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S E R T É S  E X P R E S S  H I Z  t. A L Á S
Csáky Ferenc mezőgazdasági szövetkezeti igazgató összeáiiítása alapián.

1-ső
4 hétre

11-ik
2 hétre

III-ik
2 hétre

IV-ik 
2 hétre

V-ik 
1 hétre

VI-ik 
4 hétre

VII-ik
12 hétre

Kezdő súly kg . . . . . . . . . . . . . . 15.00 23.00 28.00 33.50 46.50 52.00 78.00
Kezdő napi fejadag* kg . . . . . . 0.80 1.20 1.40 1.60 2.00 2.50 3.00
Befejező napi fejadag kg . . . . 1.20 1.40 1.60 2.00 2.50 3.00 4.00

T a k a r m á n y k e v e r é k ;
a) takarmányfajták

a keverékben :
b) járulékok a keverékhez

a)Árpadara % . . . . . . . . . . . . . . . . 6C 50 50 60 50 40 30
10 10 __ _ „_ — _
10 10 20 2C 30 40

Napraforgópogácsa %  ........... 20 30 3C 2C 20 20 —
b) Konyhasó gr E 5 C 5 n y a l ó s ó

Pesk gr ................................... IC --T __ __ — .—
Mész gr ................................... 3 3 3 2 1.50 1.50 —
Takarmánykihasználás** % . . 28 27 27 26 25 22 20
Napi szaporulat kg . . . . . . . . 0.28 0.35 0.46 0.56 0.60 0.60 0.70

10% hónapos korra a végsúly 153 kg.
15 kg-os súlytól kezdve bármely súlyra alkalmazható expresszhízlalási táblázat.

* Kezdő napi fejadag a vonatkozó —  mondjuk — 4 hétre az első napok adagját, 
míg a befejező napi adag a vonatkozó 4 hét utolsó napjaira emelkedett adagot jelenti.

** Takarmánykihasználás 100 kg megetetett takarmányból termelt élősúlykiló- 
grammot jelenti.

*** A kukorica */, része szemesen ás adagolható.

M IT  K E L L  T U D N I
A Z  E L E K T R O M O S

Á R A M R Ó L ^
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A Z  ERŐS ÁRAM
A történelem első korszakai egy-egy 

anyag nevét viselik. Az ember szükség
leteinek kielégítésére újabh és újabb anyago
kat fedezett fel. Megismerte tulajdonságai
kat, megtanulta, hogyan készítsen az anyag
ból eszközöket használatra és termelő esz
közöket, melyekkel formálni tudja áz anya
god, megalapozta uralmát az anyag fölött. 
A magasabb, emberhez méltó életforma 
biztosítására azonban nem elegendő az 
anyagon uralkodni, a civillzálódó életnek 
mind több és több energiára van szüksége. 
A megnövekedett munkafeladatok elvégzé
sére az egyszerű állati és vízierő mellett a 
legfőbb energiaforrás az újkor közepéig 
csaknem kizárólag az ember testierőkiíej- 
tése volt. Az így nyert munka eredményét 
az emberiségnek csak kis része élvezhette, a 
túlnyomó többség rabszolga módjára őrlő
dött fel a munkában. Ez az állapot gyöke
resen csak napjainkban változik meg, a 
természet energiáinak leigázása és szolgá
latunkba kényszerítése szabadítja fel vég
leg a társadalom fizikai dolgozó rabszol
gáit.

V i l l a m o s  e n e r g i a

Életünk minden mozzanatában jelentős 
szerepük van a különböző energiafajták
nak. A mechanikai energiák tárgyakat máz. 
gatnak, emelnek, továbbítanak, működtetik 
gépeinket, hajtják a jármüveket, mozgat
ják a darukat és felvonókat: az óra járása 
is mechanikai energiát igényel. A hőenergia 
teszi lakhatóvá az időjárástól függetlenül 
házainkat, a konyha legfontosabb energia- 
fajtája és^az ipar csaknem minden területén 
széleskörű alkalmazást nyer. A fényenergia 
hathatós eszköze a természettől való függet
lenedésnek. neki köszönhetjük, hogy az 
éjszakai sötétség nem bénítja meg a laká
sok, utcák, műhelyek életét, ezenkívül szá
mos különleges feladatot lát el (fototech
nika, mozgókép).

Az egyes energiafajták vagy anyaghoz 
kötve jelenhetnek meg, vagy szabad sugár
zás formájában (rádióhullámok, fénysugár
zás). Energia csak energiából állítható elő, 
az egyes energiafajták egymásba átalakít
hatok. Az anyaghoz kötött energia szállí
tása vagy az energiahordozó közeg továbbí
tásával történhet, mint az áramló víz 
esetében, vagy hullámzással, mint a hul
lámzás energiájának szétterjedése a víz 
felszínén, s a hangenergia terjedése a levegő
ben. A  hullámzó közegben tovább terjed az 
energia magának az energiahordozónak a 
továbbhaladása nélkül.

Az energiák tervszerű felhasználását tör
vényeik felismerése, a velük való helyes 
bánásmód elsajátítása biztosítja. Ez isme
retek birtokában a kellő helyen és időben a 
szükséges mennyiségben áll rendelkezésünkre 
a kívánt energiafajta, hogy előirt feladatát 
elvégezze. Miután energiát csak energiából 
tudunk előállítani, számunkra a legértéke
sebb fajta energia az. amelve.t a íegköny- 
nyebben tudunk a megteielő helyre juttatni 
és ott tetszőleges módon átalakítani. Ez a 
formája az energiának az elektromosság. 
Mintegy a pénz szerepét tölti be az energiák 
közt, ha rendelkezem vele, kaphatok érte 
meleget, fényt, munkát, futárszolgálatot 
vásárolhatok rajta, mely hangomat pilla
natok alatt messzire röpíti, vagy otthonom
ban szórakozásomról gondoskodik. Az élet- 
szükségletek, kényelem, szellemi felemel- 
kedés legváltozatosabb javaira alakítha
tom át.

A villamos energia továbbítására vala
mennyi lehetséges mód felhasználható. 
A szabad sugárzás viszonylag kis energiákat 
nagy területre szőr szét, ezért nem alkalmas 
energiamennyiségek továbbítására, értéke 
inkább minőségi. Ezt használja fel a táv
közlés technikája: a rádió és a drótnélküli 
távíró, ennek segítségével tapogatózik a 
Radar sötétségben, ködben és messzeség
ben, ezekkel a hullámokkal küldünk Jete-
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két a Holdba. Az energia szállítása a forrás- 
tói a felhasználás helyére másként történik 
akkor, ha az energiának »hordozója« van, 
vagy pedig a szállítás hordozók nélkül tör
ténik. Az energia hordozói rendszerint az 
anyag részecskéi, melyek —  mint parányi 
csillék —  szállítják az energiát. Az energia- 
hordozók hullámzó vagy áramló mozgást 
Végeznek.

A villamosságot erős- és gyengeáramú 
technikára szokás felosztani aszerint, hogy 
nagy energiamennyiségek szállításáról és 
felhasználásáról, vagy kis mennyiségű, ille
tőleg nagy területre szétszórt, jelek közlé
sére szolgáló energiák alkalmazásáról van 
szó.

I. V i l l a m o s  v e z e t é s
A villamosság energiahordozói az anyag 

elektromos töltéssel bíró legkisebb részecs
kéi. Az atommagok pozitív töltésűek és 
tömeggel bírnak, anyagszerűek. Az elektro
nok negatív töltésűek. nem anyagszerűek, 
mozgékonyak, tovahaladásuk nem jelent 
anyagvándorlást. Az anyag pozitív és 
negatív töltésű részecskéi általában nem 
mozognak szabadon, hanem egymáshoz 
kötve alkotják az atomokat és molekulákat. 
A kötött anyagi részek nem alkalmasak a 
villamos energia továbbvitelére, mint ahogy 
a befagyott víz tükre nem vet hullámokat 
és nem viszi szét ilyen módon a beléesó kő 
energiáját, sem a befagyott patak nem 
áramlik és nem forgatja a malomkereket. 
Az anyagok legnagyobb része így visel
kedik, a száraz'fa, a kő, a papír, textil
anyagok, porcellán, üveg, gummi, bakelit, a 
legtöbb tiszta folyadék, az ásványi olaj, a 
desztillált víz, a gázok normális nyomáson. 
A  szilárd anyagok egy részében, elsősorban 
a fémekben, szabadon mozgó töltéshordo
zók jelennek meg. még pedig a negatív töl
tésű elemi részecskék, az elektronok formá
jában. Ezek az atomokról leválva, az anyag 
belsejében kötetlenül mozoghatnak, elek
tromos erők hatására villamos áramlást 
hoznak létre, amely anyagvándorlással nem 
jár együtt. A villamossági iparban legáltalá
nosabban használt vezetők, energiaszállítók 
anyagai a fémek. Egyes anyagokat fel
oldva, a folyadékban az oldott anyag mole
kulái elektromosan nem semleges részeikre, 
iónokra esnek szét, disszociálnak. Az ilyen 
folyadékban, az úgynevezett elektrolitben 
szabadon úszkáló iónok ismét alkalmas köz
vetítői a villamos energia-haladásnak, az 
elektrolitikus vezetés anyagvándorlással 
jár együtt. Gázokban normális körülmé
nyek között nincsenek szabad töltéssel bíró 
részecskék, de megfelelő ritkítás mellett 
maguk az elektromos erők hasítanak le 
elektronokat a gáz atomjairól és teszik a 
gázteret vezetővé.

V e z e t i k ,  s z i g e t e l i k
Szerencsés körülmény, hogy a villamos 

vezetés céljaira ennyire különböző anyagok 
állnak rendelkezésünkre. A jó vezetők 
hiánya éppolyan kilátástalanná tette volna 
az elektromos ipar számára a mai egész 
technikai világon uralkodó vezető helyzeté
nek kiépítését, mint ahogy a jó szigetelő 
anyagok is nélkülözhetetlenek az elektromos 
energia mozgásának irányításához. A veze
tők szabják meg a villamosáram útjait, a 
szigetelők gátolják meg, hogy erről az útró! 
letérjen, kényszerítik arra, hogy például 
egy kisméretű, sokmenetű tekercs belsejé
ben 10.000-szer körülfusson az előírt pályán 
és ne a drótszigetelésen keresztül tegye meg 
a legrövidebb, esetleg csak néhány milli- 
méternyi utat. A távvezeték szigetelőkre 
függesztett fémhuzalai azok a csatornák, 
melyeken egész országrészek iparát és házi 
szükségleteit ellátó energiamennyiségek 
többszáz kilométerre áramolnak. A vörös
rézvezetőket körülfogó levegő, porcellán, 
gummi, papír vagy pamut kényszeríti az 
áramot arra, hogy a házak izzólámpáiban, 
vasalóiban, tűzhelyeiben, a m űhelyek motor
jaiban, a mozik vetítőgépeiben, a rádiók 
tekercseiben előírt útját bejárja és kijelölt 
feladatát elvégezze.

Az ipari energiaszállítás kizárólagos anya
gai a térnek. Vezetőképességük anyagonkint 
változik, mint ahogy a szigetelőanyagok 
szigetelőképessége sem egyforma. Vezető
képességűk sorrendjében a gyakoribb fé
mek : ezüst, vörösréz, alumínium, sárgaréz, 
platina, vas, ólom, manganin. A legolcsóbb 
vas vezetőképessége a sorban aránylag ala
csony helyen áll. Az energia továbbítása 
veszteségmentesen nem lehetséges, a jó 
vezetőben kevesebb, a rosszban több 
energia megy veszendőbe. Amit tehát a vas 
árában megtakarítunk, ráfizetjük energia- 
veszteségben. Fordított a helyzet az ezüst
nél, amelyik a legjobb vezető, de jósága 
nincs arányban árával. Legelterjedtebb 
vezetőfém a vörösréz, melynek azonban 
újabban néhány alkalmazási területén ko
moly versenytársa támadt az alumínium
ban. Az utóbbi ugyan lényegesen rosszabb 
vezetőképességű, de kis fajsúlya és aránylag 
olcsó ára miatt sok helyen előnyösen alkal
mazható. Készülékekbe, gépekbe beépítve 
a vörösréz kisebb méreteket eredményez, 
mechanikai tulajdonságai kedvezőbbek, 
jól alakítható, hajlítható, forrasztható.

Amint mondottuk, a villamos energia
folyam irányítását a vezetők és szigetelők 
megfelelő csoportosításával érhetjük el. A  
szabadban futó csupasz vezetőket felfüg
gesztésük helyén a tartóoszlopoktól el kell 
szigetelni. Az alkalmazott szigetelő anyag a 
porcellán, amely a nagyfeszültségű táv
vezetékeknél megkívánt nagy méretekben ts

». Ura. A vezeték szigetelése
A szigetelők méretezése a feszültséggel van arányban 
Baloldalon és középen látható-egy többezer voltos 
hálózati vonal felfüggesztése és szigetelése, sorozatos 
szigetelőn keresztül. Középen kivehetők a részletek, 
jobboldalt egy 110—220 vágy alacsony feszültségű 

vonal szigetelése

aránylag olcsón állítható elő, az időjárással 
szemben ellenálló, szilárdsága is megfelelő. 
Máznélküli tűzálló kerámiai szigetelő anya
gokat használunk melegfejlesztő villamos 
készülékeinkben, hősugárzókban, kályhák
ban, tűzhelyekben. Ugyancsak hőálló szige
telés a vasalókban, teafőzőkben használatos 
csillám és azbeszt.

