Wódka pomaga usunąć plaster bezboleśnie – prawdopodobne. Wódka
usuwa nieprzyjemny zapach stopy - potwierdzono. Wódka uśmierzająca ból po oparzeniach meduzy - zatwierdzona. Hipnoza Hipnoza Świeże pamięci – Potwierdzenie. Poprzez hipnozę, można zmusić kogoś do zrobienia czegoś, czego normalnie nigdy nie zrobić - zdemaskowany. Psy nie można szkolić stare psy nowe
sztuczki - zdemaskowany. Omiń psa stróżującego przez: rozproszenie stek - prawdopodobne. Pies początkowo interesował się mięsem, ale kiedy go zjadł, natychmiast zaatakował intruza, rozpraszając kontrolowaną grę - zdemaskowany, odciągany od zapachu karmienia - zdemaskowany, rozproszony przez zapach w
cieczy -- potwierdzony, spryskany wilczym moczem -- prawdopodobny -- pies początkowo powąchał, ale po zaatakowaniu go, agresywny gest -- obalił, gest kazania -- obalił, chwycił w beczce z kołem -- zdemaskowany -- zdemaskowany -- na początku. Ale próbował włączyć beczkę z Torim wewnątrz , chwytając jedną z
nóg (doświadczenie zostało amputowane), wsiadając do piłki dla chomika, powiększony rozmiar człowieka i pokryte plastikiem - prawdopodobne. Chociaż Curry dotarł do celu, nie był w stanie opuścić piłki bez ataku psa. Pies był zdezorientowany: spacer po mieście - prawdopodobieństwo - ale pies był młody i nadal
wyszkolony do poszukiwania uciekiniera w środowisku miejskim, chodzić z zigozą i chodzić dwa razy w jego kroku - przewrócić, posypać kawę i używać z kolonii - przewrócić, przejść zbiornik wody - przewrócić, gaz pieprzowy - obalić, zmienić ubrania - zdemaskowany, przechylił coś maski w miejscach, że człowiek nie
znalazł - zdeptane baseball suchą piłkę Leć dalej niż mokro - potwierdzone. Kulki, które są silnie odbijane może wznieść się w powietrze - zdemaskowany. Uderzanie piłki kijem pełnym stuppers poleci dalej niż trafienie - zdemaskował. Mocnym kopnięciem można złamać poszycie – zdemaskowany. Zdobywcy wyszli na
trop dopiero po strzale piłki z pneumatycznej piłki, po czym ślizganie się osiągnęło 703 km/h - zostało to potwierdzone. Odcinek rekina jest w dużej mierze poświęcony szczękom i jego nie tak lojalnej adaptacji filmowej i innym wspólnym wizerunku rekinów. Rekin był w stanie zrobić dziurę w drewnianej łodzi -
potwierdzono. Rekin jest w stanie przewrócić małą łódź rybacką – zdetronizować. Strzał w butlę z tlenem może spowodować wybuch – zdemaskowany. Cylinder zachowywał się jak pocisk. Eksplodował za pomocą C4. Uderzenie rekina w nos, oczy lub serpings zabierze go - możliwość. Efekt 100% nie jest osiągnięty.
Rekin był w stanie odzyskać dwie łodzie - zdemaskowany. Rekiny były w stanie nurkować z trzema beczkami i utrzymać je pod wodą - zdemaskowane. Superheroes Rope Guns: Przyklejanie haków do ścian - zdemaskowane, kieszenie wielkości uzależniających mechanizmów - jest prawdopodobne. Podczas pościgu
Batman strzela hakiem z pojazdu liną owiniętą wokół metalowej konstrukcji, pozwalając mu obracać się o 90 stopni bez hamowania - obalony. Superbohaterowie mogą przebierać się w budce telefonicznej – potwierdzono. Superbohater uderza tak okrutnie, że ma reser niż jego pierścień - zdemaskowany. Opona
ciężarówka blast truck może zabić – potwierdzenie. Jazda z tyłu ciężarówki z naczepą zmniejsza zużycie paliwa - zostało to potwierdzone. Pojazd wchodzi do skrzynki samochodowej z dużą prędkością - zostało potwierdzone. James Bond człowiek z garniturem metalowych zębów może ugryźć linę poruszającą się
kolejką linową – zdemaskowany. Zdobywcom nie udało się nawet z prasami hydraulicznymi. Jimmy musiał przeciąć linę za pomocą noży hydraulicznych, pióro wybuchowe mogło zniszczyć atrapę tułowia – zdemaskował. Zdobywcom udało się tylko nienaturalnie wielkie pióro. Wyrzucając z ręki melonik z metalowym
pierścieniem w kole może odciąć głowę kamiennej statui - zdemaskowany. Łodzie motorowe mogą wylądować bez większych uszkodzeń po wjecheniu na rampy i lataniu w powietrzu - najprawdopodobniej. Łódź obróciła się w powietrze i zatonęła, ale Jamie nie zauważył większych uszkodzeń. Wypalanie cylindrów
propanu z karabinem kalibru 9mm spowodowało wybuch zdemaskowany. Załodze udało się strzelać cylindrami z karabinów, nawet przy użyciu pocisku śledzącego nie spowodował eksplozji. Butla eksplodowała dopiero po użyciu materiałów wybuchowych i pocisków zapalających wystrzelonych z działa Gatlinga.