A háztartási szerelvények, kapcsolók, 
fali dugaszoló aljzatok szigetelő részei por- 
cellánból vagy bakelitből készülnek.Mind
két anyag alkalmas az olcsó tömeggyár
tásra, mert belőlük bonyolult tárgyak min
den utólagos megmunkálás nélkül préselés
sel egyszerre előállíthatók.

A száraz fa jól szigetei, de nedvszívó 
képessége miatt megbízhatatlan, nem hasz
nálatos. A lakásokban használt’huzalok szi
getelése papír és pamut; vagy gummi és 
pamut. A lámpazsinór vékony szálakból 
sodorva készül, hogy hajlékony legyen. 
A falba fektetett vezetéket külön szigetélő
cső védi, amelynek kátránnyal itatott papír
anyagát szilárdsági okokból fémburkolattal 
is ellátják. A földbe süllyesztett kábel vé
konyabb szálakból sodort vezetői vízhatlan 
papírszigeteléssel bírnak, maid többszörös 
védőburkolat következik, hogy a föld ned
vessége vagy bármi más külső ártalom ellen 
védelmet nyújtson. A papírt ólomburkolat, 
ezt kátránnyal itatott jutaréteg, a kábel 
szilárdságát biztosító huzalokból sodort 
acélköpeny, majd újabb itatott jutaréteg 
óvja meg. .

A gyakorlatban vezetőkről és szigetelők- 
rő\beszélünk, de ez a megkülönböztetés csak 
gyakorlati és megközelítő. A kétféle anyag 
nem választható el éles határvonallal, átme
netek annak. A szigetelő anyagok normális 
feszültségek mellett nem mutatnak mérhető 
áramot, de a légköri elektromosság óriási fe
szültsége a villám formájában hatalmas 
vezetőcsatornákat vág az egyébként szige
telő levegőbe, melyen több ezer ampéres

áramerősségek hátadnak kérésztől. Igen
nagy feszültségek hatására a legjobb szige
telő is felmondja a szolgálatot, de az így ki- 
kényszeritett vezetés az anyag átütését, 
szétroncsolását okozza.

Á r a m k ö r
A sugárzó villamos energia —  mint pék 

dául a rádióhullámok —  a tér minden irá
nyába szétterjednek. így jutnak el kelet
kezési helyükről, az adóállomás antennája- /  
ról a vevőgép antennájára, bárhol legyen is 
az. A sugárzó energiát egyirányú hullámzás 
viszi szét az adóállomástól a vevőantennák
hoz és a tér minden irányába. Á folyamato
san szétáradó energiát a végtelen kiterje
désű tér korlátlanul fogadja magába.

A vezetőben mozgó töltéshordozók folya
matos energiaszállítása —  miután sem a 
részecskék mennyisége, sem a.vezető tér-' 
fogata nem végtelen nagy —  csak úgy tart
ható fenn, ha az energiahordozók kiindulást 
helyükre visszatérhetnek. Az energiahordo
zóknak tehát zárt pályán —  áramkörön —• 
kell mozogniok. Az áramkör természetesen 
nem kell, hogy geometriailag tényleg kör 
legyen, lehet bármilyen önmagába vissza
térő zárt pálya. A zárt vezetőpályán, az. 
áramkörön azután a töltéshoráozók egy
irányú áramló, vagy ide-oda váltakozó 
irányú hullámzó mozgást végezhetnek.

Ha az áramkör folytonosságát bárhol 
megszakítjuk, azonnal megszakad az áram 
is, a folytonosság helyreállításával pedig 
újra meg tudjuk indítani. Ezzel kezünkben 
van az egyszerű eszköz, amelynek segítségé
vel egy könnyed mozdulattal parancsolni 
tudunk az áramnak : a villamos kapcsoló. ■ 
Lényege egy kis mozgatható fémdarab, 
melyet kívánságunk szerint kiiktatunk az 
áramkörből, vagy újból beiktatjuk abba.

A nagy kiterjedésű áramkörök nem kér - 
szfthetők el egyetlen vezetőből.

A különböző vezetődarabokból összeállí
tott áramkörnél —  a gyakorlatban úgy
szólván mindig ez a helyzet —  gondosan 
kell ügyelni az átmenő helyek csatlakozásá
nál a fémes érintkezés és ezzel a vezetői 
folytonosság biztosítására. A változtatható 
csatlakozásoknál csavaros szorítással vagy 
rugónyomással hozzuk létre a biztos fémes 
érintkezést. A szigetelt huzalok bekötésé
nél azoknak a csavar alá beszorított végét 
gondosan meg kell szabadítani minden szi
geteléstől és úgy letisztítani, hogy valóban 
fém fémmel kerüljön érintkezésbe. Állandó 
jellegű összekötéseknél forrasztással, hoz- ' 
zuk érintkezésbe és erősítjük egymáshoz 
a csatlakozó vezető részeket.

A szigetelt drót folytonossági hiányát 
szakadás, toldás esetén úgy szüntetjük meg- 
hogy az összekötendő drótvégeket néhány 
centiméternyi hosszon megtisztítjuk és ma-
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» .  ábra.
Gyönge áramú kábelek

3 . Ura.
IH k ü lö n b ö z ő  s z ig e te lő  
rétegektől g on dosa n  

m egsza b a d íto tt v e ze tő k

gátiak a fémdrőtnak a felületéről is minden 
Ösztátlanságot lekaparunk. Az így nyert 
tiszta, fényes drótvégeket —  ha forrasztani 
nem áll módunkban —  fogóval szorosan 
egymással összecsavarjuk. Ezután gondos
kodni keli a szigetelés folytonosságának 
helyreállításáról is, a csupasz részt az e 
célra szolgáló ragadós szigetelőszalaggal 
kel! betekerni.

Vezetők segítségével tehát így létesítünk 
áramkört, amellyel az elektromos energiát 
előállítási helyétől felhasználási helyére 
juttatjuk. Vannak szigetelő anyagaink, 
melyek megakadályozzák, hogy az energia 
máshová menjen, mint ahova szántuk, kor
dában tartja a fémhuzalon tovasuhanó 
áramot. Rendelkezünk az egyszerű eszköz
zel, melynek segítségével indulást és meg
állást tudunk parancsolni az áramnak.

A  technikai értékelés az anyagokat min
dig pozitív tulajdonságaiknál fogja meg és 
nem azt nézi, mire nem jók, hanem fel
ismeri és kiaknázza hasznosítható tulajdon
ságaikat. Ezért nem beszélünk a villamos
ságban jó vezetőkről és rossz vezetőkről, 
hanem vezetőkről és szigetelőkről. A szige
telés legalább is egyenrangú feladat a veze
téssel. sőt a modern fejlődés iránya, mely a 
távolsági villamos energia-szállításnái mind
inkább a magas, százezer és több százezer 
voltos feszültségek felé mutat, a szigetelési 
nehézségekre tolja át a megoldandó fel
adatok súlypontját. Az atomfizikai kutatá
sok, sőt ma már beszélhetünk atomtechni
káról *s. szintén igen nagy feszültségű labo
ratóriumi berendezéseket tesznek szüksé
gessé, ahol a szigetelés központi feladatot 
jelent. '

F é m e s  v e i  e t é s
A  villamos energia felhasználásával kap

csolatos jelenségeknek egy nagy része a 
villamos vezetés mechanizmusán alapszik, 
Szók megértéséhez a vezetés fizikájának az 
ismerete adja meg a kulcsot,

Tudjuk, hegy a fémekben az atomchbíl
kiszabadult és az anyagon belül rendszertele
nül ide-oda mozgó elektronok azok a töltés
hordozók, melyeknek mozgását az elektro
mos erők többé-kevésbbé egy irányba tere
lik és így létrehozzák az elektromos áramot. 
Maguk az atomok ezenközben helyük önma
radnak, hiszen éppen ez adja meg az anyag
nak Szilárd jellegét. A helyhezkötöttség nem 
jelent egyszersmind mozdulatlanságot, az 
atomok nyugalmi helyzetük körül állandó 
ide-oda mozgást végeznek. Ennek a moz
gásnak erőssége és nagysága az anyag hő
mérsékletétől függ, illetőleg, pontosabban 
szólva, ez a mozgás magának a testnek az a 
tulajdonsága, amit akár tapintással, akár 
hőmérővel vizsgálva, hőmérsékletnek észle
lünk. A hevesebben mozgó atomokkal bíró 
testet melegebbnek érezzük és mondjuk, a 
hidegebb test részecskéi kisebb mozgásokat 
végeznek a szilárd anyag atomhálózatában 
elfoglalt helyjik körül. A villamos erők- 
hatására mozgó elektronok az anyagrészecs
kéknek ebben a nyüzsgő tömegében csak 
üggyel-bajjal tudnak élőre jutni, állandó 
ütközések, súrlódások akadályozzák, féke
zik haladásukat. Az ütközések a fém atom
jainak mozgását még élénkebbé teszik, ami 
a mindennapi szemlélet nyelvére lefordítva 
azt jelenti, hogy az áthaladó villamos áram 
a vezetőt felmelegíti., Hiszen mindnyájan 
tapasztalatból ismerjük azt a jelenséget, 
hogy a súrlódás, fékezés a tárgyakat erő
sen, esetleg gyulladásig is 'felmelegíti. Ez 
alól a szabály alól a villamosság látszólag 
oly könnyedén tovasuhanó áramlása sem 
kivétel.

A  villamos áram hőhatásának technikai 
értékelésénél ismét szemben találjuk ma
gunkat az ellentétes szempontok kettősségé
vel, amelyek között csak a tárgyát alaposan 
ismerő ember tudja a jelenséget a maga 
számára hasznosítani. A vezeték felmelege
dése a viilamosenergia szállításánál nem 
kívánatos veszteséget jelent, mint általá
ban minden súrlódás, tehát lehetőség sze
rint csökkentendő. Ugyanakkor azonban 
egyszerű módot nyújt arra, hogy hogyan 
lehet a villamosságot meleggé átalakítani.

E l l e n á l l á s
A vezetőnek az az ellenállása, mellyel az 

áram haladását akadályozza, függ az anyag 
belső szerkezetétől, az atomok1 nagyságá
tól, a szilárd anyag atomhálózatának fel
építésétől. Ezért beszélünk jobb és rosszabb 
vezetőkről, kisebb és nagyobb ellenállású 
anyagokról. A vörösrézhez viszonyítva az 
alumíniumnak kétszer, a sárgaréznek négy
szer, a platinának hatszor, a yasnak hét
szer, az ólomnak tizenháromszor és a rr.anga- 
ninnak harmincszor nagyobb ellenállása 
van. Ennyiszer nagyobb ellenállást gördí

tenek — ugyanolyan alakú vezető esetén —•
az áram kialakulásának útjába. Az ezüst 
ellenállása valamivel kisebb, mint a vörös
rézé.

A vezető ellenállása függ annak méretei
től is. Ugyanaz az áram vastagabb dróton 
jobban eloszlik ás kisebb súrlódással tud 
haladni, szűkebb keresztmetszetű vezető 
jobban melegszik, nagyobb a2 .ellenállása. 
Miután a vezető mentén a melegedés min
denütt fellép, természetes, hogy hosszabb 
drót nagyobb ellenállást jelent. A fém hő
mérséklete sem közö mbös, a melegebb test 
atomjai jobban mozognak és így nagyobb 
mértékben akadályozzák a köztük haladó 
elektronok mozgását, a hőfokkal együtt 
tehát az ellenállás is növekszik. A vezetők 
ellenállása összehasonlítható és mérhető. 
Mértékegysége az ohm (szokásos rövidítése : 
Q), amelynek nagyságáról fogalmat alkot
hatunk, ha tudjuk, hogy egy 1 méter 
hosszú 1 mm átmérőjű vörösrézdrót ellen
állása szobahőmérsékleten 0013, 100° C-nál 
0017 ohm, 40 wattos 110 voltos izzóé 300 
ohm, 10 km hosszú városi villamosvasút 
felső vezetékéé 3‘5 ohm.

Vezetékeinket tehát az energiávesztesé- 
' gek elkerülése érdekében jó vezetőanyag
ból, minél vastagabbra és lehetőség szerint 
rövidre kell készíteni. A jó vezetőanyag ki
elégítő megoldást nyer, amikor vezetékeink 
legnagyobbrészt vörösrézből készülnek, a 
hosszúságon rendszerint nem sokat tudunk 
megtakarítani, mindenesetre a felesleges 
vargabetűket igyekszünk elkerülni. A veze
ték mértéktelen vastagltásának a gazda
ságosság szab határt, meg kell keresnünk 
azt a legkedvezőbb egyensúlyt, ami a veze
tékben létrejövő energiaveszteség által 
okozott állandó költség és a vezeték anya
gának- ára között megállapítható.

V i l l a m o s  m e l e g f e j  l e s i t i s

Villamos készülékeinknek egy csoportja 
az áram hőhatását a villamosságnak meleg
energiává való átalakításához használja fel, 
amint arra háztartásunkban a sütéshez, 
főzéshez, vasaláshoz, teaforraláshoz, ke
nyérpirításhoz szükség van.

Miután a fejlődő meleg az anyag ellen
állásával arányos, melegítő készülékeink
ben különlegesen nagy ellenállású fémötvö
zeteket alkalmazunk, mint amilyenek cekas, 
krómnikkel, megapyr, kantha! néven kerül
nek forgalomba. Ellenállásuk körülbelül a 
vörösréz ellenállásának 30-szorosa. A vasaló 
cserélhető fűtőbetétje csillámból készült 
lapos tartóra tekercselt 1— 2 mm hosszú, 
2— 3 mm széle- szalaganyag, amelyet csil
lámlemezek és azbeszt szigetel el a vasaló 
vastestétől. A főzőlapok és tűzhelyek fűtő
lapjainak ellenállásdrótját tűzálló kerámia
test hornyaiba fektetjük tekercselve, egy-
S&et é« Tudom ány É v k ö n y v e  l ; "

részt, hogy a megfelelő hosszúságú drót el
helyezhető legyen, másrészt a tekercselt 
anyag melegedési viszonyai is kedvezőbbek.

Villamos készülékeink .fogyasztását a 
másodpercenkint elhasznált villamos energia 
mértékével, a watt-al mérjük. A villamos 
főzőlap, vasaló fogyasztása kb. 500 watt 
(W), hősugárzók, kályhák teljesítménye 
500 W vagy ennek kétszeresé, 1 kilowatt 
(1 kilowatt =  1000 W, rövidítése kW). Ha. 
egyéb, melegforrásaink óránkénti kalória- 
szolgáltatását wattokban fejezzük ki, ösz- 
szehasonlításul azt kapjuk, hogy egy beles 
petróleumfőző teljesítménye fél kW, egy 
közepes vaskályháé, mely óránként fél kg 
szenet éget el, 3 kW körül-van.

Villamos készülékeink, az- izzólámpa, 
vasaló, rádió, stb. . összes energiafogyasz
tását a másodpercenkint elfogyasztott ener
giából, a wattokban vagy kilowattokban 
megadott teljesítményből úgy számítjuk 
ki, hogy a teljesítményt megszorozzuk a 
fogyasztás időtartamával. Az Elektromos 
Művek számlája tehát kilowattórákat (kWő) 
tüntet fel és számol el. A 40 W-os égő 25 
óra alatt, az 500 W-os vasaló 2 órai hasz
nálat után terheli meg számlánkat 1 kWó- 
val. Ha pl. az áram egységára 80 fillér kilo
wattóránként. akkor a 40 W-os égő 1 óra
használata kb. 3 fillérbe kerül, egy órai 
vasalásért 40 fillért kell fizetnünk. Egy 
liter víz felforralása 0-12 kWó-ba, kb. ÍO 
fillérbe, egy szelet kenyér megpirítása 
0-005 kWó-ba, kb. egy fél fillérbe kerül.

Ha pusztán az előállított melegre vagyunk 
tekintettel, a takaréktűzhelyben olcsóbban 
állíthatjuk azt elő, de igen sok egyéb 
szempont szól a villamos hőfejlesztés mel
lett. Nincs gond a tüzelőanyag beszer
zésére, hazaszállítására, elhelyezésére, nem 
piszkol a konyhában a tűzrakás, hamu
szedés, nem kell gyufa, aprófa, nincs 
füst. jobban tudunk takarékoskodni az 
előállított meleggel, a melegfejlődés közvet
len közel van a megmelegítendő ételhez, 
tea- és kávéfőzőben magában az edény
ben ; a szabályozási lehetőség minden 
pazarlásnak elejét veszi,- éppen olyan 
hőmérsékletet állíthatunk be és pontosan, 
annyi ideig, ahogy azt az étel leghelyesebb: 
elkészítési módja megkívánja.

Ha sem lámpát, sem más készüléket 
nem kapcsolunk be, a hálózaton nem 
folyik áram, mivel nincs zárt áramkör. 
Valamelyik fogyasztó berendezés bekap
csolásával megindul az áram és olyan 
nagyságot ér el, amilyent a bekapcsolt 
készülék ellenállása megenged. Kisebb 
ellenállás nagyobb, nagyobb ellenállás kisebb 
áramot enged kialakulni. Előfordul azon
ban, hogy valamilyen hiba folytán —■ 
például a vasalózsinór szigetelése a sok 
hajlítgatás miatt megrongálódik, —  a*

!*
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4. ábra. A gondosan megtisztított vezetők kerülnek összeköttetésbe a csatlakozók fémrészeivel

áram egérutat nyer, a készülék rrieg- 
kerülésével, kihagyásával záródik, rövid
zárlat keletkezik. Nincs többé ellenállás, 
amely a megszabott mértékre . korlátozza 
az áramot, a nagy áramerősség felízzítja, 
megolvasztja a falba fektetett vezetéket, 
rengeteg kárt és esetleg tüzet okoz. Mind
ennek megelőzésére, szándékosan egy 
gyenge pontot iktatunk a körbe egy vékony,, 
könnyen olvadó szál formájában, amit 
a tűzveszély elkerülésére, porc?); ántartóba 
helyezünk és ki-be csavarható módon 
készítünk el könnyű cserélhetőség céljából:) 
ez az olvadó biztosító. Különböző áramerős
ségekre készül aszerint, hogy a hálózat 
normális terhelhetősége, . rendes körülmé
nyek között megengedett áramerőssége 
mekkora.

Az áram hőfejlésztő hatását az iparban 
úgyszólván mindenütt felhasználják, ahol 
egyáltalán meleggel dolgoznak. Készülnek 
elektromos kemencék, olvasztótégelyek, szá
rítókamrák, főzőberendezések, üstök, mosó-1 
és vasalógépek, bakelitprések és gumi
vulkanizáló berendezések, stb. Különleges 
alkalmazása az ellenálláshegesztás. Vékony 
lemezeket egy ponton összenyomva, áramot 
bocsátunk át rajtuk. Az áthaladó. áram 
az érintkezési pontot felmelegít!, átizzítja 
és így a két lemez összeheged.

A 2 i z z ó l á m p a
Melegítő készülékeinkben általában vörös 

izzásig hevítjük a drótot. A hőmérsékletét 
egészen a fehér izzásig fokozzuk és íme, 
előttünk van a villamos világítás.

Az ízzílámpagyártás fejlesztéséhez az 
útmutatást az izzótestek sugárzásának 
fizikai elmélete adta meg, hiszen a technika 
lényegében alkalmazott tudomány. A tech
nika szerepe azonban a tudománnyal 
kapcsolatban nem merül ki abban, hogy 
az elméleti eredményeket a gyakorlati 
felhasználás céljaira hozzáférhetővé teszi. 
A tudomány a természeti valóság világát 
írja le és ennek a valóságnak a megraga-' 
dására eszközökre, műszerekre, különleges 
készülékekre van szüksége. Ezeket az eszkö

zöket a technika bocsátja rendelkezését* 
és így fejlődnek egymást segítve, támo
gatva, egymással párhuzamosan a tudo
mány és technika. A villamosságnak 
különös jelentősége, hogy a természeti 
történések egy kiterjedt és fontos jelenség- 
csoportját tárta fel előttünk, amely egyéb
ként érzékszerveink közvetlen felfogása 
számára nem hozzáférhető. Általában sem 
az elektromosságot, sem a mágnességet 
nem érzékeljük úgy, mint a meleget, 
vagy a hangot. A nem' érzékelhető sugár
zások felfedezésével derült ki, hogy az 
izzó testek látható fénye nem az egyetlen 
sugárzás, mely ezeknek a testeknek a 
felületét elhagyja, sőt azoknak aránylag kis 
része csak az, ami látható. Az izzó test hő
mérsékletét növelve, annak színe vörösből 
fokozatosan sárgásba, fehérbe, majd kéke
sen izzóba megy át, miközben az ossz- 
sugárzás látható része a nem láthatóhoz 
képest növekszik, 1700° C-on még csak 
kb. 1%. 3000° C-on kb. 15%, 4000 C-on 
kb. 40%. A nap felületének hőmérséklete 
5700“ C körül van. Mesterséges fényforrá
sainkban ezt a hőmérsékletet kellene elér
nünk, ha a napfény összetételét kívánnánk 
előállítani. Ezen a hőfokon azonban vala
mennyi fém megolvad. Az első izzólámpa 
szénből készült, mert a szén kb. 3000° C-ig 
hevíthető olvadás nélkül, míg a fémek 
közül a legmagasabb olvadáspontú wolfram 
is 3330“ C-on megolvad. Az izzószálat 
légmentes üvegburában helyezték el, hogy 
a levegő oxigénje ne égesse el, de a szénszál 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
A magas hőmérsékleten anyaga párolog, 
és ha nem akarták, hogy az üvegburán 
rövid idő alatt fekete bevonat kelet
kezzék, majd rövidesen, a szál is kiégjen, 
csak Vöröses Izzásig lehetett elmerészkedni. 
Ez nagy mértékben a gazdaságosság 
rovására ment, a . befektetett villamos 
energiának csak mintegy 1 %-át alakította 
át látható ténnyé. A kevésbbé ’-árolgó 
wolfram-fám alkalmazása iavított a hely
zeten.' de azért nem hosszú idő múlva a 
wolfram-szálas vákuum-lámpa falár is meg

jelent a kellemetlen fekete bevonat. A ma? 
vákuum-lámpák lassan kiküszöbölték ezeket 
a hibákat, a légmentes teret tökélete
sebben tudják előállítani, az izzószál 
anyaga egyenletesebb. A fonal tekercse
lésével, spiralizálásával javították a fény
leadást és a hőmérséklettel elérték a 2100" 
C-t. További lényeges javítást jelentett 
a semleges gáztöltés alkalmazása, amivel 
a párolgást lényegesen csökkenteni tudták 
és elérték a 2400° C-t. Mai legmodernebb 
izzólámpáink a magyar szabadalmú kryplon- 
gáztöltésű duplaspirál lámpák. A kettősen 
tekercselt, úgynevezett duplaspirál izzószál 
anyaga 50— 100 cm hosszú, i— 2 század- 
milliméter vastag wolframszál. Ezt kife
szített magdrótra tekercselik, majd a 
magdróttal együtt ismét egy vastagabb 
magdrótra csavarják. A magdrótokat kémiai 
oldószerekkel távolítják el, a kész dupla 

spirál hossza körülbelül 1 cm. A 
krypton nemcsak a párolgást csökkenti 
hatásosan, hanem rossz hővezető lévén.

a.) b)  c ; .
5 . shrs. aj Woifram-száiss izzó, b) gáztöltésű izzó

lámpa, c) kripton-iámpa

az izzószál vezetés okozta lehűlését csök
kenti és megakadályozza, hogy az ez úton 
beálló energiaveszteség lényegesebben le
szállítsa az izzólámpa gazdaságosságát.

E hosszú fejlődés eredményeképpen még 
mindig nem sikerült az izzólámpa hatás
fokával 9%  fölé emelkedni, a villamos 
energiának mintegy 9%-át alakítja át 
látható fénnyé. A többi meleggé alakul, 
hiszen a fényt tulajdonképpen melegítéssel, 
ízzítással érjük el és a fény csak mintegy 
melléktermékként áll elő. A keletkező 
meleget kellemetlenül érezhetjük, ha az 
égő izzólámpát puszta kézzel akarjuk 
foglalatából kicsavarni.

Az izzólámpa fénykibocsátását deka
lumenben (dlm) mérik, a lámpán magán is 
fel szokták tüntetni ennek számát. Egy 
szoba általános világításának fénysziik- 
séglete 50 —100— 150 dlm, asztali lámpa 
fénykibocsátása 25— 50 dlm.

A világítás helyes módja és megfelelő 
erőssége szemünk egészségét, munkánk

mennyiségét és minőségét nagy mértékben 
befolyásolja. A  jól kiképzett asztali vagy 
munkalámpa ernyője az égőt szemünk 
elől eltakarja és az asztalra, munkahelyre 
irányítja a fényt, szemünket a káprázástói 
megkíméli. A látható fényforrásokat opál- 
üvegburával tesszük kevésbbé vakítóvá. 
A helyi és általános világítás együttes 
alkalmazása a megvilágított és sötét helyek 
túlságos és kellemetlen ellentétességét szün
teti meg. A közvetett világítás, vagy ha. 
általában elég sok szórt fényről gondos
kodunk, kiküszöböli a zavaró, éles árnyé
kokat.

A villamos világítás a megvilágítás 
sokoldalú igényeinek kielégítésével, ké
nyelmes és rugalmas alkalmazhatóságával, 
minden más mesterséges fényforrást messze 
felülmúl.