Wstrząśnięty Martini smakuje inaczej niż mieszanina - potwierdzono. Curry, Grant i Anthony Dias Blue (profesjonalny kipper) musieli zaznaczyć, który martini był w szoku, a który był mieszany. Wszyscy zrobili to dobrze. Godzina z elektromagnetykami może zmienić tor lotu pocisku – zdemaskowany. Zdobywcom nie
udało się tego zrobić nawet z kilkunastoma ultra-silnymi magnesami. Człowiek może przetrwać pod wodą, oddychając powietrzem z opony zatopionego samochodu – Adam nie był w stanie tego zrobić, chociaż warunki były lepsze niż film (basen z czystą wodą zamiast Jeziora Silting) alkohol sprawia, że ludzie wyglądają
bardziej atrakcyjnie - najprawdopodobniej. Adam, Jamie i Curry mieli za zadanie ocenę zdjęć 30 osób (mężczyzn i kobiet) trzeźwych i nietrzeźwych. Adam zdobył 96 punktów (z możliwych 300), Jamie'ego 116 i Curry'ego 154. Po wypiciu kilku piw oceny były odpowiednio 121, 105 i 89. Kiedy zabójca był kompletnie
pijany, oceny wynosiły odpowiednio 134, 1 i 153. Pomimo tak znaczących różnic, zdobywcy uznali to wrażenie za prawdopodobne, ponieważ końcowe stopnie wzrosły, gdy byli pijani. Sposoby, aby wytrzeźwieć szybko: ćwiczenia – prawdopodobieństwo, uderzenie w twarz – prawdopodobieństwo, picie czarnej kawy –
zdemaskowane, zanurzanie głowy w lodowatej zimnej wodzie – zdemaskowane. Ostrzeżenia i autocenzura pogromców mitów kładą duży nacisk na kwestię bezpieczeństwa widzów ze względu na charakter testowanych mitów, często w przypadku incydentów domowych. W Stanach Zjednoczonych i niektórych innych
krajach wszystkie odcinki zaczynają się od ostrzeżenia od Adama i Jamiego, podczas gdy drugie ostrzeżenie jest wydawane w połowie odcinka. Często towarzyszą im zabawne obrazy, takie jak Jimmy uderzając kij baseballowy z ubraniami z licznymi ochroniarzami Adama. Wykorzystuje różne stopnie cenzury związanej
z bezpieczeństwem lub czystej dobrej woli. Przeklinanie i nazwa materiałów użytych do produkcji materiałów niebezpiecznych są zwykle zagłuszane przez humorystyczne efekty dźwiękowe lub te, które są w jakiś sposób związane z określonym mitem. Inne potencjalnie obraźliwe terminy lub nazwy substancji
niebezpiecznych zastępuje się eufemizmami lub terminami czysto naukowymi. Etykiety widoczne na chemikaliach stosowanych do produkcji substancji niebezpiecznych są niewyraźne, a nazwy tych materiałów nigdy nie są wymienione. Zdobywcy jasno mówią widzom, że choć są profesjonalistami, wymagają specjalnej
zgody władz lub pomocy policji i wojska w pewnych sytuacjach, takich jak robienie bomb. Czasami są one również zakazane w niektórych działaniach. Zazwyczaj program nie pokazuje kolekcji i komponentów potrzebnych do produkcji materiałów wybuchowych. Marki i nazwy firm są cięte na produktach, które pojawiają
się w aplikacji lub są na elementach munduru zespołu przez zamrożenie lub umieszczenie etykiety z Odznaką Mitu Mistrzów. Gdy nazwa produktu jest niezmiennie związana z testowanym mitem (jak w przypadku historii coli i manthusu dietetycznego) wyświetlana jest nazwa i logo produktu. Testy bezpieczeństwa z
użyciem broni palnej są często przeprowadzane pod nadzorem policji państwowej. Pirotechnicy, często z policji federalnej, pracują z materiałami wybuchowymi. Straż pożarna jest obecna podczas sprawdzania czerwoności z ogniem. Lekarze konsultują się z lekarzami na temat istnienia choroby. Podczas występu 6
grudnia 2011 w Departamencie Policji Hrabstwa Alameda. Podczas nagrywania sekcji na kamiennych armat, jeden z oddanych strzałów przeleciał ponad 600 metrów poza poligon, uszkadzając dwa budynki mieszkalne i zaparkowany samochód w Dublinie. W wypadku nikt nie został ranny. W styczniu 2005 roku autor
książek dla dzieci i poszukiwacz przygód Andrew Knight (znany również jako Bowvayne) rozpoczął działania prawne w Australii przeciwko producentowi mitów Buster poza produkcjami w związku z roszczeniami o nadużycie nazwy mitów. Knight twierdził, że stworzył zespół self-Masters mitów w przeszłości, a od 1988
roku używa nazwy do śledzenia legendy, duchy, potwory, sofy i inne tajemnice abha w niekonwencjonalny sposób na całym świecie. Knight jest autorem serii książek dla dzieci Mit mistrzów, opublikowanych w 1991, 1993 i 1996 roku. W lutym 2007 r. Australijski Sąd Federalny odrzucił roszczenia Knighta wobec Beyond