V e z e t é s  f o l y a d é k b a n
Már említettük, hogy egyes anyagok olda

taiban az oldott anyag molekulái kisebb, 
elektromosan nem semleges részeikre 
esnek szét. disszociálnak." Például a 
konyhasó, amely nátrium és klór vegyülésé- 
ből jön létre, szilárd kristályában alkotó
részéit mereven megköti. Vízben oldva az 
oldó közeg a kötést meglazítja és a folya
dékban egymástól függetlenül úszkálnak 
a nátriumnak negatív és a klórnak pozitív 
szabad töltéssel bíró legkisebb részecskéi,) 
az iónok. Az iónok jelenléte lehetővé teszi, 
hogy a folyadékban elektromos erők 
hatására áram induljon meg. Az elektro
mosságot vezető folyadékban, az elektro
litben, a töltés hordozói, a szabadon úszkáló 
nátrium és klór-iónok, tömeggel bíró 
anyagi részecskék. A villamosenergia hala
dása, az elektromos vezetés anyagvándor
lással, végső fokon a folyadék vagy az 
oldott anyag alkotórészeinek a szétválasz- 
tódásával, vegyi bontással jár együtt,

A fémek sóinak az oldatából ezzel az 
eljárással magukat a fémeket vegytiszta 
állapotban lehet különválasztani. Pl. réz- 
gálic-oldatból előállítható a tiszta vörösréz, 
amelyre a villamos iparban oly nagy 
szükségünk van. A hazai nyersanyaggaz- 
dálkodás szempontjából nagyjelentőségű 
alumíniumgyártás alapja szintén az eiek- 
troiitikus eljárás. Ugyanilyen módon tu
dunk tárgyakat fémbevonattal ellátni, 
aranyozni, ezüstözni, krómozni, nikkelezni 
(galvanizálás).

Miután a réziónok vándorlása képezi az 
áramot, az oldatból kiváló fém mennyi
ségével is szokták mérni az áram erősségét. 
Az áramerősség használatos mértékegysége 
az amper (rövidítve : A). Az elektrolitén 
áthaladó 1 A áramerősségnek óránkint 1,2 
gramm rézklválás fele! meg. 40 W-os, 
110 voltos égőn Q.36‘4 A, 500 W-os, 110

19*
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OŐrrvm.
6, ábra. A nagyítva ábrázolt vezető az elektronokkal

voltos vasalón 4.5S A áram folyik keresztül.
a galvanizáló berendezések több '. száz 
amperrel dolgoznak, a nagyipari réz és 
alumínium elektrolizálás több ezer amper* 
rel megy végbe.

Fémes vezetésnél az áramot az elek
tronok mozgása jelenti. Ezek rendkívül 
kicsinyek lévén, már kis ampernél, pl. 
a lenti 40 W-os égé 0.364 A áramerőssége 
esetén, a vezető minden keresztmetszetén 
másodpercenkint 2.3 trillió elektron halad 
át. A villamosságnál hozzá vagyunk szokva 
a nagy sebességekhez, a táviró, a telefon 
a gondolatnál nagyobb gyorsasággal fut 
rendeltetési helyére. Ezért talán furcsán 
hangzik, hogy a villamos áramot vivő 
elektronok sebessége a fémben nem több, 
mint legfeljebb 0.3 mm másodpercenként 
és az elektrolit Iónjai még ennek is csak 
kb. tizedrészét érik el. Az elektromos hatá
sok tovaterjedésének közismerten nagy 
sebessége az erőhatások és ezzel az energia 
haladásira vonatkozik, mint ahogy a hang- 
huiiámok gyors mozgása sem ielent ugyan
ilyen sebességű légáramlást, hiszen a hul
lámzó közeg részecskéi nem is végeznek 
haladó mozgást. Vagy gondoljunk víz2e! 
töltött csőhálózatra, melyben a rendszer 
bármely pontján kifejtett nyomás azonnal 
tovább adódik az egész vezetékrendszernek, 
miközben a folyadék áramlása bármilyen 
lassú, esetleg nulla is lehet.

Az imént említett számok még egy 
irányban nagy feladat elé állítják képzelő 
erőnket. Tegyük fel, hogy a 40 W-os égő 
árama 0.3 mm átmérőjű dróton folyik 
keresztül. Abból, hogy az elektronok 
sebessége 0.3 mm másodpercenkint és 
hogy egy mp alatt minden keresztmetsze
ten 2.3 trillió elektron halad át, következik, 
hogy ennek & 2.3 trillió elektronnak a 
nagyítva ábrázolt vezetödarabban kell 
benne lennie.

V e z e t é s  g á z o k b a n
A normális sűrűségű gázok jó szigetelők. 

A légköri sugárzások és a hőmozgás okozta 
ütközések következtében mindig jelen van 
ugyan kisszámú iónra és elektronra szét
hasadt, ionizált gázatom, de ezeknek moz
gását a többiskkei való állandó ütközés 
lefékezi, mérhető áram nem jön létre.

A gázt fokozatosan ritkítva, a jelenlévő
szabad elektronok és iónok mind nagyobb 
és nagyobb utat tudnak ütközés nélkül 
megtenni, sebességük fokozódik, az ütkö
zések hevesebbek lesznek, míg végül 
bombázásukkal a semleges gázatomokat 
széthasítják, ionizálják. így lavinaszerűen 
növekszik meg a töltéshordozók Száma 
és fényjelenségtől kísért gázkisülés formá
jában beáll a villamos vezetés. Az atomok 
á fénykibocsátáshoz szükséges energiát 
a ritkított gázban nem úgy nyerik, mint 
az izzólámpa szálában, ahol az anyag 
egész tömegében felmelegszik és eközben 
egyes atomok olyan nagy energiára tesznek 
szert, .mint amekkora a látható fénysugár
záshoz szükséges. A gázkisüiés terében 
az egyes atomok külőn-küiön kapják meg 
a maguk energiaadagját, midőn valamelyik 
felgyorsult elektronbomba eltalálja őket. 
Nem is melegszik fe! a gáztér, ami a hasz
nálatban kellemesebb és a fény kelet
kezésének természete miatt gazdaságosabb 
is. Hátránya, hogy a fenj- nem folytonos 
színképű, minden színárnyaiatot tartalmazó, 
mint az izzó testek és a nap fehér fénye, 
hanem a gáz mínemŰségétől függő egyes 
színeket tartalmaz, ismeretes pl. a fény
reklámok neongázzal töltött világító csövei
nek élénk piros színe. Különböző gázok 
keverésével kísérleteznek, hogy a termé
szetes világítás fehér . színét valahogy 
megközelítsék.

Í v f é n y
Ha a yasalőzsiriór villás dugóját ki

húzzuk a fali csatlakozóból, szikrázást 
tapasztalunk. Ha egy áramkört, melyben 
elég nagy áram folyik, lassan, óvatosan 

szakítunk meg, a keletkező szikra az egy
mástól távolodó fémrészeket igen erősen 
felmelegíti, úgy hogy fámgőzök keletkeznek. 
Az izzó fémgőz ionizált atomjai áthidalják 
a vezetők közti távolságot, vezetést hoznak 
létre, az áram nem szakad meg, a vakító 
fénnyel világító 2000—3000 C hőmérsékletű 
elektromos iv megmarad.

Az ívfénynek, mint fényforrásnak, régeb
ben nagy jelentősége volt, ma az izzólámpa 
a legtöbb helyről kiszorítja. Különleges 
célokra, nagy területek bevilágitására, 
vetítőgépekben használják még. Az ívlám
pában nem fémelektrodákat használnak, 
mert: azok a magas hőmérsékleten
azonnal leolvadnak, hanem szenet. Ennek 
anyagát Is elég gyorsan fogyasztja az iv, 
úgyhogy állandó, rendszerint automatikus 
utánaállításról kell gondoskodni, nehogy 
a2 elektróda fogyása miatt megnövekedő 
távolság az ívet megszakítsa.

A villamos ív kis helyre koncentrált, 
könnyen előállítható, rendkívül magas 
hőmérsékletét az ipar kitünően tudja
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hasznosítani. Legfontosabb alkalmazása a 
villamos ívhegesztós. A hegesztés fokozato
san szorítja ki a vasszerkezetek készítésé
nél azelőtt kizárólag használt szegecselést. 
Kazánok, épületszerkezetek, hidak készül
nek ma hegesztéssel, ami sok. régebben 
megoldatlan feladatra ad jól használható 
gyártási eljárást. A kohászat nagyobb 
fémtömegek megolvasztására használja fel 
a villamos ívkemencét. Az elektromos 
üzem tisztasága, amit a villamosított 
konyhánál már megtanultunk ismerni és 
becsülni, itt még fokozottabb szolgálato
kat tesz, amikor kényes kohászati eljárá
sokat, finom ötvözetek szennyezésmentes 
előállítását teszi lehetővé.

Itt keli még megemlítenünk a higany
gőz- és nátriumgőz-lámpákat, melyekben 
a fémgőzben • létrejövő villamosív szolgál 
fényforrásul. A higanygőzlámpa fénye ibo- 
lyásszínű, a nátriumgőzlámpáá sárga, egyik 
sem kellemes a szemnek. A lámpák fényé
nek színét és a fénykibocsátás gazdaságos
ságát fluoreszkáló festékbevonattal javítják, 
mely a fény hatására maga is sugároz, 
fényével a lámpa világosságát növeli, 
színével annak színét kiegészítve, megköze
líti a természetes fény fehérségét.

V i l l a m o s s á g  é s  m á g n e s s é g
Végigtekintettük azokat a jelenségeket, 

amelyek a villamos áramnak a vezetőkben 
való haladását kísérik, a fémekben- létre
hozott hőhatást, amely azokat izzóvá és 
világítóvá teszi, az elektrolitban kifejtett 
vegyi bontóhatást, a ritkított gázok fény- 
jelenségeit, az elektromos ívet. Nem foglal
koztunk azonban közelebbről azzal, hogy 
milyen természetűek és milyen eredetűek 
azok a villamos erők, melyek a töltés- 
hordozókra hatnak,azokat mozgásba hozzák.

E l e  k t  r o m á g  n e  s
A legfontosabb erők megismeréséhez a 

mágnesség és elektromosság viszonyának a 
vizsgálata vezet. Mágneses hatást először 
a természetes állandó, permanens mágne
sen fedeztek fel. A villamos jelenségek 
vizsgálatánál hamarosan felismerték, hogy 
az áramtól átjárt vezetőnek mágneses 
tere van. A mágneses tér a vezetőt körül
veszi, szemléletesen a vezetőt körülfogó 
erővonalakkal ábrázolható. A vezető 
hosszában eloszló mágneses teret á vezető 
tekercs formában való elhelyezésével egy 
helyre sűrűsfthetjük, erősségét nagy mér
tékben fokozhatjuk.

A tekercs mágnesező hatását, ki tudjuk 
számítani. Minél több ampererősségű 
áram halad át' a tekercsen, annál nagyobb 
mágneses teret hoz létre és miután az 
egyes menetek mágneses hatása is össze-

7. ábra. A mágneses mező hatását tekercs alakost* 
erősen fokozhatjuk

gezőáik, a mágneses mező erősségére az 
amperek és a menetszám szorzata, az 
úgynevezett ampermenetszám lesz jel
lemző.

További jelentős erősítést érhetünk el 
a mágneses hatásban, ha a tekercs közepé
be levegő helyett valami mágnesezhető 
anyagot helyezünk, mely a tekercsben 
folyó villamos áram mágneses terében 
maga is mágnessé válik. Ilyen anyag 
elsősorban a vas, melynek mágnesezhető^ 
sége messze felülmúlja más anyagokét, 
a levegőének több ezerszerese. Az ipar és 
az erősáramú technika gyakorlatában fgy 
úgyszólván kizárólag a ” vasmaggal( bíró 
elektromágnesek szerepelnek. A vas'm ág- 
nesezhetőségének fizikai oka atomjainak 
természetében léli magyarázatát. A vas
atom keringő elektronjainak elrendezése 
olyan, hogy mágneses hatásuk nem semle
gesíti egymást, mint amilyen általában 
más anyagok atomjainál a helyzet. Hogy 
a keringő elektron mágnesességéről beszé
lünk, az az imént mondottak után már 
nem jelent meglepetést. Hiszen egy körben 
mozgó töltés kicsiny kis keringő áramot 
jelent és hogy a körben folyó áram mágne
ses teret létesít, az már ismeretes előttünk. 
Tehát a vasatomok mint megannyi kis 
mágnestű viselkednek. Irányuk azonban 
az atomok állandó hőmozgásától összerá
zott rendszertelen képet mutat s így hatásuk 
kifelé nem vehető észre. Mágneses térbe 
jutva az atomok egy irányba rendeződnek, 
mágneses terük egyszerre érvényre jut és 
hatalmasan megnöveli az eredeti mágnes- 
séget. Ezt a jelenséget nevezzük mágneses 
Indukciónak.

Az elektromágnes a technikai alkal
mazás kimeríthetetlen lehetőségeit nyitja 
meg, számtalan találmány ötletének a 
sugalmazásával sietett a mindenkori fel
találók segítségére.

S. ábra. Baloldalt vázoljuk a rendezetlen vas atomok 
képét. Jobboldalt az egyirányban rendeződött atomok 

képét a »aiágnesezeít« vasban
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r,. ábra. Az .elektromos csengő vázlatos elrendezési. 
Baloldalt vastagon rajzolt kör a csengő' harangját 
jel?;, alatta a kis kalapács, aminek a nyelét az elektro- 
niign.es magához rántja. így megszakad, az áramkör

.Vasforgács, hulladék, alaktalan vas- 
tömbök emelését elektromágnesse! végez
hetjük. melynek teherbírása elérheti a 
30 tonnát. Az áram bekapcsolásakor meg
ragadja, kikapcsolásakor elengedi a terhet. 
A villamos csengő jelentheti kellemes 
vagy kellemetlen látogató érkezését, de 
minden megszólalásával hirdeti az elektro
mágnes egyik legszellemesebb alkalmazását. 
A csengő áramköre elektromágnesen és 
egy Vótgós. érintkezőn keresztül záródik. 
Mikor a csengőgomb rugós érintkezőjének 
a.lenyomásával zárjuk a csengő áramkörét, 
a. mágnes megrántja az előtte álló vas
lemezt és ezzel a kalapáccsal megüti a 
harangot, de ugyanekkor a rugós érint
kezőnél saját .áramkörét megszakítja. A 
vonzás ezáltal megszűnvén, a rugalmas 
kalapács visszaugrik helyére, a rúgó és 
csavar közt ismét helyreáll az érintkezés, 
a mágnes újra vonz és ez a  játék folytatódik 
mindaddig, míg a csengő gombját elengedve 
az áramkört végleg meg nem szakítjuk. 
A berregők ugyanígy működnek, csak 
nincsen harangjuk. A "csengő tulajdonképen 
távjeiző készülék. A távjelző készülékek 
és a legtöbb automatikusan jelző vagy mű
ködő berendezés lelke az elektromágnes. 
Az egyszerű Morse-távfrókészüléknél a 
leadóállomáson rugós érintkező lenyomá
sával zárjuk az áramkört, a felvevő készü
lék elektromágnese a zárvatartás ideje 
alatt meghúzva tart egy írókészüléket, 
amely az előtte állandóan mozgó szalagra 
feljegyzi a leadott pontokat és vonalakat. 
A távjelzők és távkapcsolók gombnyomásra 
működő elektromágnesek, melyek a lég- 
írülcnbözőbD feladatokat végezhetik, lám
pákat gyújtanak, csengőket, szirénákat 
szólaltatnak meg, áramköröket kapcsolnak 
le. vagy szakítanak meg, robbantásokat 
végeznék, vagy gépeket indítanak meg. 
A telefon-hallgató, rádió-hangszóró műkö
dése is elektromágneses hatáson alapsz 

A biztonsági és védelmi célokat szolgáló 
automatikus berendezéseknek szintén nagy 
sokasága oldható meg elektromágnes segít
ségével. A háztartási automata a rö vidzárlat

pusztításaitól kíméli meg vezetékeinket,
hasonlóan az olvadó biztosítóhoz, de hasz
nálata sokkal kényelmesebb. Nem egyéb, 
mint közönséges villamos kapcsoló, mely
nek működtetése azonban nem kézzel 
történik, hanem elektromágnes- végzi el 
a kikapcsolást. A mágnes úgy van beállítva, 
hogy , ha rövidzárlat következtében a 
vezeték épségét veszélyeztető nagyságú 
áram jön létre, akkor működésbe lép. 
levágja a kapcsolókart és a lakást kikap
csolja. A rövidzárlat okát megtalálva 
és kiküszöbölve, a kapcsolókart felemeljük 
és egy mozdulattal helyreállítottuk a 
lakás áramszolgáltatását. Ugyanilyen elv 
szerint működő elektromágneses védő
kapcsolók óvják meg az üzemek és műhe
lyek motorjait káros túlterhelésektől.

B l e k t r o m o s  i n d u k c i ó
A mágnességet. mint az elektromos töl

tések mozgásának, a villamos áramnak 
a hatását ismertük meg. Vájjon ez a hatás 
tnegfordftható-e? Lehet-e a mágnestér segít
ségével is elektromos jelenségeket előidézni? 
Ezekre a kérdésekre az igenlő feleletet 
Faraday kísérletei adták meg, aki a mág
neses indukció jelenségéhez hozzáfűzte az 
elektromos erők indukciójának a tényét. 
Az elektromos töltések mozgása, az áram, 
mágnességet indukál, a mágneses tér 
mozgása vagy változása, erősödése, gyen
gülése, megfordulása elektromos erőt fejt 
ki, a töltéshordozókat megmozgatja, a 
vezetőben áramot hoz létre.

A 10. ábra összefoglalja az alapvétő 
k ísérleteket. Az áramtól átjárt vezető hat 
a mágnestűre(a) és kitéríti azt eredeti helyze
téből, ellentétes irányú áram ellenkező 
irányú kitérést okoz. Vagy vehetünk 
mágnestű helyett is elektromágnest: két 
áramtól (b) átjárt tekercs kölcsönösen hat

w ö  ö  í,)
io. ábra. a) a mágnestű az áram hajtására, kitér; 
épp úgy mint c) a jobboldali mágnes hatására; 
bt a belső tekercselt vezető,amelyen áram fut íceresztül, 
a másik tekercs hatására keresztben igyekszik höiy®í> 

ksdni a külső tekercs tengelyere

egymásra és — ha van mozgási lehetőségűk
■— igyekeznek úgy elhelyezkedni, hogy 
tengelyük párhuzamos legyen. Igyekeznek 
egy irányba beforogni. A következő ábra (c) 
az elektromos indukció jelenségét mutatja 
be. Tekercsbe mágnesrud’at tolva be, 
annak belsejében a mágnesteret megvál
toztatjuk, növeljük. Amíg a mozgás tart, 
a tekercs végei közé kapcsolt mérőműszer 
kitérése jelzi, hogy a vezetőben áram folyik. 
Ha a mozgás megáll, a műszer mutatója 
is visszamegy nullára. A mágnes eltávolí
tásakor a .mágnesmezőt gyengítjük, a 
műszer kitérése ellenkező irányú le3z. 
Ugyanezt a hatást ismét elektromágnes 
segítségével is létrehozhatjuk. Helyezzünk 
a mágnesrúd helyébe, vagy a tekercs belse
jébe áramtól átjárt tekercset, elektromág
nest. Ha ezt közelítjük, távolftjuk, vagy 
forgatjuk, azzal a tekercs belsejében meg
változtatjuk a mágneses teret, egy fél 
körülforgatással éppen ellenkező irányúra, 
tehát műszerünk ismét jelezni fogja az indu-. 
kált elektiomosságot. A jelenség ismétlődik, 
ha a tekercs forgatása helyett az azon 
átfolyó áramot és ezzel együtt annak 
mágnesterét változtatjuk, erősítjük, gyen
gítjük, esetleg ellenkezőjére fordítjuk.

Előttünk van tehát az elektromosság 
és mágnesség kölcsönhatásának két alap
vető jelensége: hogyan tudunk áramok 
segítségével mozgást létrehozni és hogyan 
lehetséges mozgásból áram előállítása. Az 
előbbi a villamos motor, az utóbbi a villa
mos áramfejlesztés, a generátor alapelve. 
Az alapgondolattól a technikái fejlődés 
napjainkig elért magas fokáig hosszú és 
küzdelmes út vezetett. Atechnika csodálatos 
fejlődésének felbecsülhetetlen értékű ered
ményei rendszerint nem a feltaláló láng
elmék ihletett pillanatainak készre formált 
alkotásai, vagy a szerencsés . kezű kísér
letezők véletlen ráhibázásai. Ezek a szeren
csés pillanatok sem nélkülözhetők, d e - a 
végeredmény mindig nemzedékek hosszú 
és fáradságos munkájának gyümölcse, a 
tudós íróasztal melletti tépelődéseinek és a 
műhelyember gyakorlati tudásának egye
sülése. elméleti fizikai és gyártási technoló
giai feladatok egyszerre való megoldása, 
az alkotó képzelet szabad esapongásának 
és a józan gazdasági számításoknak lassan 
kialakuló megalkuvása.

G e n e r á t o r , d i n a m ó
Azt a villamos erőt, ami a mágnestér 

változása miatt a vezetőben elektromág
neses indukció útján létrejön, feszültségnek 
nevezzük. A vezető vagy mágnes mozga
tására fordított mechanikai energia alakul 
átllvenkor villamos energiává. Az indukált- 
feszültség annál nagyobb, minél hagyobb

»  mágnestór erőssége is  minél gyorsabb
a változása, vagyis minél nagyobb a mozgó 
vezető sebessége. Mindem vezetőben, ame
lyet körülvesz a mágnestér, vagy amelyik 
a mágnesteret körülveszi —  mindegy, 
hogyan mondjuk, hiszen egymást kölcsö
nösen láncszemként fogják körül —  indu
kálódik feszültség. Tekercsformában he
lyezve el a vezetőt, miután minden egyes 
menet körülveszi a mágnesteret, annyiszor 
nagyobb feszültséget kapunk, ahány menet
ből a tekercs áll. Az egyes tekercsmenetek
ben keletkező indukált feszültség össze
adódik, ha a tekercs menetei megszakítás 
nélkül követik egymást, A tekercs két 
végén az egyes tekercsekben keletkezett 
feszültségek összegét találjuk. Elektromos 
áram azonban csak akkor indul meg, 
ha a tekercs két végét valamilyen áram
fogyasztón (terhelő ellenálláson) keresztül 
összekötjük. A feszültség csak zárt áram, 
körben tud áramot létrehozni, a kialakuló 
áram nagysága a feszültséggel nő vagy 
csökken. Valamely állandó (pl. hálózati) 
feszültség mellett as áram annál rősebb, 
minél kevesebb elektromos, ellenállásra 
talál és annál gyengébb, minél nagyobb 
ellenálláson keresztül záródik az áramkör.

A  feszültség mértékegysége a volt (V). 
Ahhoz, hogy 1 ohm ellenállású vezetőn 
1 amper áram haladjon keresztül, éppen 
1 volt feszültségre van szükség. A háztar
tásokban található hálózati feszültségek 
110 vagy 220 V, az iparban használatos 
a 380 V. A zseblámpa feszültsége 4 V. 
a városi villamosvasút 500 V feszült
séggel jár, a városi elosztó hálózatok 
feszültsége 3000— 10.000 V, távvezetékeké. 
30.000— 100.000 V. Újabban több százezer 
voltos távvezetékeket is építenek. Labora
tóriumi célokra több millió voltos feszült
ségeket állítanak elő.
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zj. ábra. a) ide-oda mozgatással változó mágnestér 
keietkezik; b) folytonos (forgó) mozgással állandó, 
rányú mágnes térben váltóáram ion létre; c) vas

magos tekercs a mágnestér fokozására; á) zárt mág
neses kór á mágneses' tű erősítésére



Az áramkörön áthaladó áram nagyságái
a feszültség és a kör ellenállása határozza 
meg. Ha tehát 110 V-os készülékeinket 
220 V-os hálózatba iktatjuk, éppen a 
megengedett áram kétszerese megy át 
rajtuk, elégeti, tönkreteszi azokat. Ezért 
minden készüléken feltűnően jelzik, hogy 
hány voltos hálózat számára alkalmas.
. Az elektromosság munkaképessége fe

szültsége arányában nő. Nyitott áramkör, 
ben munkavégzés nincs, csak az áramló 
villamosságnak van teljesítménye. Valamely 
feszültségnek az áramkörben teljesített 
munkája tehát annál nagyobb lesz, minél 
nagyobb áramot tud léterhozni, így a 
wattokban megadott elektromos telje
sítményt a voltok és amperek számának 
szorzatából -kapjuk meg. Tehát pl. a 110 
V-os hálózaton 5 A-rel és a 220 V-os háló
zaton 2.5 A-rel működő főzőlap teljesít
ménye egyaránt 550 W.

Indukált elektromotoros erő gerjeszté
séhez változó mágnestérre van szükségünk. 
Állandó egyirányú változás megvalósít
hatatlan, gyakorlatilag csak ide-oda vál
tozó. mágnesteret (aj* tudunk előállítani. 
Váltakozó mágnestér váltakozó irányú 
feszültséget, zárt áramkör esetén ide-oda 
hullámzó, váltakozó irányú áramot, rövi
den váltóáramot hoz létre. A mágnesrúd 
ki-be huzogatása helyett célszerűbb a 
folytonos forgó mozgás felhasználása (b). 
A mágnestér erősítésére minden tekercset 
vasmaggal (c) látunk el, sőt gondoskodunk 
róla, hogy még a tekercseken kívül se kell
jen a mágneses erővonalaknak levegőben
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JiaTadnlok. Ha most még a tekercsek MzBíí
forgó mágnest elektromágnessel helyette
sítjük (dj, amelynek tekercseit kívülről 
állandó irányú árammal tápláljuk, —  
a forgó tekercsekhez történő áramhozzá- 
vezetés a forgó gép tengelyére szerelt 
fémgyűrűkön keresztül technikailag meg- 
■oldható —  akkor előttünk van a modem 
villamos energiafejlesztés legfontosabb esz
köze : a . szinkron generátor.

A  mágnes-forgórész egy körülfordulási 
a váltóáram egy hullámát, egy periódusát 
hozza létre. A hullámzás időbeli szaporasága 
a gép fordulatszámától függ. Percenkénti 
3000 fordulat másodpercenkint 50 hullá
mot indukál, létrehozza a nálunk általá
nosan használt 50 periódusú váltóáramot- 
Sftokásos periódusszámok még a 42 és a 60.