Productions. Późne show z Davidem pojawiło się w kilku programach rozrywkowych, takich jak Good Morning America, tuż przed tym, jak Jamie został pomalowany z 20,0 pintballs Heinmana i S tooij. Letterman, Late Late Show z Craigiem Fergusonem, N.P.R. Everything Intended, Bob and Tom Show, odliczanie z
Keithem Olbermannem i Darwin Awards (jako dwóch handlarzy bronią), którzy sprzedają bohatera rakiety JATO). Sceptyczny dziennikarz magazynu Daniel Luxton przeprowadził wywiad z dwoma mężczyznami, którzy pojawili się pod nazwą Mythbusters Exposed. W marcu 2006 r. Hinman i Swij odnieśli się do dorocznej
konwencji Krajowego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych. W październiku 2006 roku Kalifornijskie Stowarzyszenie Nauczycieli Nauki uznało ich za honorowych członków na całe życie. W wydaniu z września 2009 m.in r. przeprowadzili kilka wywiadów z magazynem Popular Mechanics. Hinman i Swij
odwiedzają od czasu do czasu amerykańskie uczelnie, gdzie opowiadają o tym, jak to jest być mitem bustera. Jamie i Adam pojawiają się w CSI: Las Vegas Crime Puzzles (Sezon 8, Odcinek 15, Teoria wszystkiego), grając sami. Scena zbadała, czy użycie gazu z gazem pieprzowym, w którym propan jest materiałem
napędzanym, a następnie paralizatorem, zapali ubrania zaatakowanej osoby. W sierpniu 2008 roku Heinman i Swig pojawili się na scenie nvision 08, imprezy sponsorowanej przez Nvidię. Ich zadaniem było wizualne zademonstrowanie przewagi procesora karty graficznej nad zwykłym procesorem. Zrobili to, tworząc
duży obraz Mona Lisa z markerami paintball. Uruchom ponownie Był transmitowany na żywo na kanale youtube tv Live. Członkowie zespołu budowlanego wykładają głównie na uczelniach technicznych. Do tej pory m.in rozmawiały z Wester Polytechnic Institute, Rensleyer Polytechnic Institute, Massachusetts Institute of
Technology, Georgia Institute of Technology i Michigan University of Technology. 16 stycznia 2006 roku Curry Byron był gościem w programie Davida Lettermana. Było wiele przypadków, w których osoby, które przeżyły w sytuacjach zagrażających życiu, przywoływały oglądanie mitu Mistrzów jako czynnika, który
pomógł im przetrwać. Teresa Booth, która mieszka w St Martin, Minnesota, kredytów odcinek show nie muszą zachowywać się, gdy jej samochód poszedł prosto z drogi do rowu meliorasowego i zaczął napełniania wody z rzeki Sook. Lokalny serwis informacyjny opisał, jak otworzyć drzwi samochodu natychmiast po tym,
jak wpadł do wody, podkreślając, że miał wiedzę, jak radzić sobie z podwodnym zszywaczem samochodowym. 19 października 2007 roku w Sydney w Australii nastolatek Julian Shaw przewrócił mężczyznę na torach w pobliżu dworca kolejowego Volo w bezpieczne miejsce pod peronem. Kiedy przejeżdżali przez
pociąg, Shaw pozostał na miejscu i pociągnął mężczyznę w jego kierunku. W tym czasie Shaw przyznał, że jego wiedza na temat przesłuchania zawdzięcza część ssania pociągu. Mit Mistrzów jest rozłożony w kilkunastu krajach, głównie za pośrednictwem krajowych wersji Discovery Channel. W niektórych krajach
program jest odtwarzany z napisami w danym języku, z głosem lokalnego narratora lub z dubbingiem załogi i narratora. Polska wersja tej aplikacji korzysta z najnowszej możliwości. System środków i wag stosowany w Stanach Zjednoczonych, do którego odnoszą się operatorzy we wszystkich sektorach, zwykle
zastępuje środki stosowane w wybranym kraju na mocy międzynarodowej umowy jednostkowej. Fragmenty serii zostały przedstawione w innej produkcji z Beyond TV patrząc w przyszłość (poza jutrzejszym). Zobacz także Brainiac, podobny program z Darwin Prize Urban Legends snopes.com linki zewnętrzne legenda
Buster Logo na imdb mit Buster w bazie danych Myth Busters TV.com w odkryciu myth Buster Channel strony na przypis imdb ^ poza produkcje. Internetowa baza filmów. [dostęp 2010-02-03]. ↑ MythBusters Stars Kari Byron, Tory Belleci i Grant Imahara opuszczają Show E Online. [dostęp 2014-08-23]. ↑ Mythbusters
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