Egy periódus az áramnak egy ide-oda 
hullámzását jelenti, tehát két áramlökést, 
másodpercenkint összesen százat. Izzó
lámpáink fényerőssége ebben az ütemben 
ingadozik, de ez a tény nem sok zavart 
okoz, részben mert az izzószál ilyen rövid 
idő alatt nem tud számottevően lehűlni 
és ez a tehetetlensége .elmossa a hatást, 
részben szemünk sem tudja az ingadozást 
követni, még a hidegfényű gázkisüléss 
csövekben sem, ahol egyébként a fény. 
ingadozás tényleg létrejön. Kisebb, 15— 20 
periódusszám esetén már észlelhető a 
fény rendkívül kellemetlen hatású vibrálása.

Nagy erőműveinkben a generátort a 
meghajtó turbinával közös tengelyre építik, 
ezek a nagy fordulatszámú, nagy teljesít
ményű gépek a turbogenerátorok.

< -------

\ / \ r
Háromfázisú rendszer; a) hat szál drót a fogyasztókhoz; b) a három kör árama közös (negyedik̂  

visszatérő vezetékbe torkollik; ej a negyedik ̂ vezetőt megtakaríthatjuk

ábra* Először kialakul az első fázis mágnestere, ezt követi a második, harmadik mágaestere és így további 
aztán újra az első fázis jön vissza ellenkező iránnyal

H ár o m f á z i s ú  r e n d s z e r
Készítsünk szinkron generátort egy he

lyett három, az állórész kerületén egyen
letes távolságban elosztott tekercsrendszer
rel (könnnyébb áttekinthetőség kedvéért 
a tekercspároknak csak a felét rajzoltuk 
ki). Ilyen módon egy generátorból egy
szerre három független váltóáramú kör 
látható el, a generátorból a fogyasztók
hoz összesen hat szál drót megy. Mi
után a mágnes az egyes tekercsek eiőtt 
nem egy időben halad el, az indukált 
feszültség —  és ezzel együtt az áram —  
hullámzása a három körben egymáshoz 
képest időben eltolva jelenik meg, a hullá
mok egymáshoz képest fázisban eltolódnak. 
Már most nincs semmi akadálya annak, 
hogy a három áramkör egy-egy vezetékét 
egyesítve, közösen vezessük vissza a gene
rátorhoz. Ezen a visszavezetésen minden 
pillanatban a három áramkör áramának 
az összege fog folyni. Viszgáljuk meg egy 
adott pillanatban a három áram összegét. 
Mikor a hullámvonal a középvonal fölött
halad, akkor az áram iránya-------►, aközép-
vonal alatt -«------ . Mikor az első fázis
árama ------ *■ irányban legnagyobb érté
két éri el, ugyanakkor a második és harma
dik fázis árama-----------irányú és fél akkora
értékű, a három áram összege tehát éppen 
nulla. Bármelyik időpontban végezzük 
tel az összegezést, az eredmény mindig 
ugyanez, a közös vezetékben folyó áramok 
összege mindig nulla, a negyedik vezeték
ben nem is folyik áram. Olyen vezetékre 
pedig, amelyikben sohasem folyik áram, 
semmi szükségünk nincs, nyugodtan el is 
hagyhatjuk. Végül tehát a három fázis 
ellátására nincs többre szükségünk, mint 
három vezetékre, háromfázisú rendszer
nél a vezetékek . felét megtakaríthatjuk.

V i l l amo s  mo t or
Térjünk vissza a 11. ábra utolsó képéhez, 

amely a szinkron generátort mutatja be (d). 
Fordítsuk meg működését úgy, hogy a 
külső mágneskoszorú tekercseibe kívül
ről vezetünk áramot, majd kezdjük el az 
egészet forgatni. A gép belsejében lévő 
mágnes mindig a forgó koszorú mágnes- 
i;erének irányába igyek&úk Utáltai, tehát

együtt forog a mágneskoszorúval, a forgő 
mágneses tér a mezejében lévő mágnest 
magával viszi. És most térjünk át a 12. 
ábra háromfázisú gépéhez és tápláljuk 
annak állórészét háromfázisú árammal, 
Három elektromágnes, melyeknek mágnes
tere ugyanúgy hullámzik, mint az áram, 
ami —  figyelembe véve az áramok fázis- 
eltolódását —  azt jelenti, hogy a háiom 
mágnestér nem egyszerre jelenik meg 
a gép belsejében. Először kialakul az első 
fázis mágnestere, ezt követi a tőle irányban 
eltérő második, majd harmadik fázis s 
azután újra az első fázis veszi át a vezetést, 
de — hullámzásról lévén szó —  ellentétes 
irányban, mint első ízben, majd hasonló
képpen a második és harmadik- Ha most 
végigpi'lantunk az így időben egymásután 
alakuló helyzetek során, egy forgó mágnes
mezőről készült pillanatkép-sorozat áll 
előttünk. Ez a háromfázisú rendszer máso
dik nagy előnye : ugyanazt a forgó mágnes
teret, amit az előbb a mágneskoszorú for
gatásával kíséreltünk megvalósítani, a 
háromfázisú rendszer pusztán fázisban el
tolt áramainak szerencsés sorrendjével 
állítja elő.

Tegyünk tehát a háromfázisú szinkron
generátor állórészére háromfázisú feszült
séget és ezzel létrehoztuk a forgó mezőt. 
A  forgó mágnestér a forgórészt magával 
viszi és a sajátjával egyező, a hálózat 
pediódusszámától pontosan meghatározott 
fordulatszámon tartja. Ez a szinkron
motor. A háromfázisú .szinkron-generátör 
minden további nélkül szinkron-motorként 
használható.

A szinkron-motor forgórész tekercselés® 
kívülről kap állandó irányú áram segít
ségével mágnesezést. Szakítsuk meg ezt »  
kört és hagyjuk magára a forgórész teker
cselését. A körülötte forgó mágnestér 
elektromos erőt indukál benne, ami, ha a 
tekercset önmagában rövidre zárjuk, ára
mot indít meg és ez mágnesezi a forgórészt. 
A forgó mező az elektromágnest igyekszik 
magával vinni, mint ezt a szinkron-motor 
esetében is tette, de lényeges különbség, 
hogy a forgórész most nem állandó mágnes, 
hanem éppen a forgó mező teszi azzá. 
Ha 'tehát á forgórész" felvenné a teljes 
szinkron fordulatszámot és pontosan együtt



forogna a mágnesme2five!, akkor az hozzá 
viszonyítva állni látszanék, nem változna 
a forgórész tekercsében a mágnesmező, 
megszűnnék az indukció. Az ilyen úgy
nevezett aszinkron, vagy indukciós motor 
fordulatszáma tehát — a mechanikai 
terhelés nagyságától függően •—  valamivel 
mindig visszamarad a szinkron fordulat- 
szám mögött. Ez a legelterjedtebb motor
típus és ha á..alábán háromfázisú motorról 
Van szó, az rendszerint indukciós motort 
jelent. Előnye, hogy a forgórészhez nem 
kell áramot hozzávezetni, mert a forgórész 
önmagában rövidrezárt tekercselésében 
elektromágneses indukció útján jön létre 
az áram.

A motorok teljesítményét lőerőben szok
ták megadni, ami á villamos teljesítményre 
egyszerűen átszámítható : l lóerő 736 W 
vap^O.736 kW. (A lóerő jelei: LE, PS,

1 kW-os motor még kicsinek számít az 
üzemek szokásos munkaviszonyai között. 1 
kW teljesítmény emberi munkaerőből elő
állítva tíz ember erőteljes munkájának felel 
meg, olyan energiakifejtésnek, amire az 
ember tartósán nem is képes. Egy fizikai 
munkás átlagos napi munkája kb. egy- 
harmad kilowattóra, ami a mai ipari villany
árak mellett kb. 10— 15 fillér 1 Szinte el
képzelhetetlen, hány ember munkáját vég
zik ma el a világon villanymotorok és mégis 
mekkora műszaki és társadalmi feladatot 
jelent még mindig a munka rabszolgaságá
nak a megszüntetése.

A villamos motor semleges hajtóerő, bár
milyen gép meghajtására alkalmazható, le 
gyen az szövőszék, vagy betonkeverő-gép, 
esztergapad . vagy kávédaráló, villamos
vasút, vagy hűtégép. Alakjával alkalmaz
kodik és belesimul a gépbe, annak szerves 
alkatrészévé válik, a beépített motor a gépet 
könnyén kezelhető egységes szerkezetté ala
kítja, megadja annak a tökéletesebb műkö
déssel párosult egységes, nagyvonalú fel
építés szépségét.

A műhely dolgozóinak és a mesterembe
reknek ma már nélkülözhetetlen eszközei a 
kis beépített motorral működő kézi szer
számok, fúrók, szegecselők, csiszolók. A ház
tartásban Is megtalálja a villamosmotor a 
módiát, hogy mivel könnyítse meg és tegye 
kellemesebbé életünket és mik azok a felada
tok, amelyek nélküle nem is nagyon volná
nak megoldhatók. A villamosított háztartás 
ma még nálunk fényűzés, de azért mind
jobban terjed és remélhetőleg néhány év 
íiiulya általános használatnak fog örven
deni a minden konyhakészülékre alkalmaz
ható kis motor, a porszívó, a villamos jég
szekrény, a mosógép, falusi háztartásokban 
ez  állandó folyóvizet biztosító házi víz
vezeték.
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T r a ns z f o r má t o r

Természetes energiaforrásaink, melyeket 
a turbogenerátorok segítségével elektromos 
energia formájában aknázunk ki a folyó
vizek és a szén. A vizienergiák felhasználá
sára létesült erőmű helye kötött. A szenet 
lehet ugyan szállítani, de ha mérlegelni 
kell, hogy a szén energiáját természetes 
anyagi köntösében vagonokban szállítsuk^, 
yagv elektromossággá átalakítva : táv
vezetéken. sok érv szél az utóbbi megoldás 
mellett. A magyar szenek szállítása kis 
kalóriatartalmuk miatt különösen költséges, 
az energiaátalakftás nagy üzenben gazda- 
ságosabban végezhető el, ezért egy nagyobb 
terület energia termelését egy helyre össz
pontosítjuk,

A villamosság távolsági vezetésével kap
csolatban idézzük emlékezetünkbe, hogy a 
szállított energiamennyiség a feszültség és 
áramerősség szorzatától függ, másrészt pe
dig, hogy nagy áramerősség vezetéséhez 
nagy, kis áramhoz kis keresztmetszetű veze
tőre van szükség. Ebből következik, hogy á 
nagy feszültséggel és kis áramerősséggel 
továbbított villamos energia megtakarítást 
jelent vezetékanyagban, innen a távvezeté
kek nagy, esetleg több százezer voltos 
feszültsége. Ekkora feszültséget nem tudunk 
generátorokkal előállítani, lakásunknak 
pedig még csak a közelébe sem. volna taná
csos engedni. Mind az erőműben, mind a 
villamosság felhasználásának helyén fel
merül tehát a feszültség megváltoztatásá
nak problémája. A váltóáram feszültségé
nek kisebbre vagy nagyobbra való átalakí
tását a transzformátorok végzik el.

A transzformátor műKödési elvének meg- 
értéséhez vegyünk először zárt vasmagra 
helyezett tekercselést. Zárt vasmagot azért 
készítünk, hogy a mágneses mező végig a 
vasban haladhasson és így könnyen, kis 
ampermenetszámmal erős mágneses mezőt 
hozzunk létre. Tudjuk, hogy egy áramkör
ben a feszültség hatására kialakuló áram 
nagyságát a kör ellenállása határozza meg, 
nagy ellenállású körben kis áram, kis ellen
állású körben nagy áram indul meg ugyan
azon feszültség hatására. A tekercsünkön át
folyó áram a vasat felmágnesezi, még pedig, 
miután váltóáramról van szó, a mágneses 
mező is változó irányú és váltakozó nagy
ságú lesz, követi az áram hullámzását. Most 
fordítsuk figyelmünket más oldalról így 
összeállított berendezésünk felé. Egy pilla
natra ne törődjünk mással, mint hogy van 
egy vasmagos tekercsünk, melynek belsejé
ben állandóan váltakozó mágnesmező hul
lámzik. Az elektromágneses indukció tipikus 
esetével állunk szemben, a váltakpzó mág
nesmező váltakozó elektromotoros erőt indu
kál a tekercsben. A tekercsre tehát egyszer 
kívülről tettünk váltófeszültséget, egyszer
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belülről, indukció útján keletkezik benne 
feszültség. A két feszültség egymással 
szemben működik, az indukált feszültség, 
mint ellenelektromotoros erő egyensúlyt 
tart a kívülről rátett feszültséggel, a villa
mos erő a hatás-ellenhatás törvénye értei
mében ellentétes irányú ugyanolyan nagy 
erőt vált ki. A hálózatból felvett áramot ez 
esetben nemcsak rendszerünk tekercselésé
nek anyagi ellenállása határozza meg, az 
úgynevezett ohmikus ellenállás, hanem az 
induktív úton létrejött ellenhatás is meg
akadályozza az áram kialakulását, a rend
szernek induktív ellenállása is van. A jelen
séget, midőn maga az átfolyó áram hoz létre 
induktív úton önmaga ellen működő eilen- 
eiektromotoros erőt, önindukciónak nevez
zük.

Egészítsük most ki rendszerünket egy 
második tekerccsel, melyet ugyanezen a 
vasmagon helyezünk el. Ugyanaz a mágnes
mező, mely első számú teketrcsünkben a rá
tett feszültséggel egyenlő nagyságú ellen- 
elektromotoros erőt indukált, második szá
mú tekercsünk belsejében is helyet foglal, 
arra nézve is kifejti indukáló hatását, abban 
is létrehoz indukált feszültséget. Miután 
valamely tekercsben az induká't elektro
motoros eró mindig arányos annak menet
számával, második számú, úgynevezett 
szekunder-tekercsünkben tetszőleges nagy
ságú feszültséget tudunk indukáltatni asze
rint, hogy az első, a primer tekercs menet
számához képest hogyan választjuk meg 
menetszámát. Ezzel előttünk van a transz
formátor, melynek segítségéve! a menet
számok arányának, az áttételnek megfelelő 
megválasztásával tetszőleges módon fel-vagy 
letranszformáljuk a váltakozó feszültséget.

A  transzformátor a legegyszerűbb villa
mos gép, semmi mozgó alkatrészt nem tar
talmaz. Hatásfoka magas, a benne kelet
kező káros veszteségek —  az áram melegítő 
hatásából szárm'azó"veszteség teljesen nem 
küszöbölhető ki —  kis értékre csökkent
hetők.

A 100.000 voltos távvezeték feszültségét 
a városban két fokozatban transzformálják 
le, először 10.000 voltra az elosztó hálózat 
számára, azután 110 voltra a háztartások 
részére.

T e l j e s í t m é n y t é n y e z ő
■ A váltakozó árammal szemben kifejtett 
induktív ellenállás tapasztalható minden 
olyan villamos készüléknél, amely tekercse
ket tartalmaz, főleg, ha azok vasmaggal is 
bír-nak. Tehát a transzformátorokon kívül 
minden motornak és elektromágnesnek is 
van induktív ellenállása. A váltakozó irányú, 
hullámzó feszültség az áramkörben vele egy- 
időben hullámzó áramot hoz létre. Induktív 
ellenállást tartalmazó áramkörben az eredeti

feszültség mellett megjelenik az öninduk
ciós hatás következtében létrehozott ellen
elektromotoros erő, ami szintén hat az 
áram kialakulására. E kettős hatás ered
ményeképpen az önindukció nemcsak csök
kenti az áram nagyságát, mint a kör anyagi 
ellenállása mellett megjelenő újabb ellen
állás, hanem annak kialakulását késlelteti, 
az áram hullámzását a feszültségéhez képest 
időben eltolja, fáziskésést okoz. A ' fázis
késés kihat az elektromos áram munka
végzésére. Tudjuk, hogy a villamos teljesít
ményt mérő wattok számát a feszültség és 
áram szorzatából kapjuk meg. A váltakozó 
áram teljesítménye is csúcsértékek között 
hullámzik. A csúcsérték nagysága a feszült
ség és áram legnagyobb értékeinek szorzatá
ból adódik. Fáziseltolódás esetén a leg
nagyobb íeszültségérték időpillanatában az 
áram még nem érte el csúcsértékét, tehát 
szorzatuk kisebb lesz ; mire pedig az áram 
eléri, már a feszültség lett kisebb. A fázis
késés következménye tehát a watt csúcs
értékének és ezzel az összteljesítménynek 
is a csökkenése, ilyen áramkörben a wattók 
kiszámítása nem történhet egyszerűen a 
volt és amperszám összeszorzásával, hanem 
az eredményt még az úgynevezett teljesít
ménytényezővel is meg kell szorozni. A hasz
nálatos motoroknál ez 0-8 körül van, ilyen 
fogyasztóknál tehát 20%-kal kisebb a tény
leges teljesítmény, mintha ugyanekkora 
feszültség- és áramsrtékekst tisztán ohm i- 
kus ellenállást jelentő világítási ás fűtési 
fogyasztók körében mérünk. Rossz teljesít
ménytényezővel dolgozó fogyasztók hát
rányt jelentenek az elosztó hálózat szem
pontjából. A vezetés közben fellépő veszte
ségek az áram nagyságától függenek, rossz 
teljesítménytényező esetén pedig ugyan
akkora energia átviteléhez nagyobb áram
erősség szükséges. #■

E g y e n á r a m
indukció útján közvetlen módon, válta

kozó irányú feszültség és áram áll elő. Ez 
csaknem minden célra megfelel, minden 
igényt kielégít. Nagy előnye a transz
formálhatóság, melynek segítségével köny- 
nyen elő tudjuk állítani az áramtermelés, a 
távolsági szállításba háztartási és ipari fel
használás más-más igényeinek megfelelő 
feszültségártákeket. A háromfázisú rendszer 
előnyös tulajdonságai, az olcsó és üzem
biztos indukciós motor indokolttá teszik a 
váltóáram általános elterjedtségét. Vannak 
mégis különleges feladatok, melyek egyen
áram alkalmazását teszik szükségessé, vagy 
Kívánatossá. Bizonyos üzemi feltételek mel
lett egyenenáramú motorok előnyösebben 
alkalmazhatók, a szinkron generátor forgó
része egyenárammal gerjesztett állandó 
irányú mágnes. Sok vegyiipari eljárás, az
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14- ábra. Az egyenirányítáai maga a gép végzi

elektrolízis csak egyenáramú üzemmel tart
ható fenn.

A váltóáram egyenirányítása villamos sze
lephatások segítségével megy végbe, vagyis 
olyan készülékek alkalmazásával, ame
lyek csak egy irányban engedik át a villa
mos áramot, az ellentétes irányú áramlás 
kialakulását megakadályozzák.

A 14. ábra megmutatja, hogyan lehet a 
váltóáram egvenirányítását magán az áram
fejlesztő gépen mechanikus úton végrehaj
tani. A baloldali kép mágneses térben forgó 
vezető kört, egy menetes tekercset ábrázol, 
amely forgása közben hol egyik, hol másik 
irányban fogja körül a mágneses teret. 
Benne váltakozó irányú feszültség indukáló
dik, a váltóáramot a drót végeivel össze
kötött tengetyre erősített fémgyűrűkről 
csúszó érintkezők segítségével elvezethet
jük. A jobboldali képen a tengelyre erősí
tett íélgyűrűkhöz kötjük a drót végeit. 
Ezzel elérjük, hogy a jobboldali csúszó kon
taktus az úgynevezett kefe, hol a fehér, 
hol a fekete vezetőféllei kerül érintkezésbe, 
de mindig azzal, amelyiken a nyíllal jelzett 
irányban folyik az áram, amelyik a jobb
oldali mágnespólus előtt halad el. Ugyanez 
vonatkozik — de ellenkező elő jellel — a bal
oldali kefére is, tehát a külső körben az 
áram iránya mindig azonos marad. Az 
egyenáramú dinamó működése megfordul, 
ha a keféken keresztül egyenárammal táp- 
láljuk. Ekkor mint motor működik, az 
áramtól átiárt vezető és mágnestér kölcsön
hatása tartja forgásban. Szívesen használ
nak egyenáramú motorokat jármüveken, a 
városi villamos vasutak egyenárammal jár
nak. Az autók villamos berendezése is 
egyenáramú.

Az akkumulátorteleobeo felhalmozott 
tartalékenergia biztosítékiul szolgál olyan 
berendezések számára, amelyeknek feltét
len működését hálózati üzemzavar esetére is 
biztosítani kell, pl. telefonközpontokban. 
Járműveken elektromágneses indukció alap
ján működő forgó gépekkel együtt nyer 
alkalmazást. A vonatvilágítást a tengellyel 
kapcsolt egyenáramú dinamó látja el, 
amikor a vonat megy és egyidejűleg tölti az 
akkumulátortelepet, az álló vonat világítá

sának energiaszükségletét azután az akku- 
mulátor fedezi. Akkumulátor hajtja .az auto
mobil indítómotorját, végzi a robbanó
keverék gyújtását és látja el a külső és belső 
világítást. Az akkumulátort a generátorként 
működő indítómotor tölti, amikor a benzin
motor jár.

A szinkron-generátor forgórésze is egyen
árammal gerjesztett állandó irányú elektro
mágnes. Az ehhez szükséges egyenáram elő
állításához fenti elv szerint működő egyen
áramú dinamó szükséges. Ezt a gerjesztő 
dinamót a szinkron-generátor tengelyére 
szerelik úgy, hogy a szinkron-generátort 
forgató gép egyszersmind ezt is meghajtja. 
Igen ám, de a gerjesztő dinamónak ismét 
vannak állandó irányú mágnesei, tartsunk 
ehhez üzemben egy további gerjesztő gé
pet? Amikor az egyenáramú gép üzemben 
van, akkor már a saját mágneseit is el
tudja egyenárammal látni, csak az a kér
dés, hogyan indul meg. A gerjesztő-gépek 
végtelen láncolatát a vasban visszamaradó 
mágnesség segítségével meg tudjuk takarí
tani. Az egyszer felmágnesezett vas mágnes- 
ségét nem veszti el teljesen, hanem az 
elektromágneses indukció megszűnése után 
is marad benne valami kevés belőle. Az 
egyenáramú gépet forgásba hozva ez a kis 
visszamaradt mágnesség gyenge indukáló 
hatást fejt ki és egy kis feszültséget hoz 
látre. A gyenge indukált áramot bevezetve a 
mágnestekercsekbe, azok eredet: mágnes- 
ségét megnöveljük, növekszik az indukált 
feszültség, ezzel együtt az áramerősség és 
így a folyamat rövid idő alatt feltornássza 
magát a normális értékig, a gép felgerjed és 
rendes üzemi viszonyainak megfelelően foly
tatja működését.

A  mágnesező tekeres kapcsolása történ
het olyképpen, hogy a generátor, .illetőleg 
motor tekercselésének árama folyik rajta 
keresztül, a forgórész és az állórész teker
cselését egymásután, sorba kapcsoljuk. 
Ez a soros fszeriesz) kapcsolású v ag y 'fő 
áramkörű gép. Jellemző rá, íogy kis terhe
lésnél, amikor kis ár m folyik át a tekercsen, 
a gerjesztés is kicsi, gyenge a mágnesmező. 
Ilyen módon a generátornál a feszültség, 
a motornál a fordulatszám nagy mértékben 
függ a terheléstől. A főáramkörű motor 
fordulatszáma kis terhelésnél veszélyes 
nagyságot érhet el, a gép szét is repülhet, 
ezért ilyen motort terheletlenül jár-*ni 
nem szabad. Másik kapcsolási lehetőség, 
hogv a gerjesztő tekercs végeit a gép kap
csaira, illetőleg a hálózatára kötiük, ez a 
raeliékáramkörű vagy sönt-gép. Enné! a 
kapcsolásnál a generátor feszültsége, ille
tőleg a motor fordulatszáma a terheléstől 
csak igen kis mértékben függ.

Az egyenáramú motorok kevés módosí- 
fással egyfázisú váltóáramra is alkalmasak
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és kis teljesítményű motorként használa
tosak. Kézi szerszámok, varrógépek, haj
szárítók stb. motorjai ilyen kis, egyen- és 
váltóáramra egyaránt használható, úgy
nevezett univerzál-motorok. Szokás ezeket 
többféle tekercseléssel is ellátni úgy, hogy 
különböző feszültségű hálózatokra legyenek 
kapcsolhatók.

A f é m e s  v e z e t é s
A fémes vezetés közvetítői a fémben lévő 

Szabad elektronok. Izzó fémek nagy ener
giájú és nagy sebességű elektronjai el tudják 
hagyni a fém felületét és elektronfelhővel 
veszik azt körül. Izzó fémet vákuumba he
lyezve, a kiszabadult elektronok villamos 
vezetést tudnak létrehozni, de csak egy 
irányban, mert elektronok csak az izzó
száltól a hideg elektróda felé tudnak mo
zogni. A rádiótechnikában és kis teljesít
ményekre izzószálas egyenirányítócsöveket 
használnak, nagy teljesítményűek a higany
gőz egyenirányítók, melyekben a higanygőz
ben létrejövő villamos ív tartja izzásban a 
higanyelektrodát. A villamos ív magas hő
foka miatt az egész berendezés rendkívül 
felmelegszik, hűtéséről külön kell gondos
kodni. A kisebb, teljesítményű üvegburás 
higanygőz-egyenirányítók hűtése ventilá
torral történik, a nagy vasedényes készülé
keket vízhűtéssel látják el. A vákuum fenn
tartására légszivattyút kell állandóan üzem
ben tartani.

Kisebb készülékek, akkumulátor töltő- 
berendezések ellátására a száraz egyenirá
nyítók használatosak, melyek az egymásra 
rétegezett fém- és fémoxid-rétegek szelep- 
hatását használják fel-

B t e m e k

Végül meg kel! még emlékeznünk arról, 
hogy az elektromotoros erőnek nem az 
elektromágneses indukció az egyetlen for
rása. Az elektrolitben oldott anyag disszo
ciált molekulái szabad töltéseket eredmé
nyeznek. Ha ezek egy, az elektrolitbe már
tott fém szabad elektronjaival kölcsön
hatásba jutnak, elektromotoros erő jön 
létre. Ennek nagysága az elektrolit és a 
fémelektróda anyagi tulajdonságaitól függ.

Csengők táplálására azelőtt a Leclanché- 
elemet használták, melynek elektrolitja
am.moniáksó oldata, elektródjai cink és 
szén. Módosult formáidban ma is közhasz
nálatú, mint a zseblámpák száraz eleme. 
A száraz jelző nem száz százalékosan illeti 
meg, mert elektrolitét ez is tartalmaz, de a 
különböző gyárak speciális eljárásaikkal 
kenőcsszerű masszává sűrítik, hogy hor
dozható legyen. Az elem külső hengeres cink
burkolata az egyik elektróda, a közepében 
y 5 s í  zé.nrúd a másik. A lapos elem három

í j . ábra. Káróm sorba kapcsolt lapos elem

cella sorbakapcsolásával készül, így feszült
ségük összeadódik, összesen 4-5 V.

Az eddig említett úgynevezett primer- 
elemek anyaga idővel tönkre megy és akkor 
ki lehet dobni vagy teljesen fel kell újítani. 
Nagyobb jelentőségük van a szekunder ele
meknek, melyek csak előzetes elektromos 
kezelés, töltés után szolgáltatnak feszült
séget, ezzel szemben viszont mindig újra 
és újra feltölthetők és használhatók, tehát 
lehetőséget adnak a villamosenergia el
raktározására, tartalékolására. Két típusa 
használatos, az elterjedtebb ólom vagy 
savas akkumulátor, a ritkábban használt 
fém vagv lúgos akkumulátor. Az ólom- 
akkumulátor eiektrolitje kénsav vizes ol
data, elektródjai feltöltött állapotban őlom- 
peroxid és fémólom, kisütött állapotban 
mindkettő ólomoxid. A 'fémakkumulátor 
kálilúg oldatában vas és nikkel elektródák 
vannak. Az ólomakkumulátor feszültsége 
cellánkint 2 V, sorba kapcsolással azonban 
tetszésszerinti magasfeszültségű telep állít
ható elő. Az egyes cellákat párhuzamosan 
kapcsolva az akkumulátor^ telepfeszültségé 
akkora, mint egyetlen celláé, de miután a 
telep terhelése a cellák közt egyenletesen 
oszlik meg, a teljesítmény a párhuzamosan 
kapcsolt cellák számának arányában növek
szik. Az akkumulátor-telep energiatároló 
képességét, kapacitását amperórákban ad
ják meg, ami megmutatja, hogy hány amper
rel mennyi időn át terhelhető.

A v i l l a m o s s á g  m é r é s e
A villamosság törvényeinek a megfogal

mazásánál nem követünk el hibát, amikor 
ilyen kifejezéseket használunk : ^nagyobb 
feszültség nagyobb áramot hoz létre*, 
^nagyobb ellenállású körűen az áramerősség 
kisebb«. Igazat mondunk, de keveset. Nem 
elégszünk' meg a »kisebb«„ »nagyobb«s



•ugyanakkora* meghatározásokkal, hanem 
feltesszük a kérdést: mekkora? A feleletet 
pontosan számok segítségével tudjuk meg
adni, a technika és a gyakorlati élet követel
ményeinek megfelelő törvények és össze
függések a matematika nyelvén kapnak ha
tározott, egyértelmű, a minőségi összefüggé
seken túlmenő megfogalmazást. Módsze
rünk, amivel a valóság tényeit és adatait a 
matematika nyelvére le tudjuk lordítar.i; 
a mérés.

Minden mérés összehasonlítás. Össze
hasonlítani csak egynemű mennyiségeket 
tudunk, ezért minden fajta mérendő tulaj
donságból meghatározunk egy megegyezés 
szerint felvett, pontosan előállítható meny- 
nyiséget, a mértékegységet. Ehhez viszo
nyítjuk minden alkalommal a mérendő 
mennyiséget és a mértékszám megadja az 
összehasonlítás eredményét: a megmért 
mennyiség hányszor nagyobb vagy kisebb, 
mint a mértékegység. 'Hosszúságmérésnél 
az összehasonlítás közvetlenül elvégezhető, 
ha a mérendő hosszúság mellé fektetjük a 
beosztással ellátott mérőléceí és a benne fog
lalt egységek számát egyszerűen leolvassuk, 
(Nagyon nagy, vagy nagyon kis. távolságok 
mérésénél már a hosszmérés sem hajtható 
végre ilyen egyszerűen és közvetlenül.)

A jellemző fizikai tulajdonságok mérésé- 
nél általában közvetett módszerekre va
gyunk utalva és a mérendő mennyiségek 
nagyságára hatásukból következtetünk visz- 
sza. Pl. a hőfok mérésénél felhasználjuk a 
melegnek azt a hatását, hogy a testeket ki
terjeszti és a hőmérő higanyszálának a ki
terjedéséből és összehúzódásából következ
tetünk vissza a hőmérsékletre.

A villamos jelenségek meghatározásához 
szükséges adatok számszerű megadásánál is 
az ilyen közvetett mérésmódokhoz folyamo
dunk. A villamosáram nagyságának a meg
állapítására felhasználhatjuk az áram bár
melyik hatását, mágneses, vegyi vagy hőha
tását egyaránt. Legelterjedtebb az elektro
mágneses amper- & voltmérő, amelyekben 
az áram tekercsen halad át és azt elektro
mágnessé tesz). A mágnes magához húz 
egy kis vasdarabot és ezáltal kitéríti a mű
szer mutatóját. A mutatót spirálrúgó igyek
szik eredeti helyén tartani. Minél nagyobb 
áram halad át a tekercsen, a mágneses 
hatás annál nagyobb kitérést okoz a rúgó
erő ellenében.

A háztartásokban használt kilowattóra
számláló lényegében kis indukciós motor. 
Forgórésze az ablakocskán keresztül látható 
alumínium tárcsa. Áilórésze elektromágne
ses tekercs, amelyen áthalad a lámpák és 
háztartási készülékek által fogyasztott 
áram, teh,át a tárcsa annál gyorsabban 
forog, minél nagyobb fogyasztást kapcso
lunk be. Ha sernilyen készülék vagy lámpa

302
nincs bekapcsolva, a tárcsának nem szabad 
forognia- A tárcsa számlálószerkezettel van 
kapcsolatban, amely közvetlenül mutatja a 
fogyasztott kilowattórák számát. A havi 
fogyasztást az egyhónapos időközben tör
tént leolvasások különbsége adja. A szám
láló teljesítménytáblájáró! állapíthatjuk meg 
iegmegbízhatóbban, hogy hálózatunk egyen- 
vagy váltóáramu-e, milyen feszültségű és 
mennyire terhelhető. Pl. ha számlálónk 110 
voltos és 10 amperes, akkor már nem taná
csos főzőlapot és vasalót egyszerre hasz
nálni, mert ezek fogyasztása külön-kiilön 
kb. 5 amper és így már a terhelhetőség hatá
rán vagyunk, ■túlterhelés kiolvasztja a biz
tosítót, vagy levágja az automatát, izzó
lámpa vagy villamoskészülék vásárlása 
előtt ne mulasszuk el, hogy hálózatunk 
feszültségéről újra meggyőződjünk.

Vannak műszereink áramerősség, fe
szültség. ellenállás, periódus stb. mérésére. 
A villamos mérés jelentősége ezen a köz
vetlen felhasználáson kívül mind az ipar
ban, mind a kísérleti tudományokban rend
kívül nagy. Az egyszerű mutatóleolvasás 
kényelmét, nagy pontossággal egyesíti. A 
legváltozatosabb fizikai jelenségek aránylag 
könnyen villamos hatásokká alakíthatók át 
és mérésük ezen a közvetett módon válik 
lehetségessé. A villamos hatások könnyű el- 
vezethetősége lehetségessé tesz méréseket 
olyan körülmények között is, amikor a köz
vetlen módszerek csődöt mondanak, pl. 
nagy hőmérséklet esetén, vagy ha túl kis 
hely áll.rendelkezésre a mérőberendezés el
helyezésére. A villamos hatások megfelelő 
berendezések segítségével igen nagy mérték
ben felerősíthetők és ezzel a mérések szá
mára új, eddig elképzelhetetlen területek 
nyíltak meg. Amikor villamos mérőkészü
lékeink segítségével fel tudjuk rajzolni az 
érverés legfinomabb rezdüléseit, vagy hall
hatóvá tudjuk tenni a fű növését, ugyan
úgy betekintést kapunk a jelenségek egy új 
birodalmába, mint ahogy a mikroszkóp 
megnyitotta szemünket soha azelőtt nem 
látott csodák látására.

A villamos energia alkalmazásának tel
jes, kimerítő ismertetése mindinkább meg
oldhatatlan feladat, hiszen a felhasználás 
köre ma is állandóan tágul. E sokoldalú fel- 
használás számtalan problémája mögött 
azonban néhány egyszerű, áttekinthető, tu
dományosan tisztázott fizikai elv húzódik 
meg. A fontosabb alkalmazások vázlatos 
áttekintésénél két jelenségcsoportot emel
tünk itt ki, a villamosság vezetésének fizi
káját, amely megmagyarázza a villamos 
melegfejlesztés, az izzólámpa, az elektro
lízis és az ívfény jelenségeit, és az elektro
mágneses hatások törvényeit, melyek a 
villamos áramfejlesztés és az elektromotor 
működésének alapelveit adják meg.
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A G Y E N G E Á R A M
I. HANGOSFILM

Mikor először néztünk és hallgattunk 
végig hangosfilmet, valószínű, hogy mind
egyikünk felvetette a kérdést, hogyan is 
lehetséges ez a csoda? Erre a »hogyan« 
kérdésre szeretnénk feleletet adni.

Hiába jutott el a némafilm a tökéletese
dés legmagasabb fokára, az emberi szelle
met nem elégítette ki. Tovább kutatott. 
Ez a kutatni vágyó természet késztette az 
embert arra, hogy a némafilmet megszó- 
laltassa és létrehozza a technika egyik cso
dáját : a hangosfilmet.

Az alábbiak során meg fogunk ismerkedni 
a hangnak filmen való megörökítését, ille
tőleg lefényképezését célzó eljárásokkal és 
aztán a lefényképezett hang visszaadásának 
módszereivel,

A h a n g  f é n y k é p e
A hang lefényképezésére ma általában 

kétféle eljárás ismeretes : az egyik az ú. n. 
csíkozó-, csipkéző- vagy amplitúdó-eljárás; 
a másik az árnyalati- vagy intenzitás-eljá
rás. Foglalkozzunk előbb a csíkozó-eljárás- 
sal készült hangfelvételekkel, A hang 
keletkezésekor létrejövő hanghullámok a 
levegőrészecskéket mozgásba hozzák. A 
levegőnek ez a rezgése vékonyabb- fémle
mezt, illetőleg kifeszített papírhártyát is 
rezgésbe tud hozni. Ezt a jelenséget hasz
nálj uk fel a telefonnál. A  fémlemez (mem
brán) egy állandó értékű mágneses térben 
rezeg a hang hullámai nyomán. Ez a-rez
gés á mágneses tér erősségét változtatja 
gyöngíti vagy erősíti. A mágneses teret 
mágneses sarkok (permanens mágnes) lé
tesítik. Ugyancsak ebben a mágneses 
mezőben van elhelyezve egy tekercselt 
vezető, amely része annak az áramkörnek, 
amely egy transzformátoron keresztül hi
vatva van a hangáramot a kagylóba jut
tatni. A hangáram a tekercsben keletkezik 
(indukálódik) a membrán rezgése nyomán. 
Ezt a berendezést mágneses mikrefonmk 
nevezik. Erősítsünk a telefonhallgató leme
zére alkalmas módon leheletkönnyű tükröt. 
Ejtsünk a tükörre fénynyalábot és állítsuk 
úgy a tükröt, hogy a róla. visszavert fény
nyaláb egy keskeny, vízszintes réssel ellá
tott fémlapra essék. Mikor tehát a telefont 
hang éri, a tükör rezgésbe jön, a visszavert 
fénynyaláb a vízszintesben jobbra-balra 
mozog és így a résnek majd nagyobb, majd 
kisebb részét világítja meg. A megvilágí- 
tett rés képét egy lencsével fjlmszaiagra 
vetítjük, melyen az előhívás után a képnek 
megfelelő hosszabb-rövidebb csíksorpzat 
jelenik meg. Ez a szeszélyes csíksorozat 
a hang fényképe.

Ennek az eljárásnak az a hibája, hogy 
-mivel nagyobb anyagtömegeket (lemez, 
tükör) kell rezgésbe hozni, a fellépő nagy 
tehetetlenségek miatt különösen a magasabb 
hangok torzítást szenvednek. (Ugyanis 
a tükör, a lemez stb.tehetetlensége következe 
tében nem követi elég gyorsan a hanghul
lámok változásait.) Bergtundnak ezt as 

•eljárását Poulsen és Petersen úgy módo
sították, hogy nem a telefonlemez rezgését 
vitték át a tükörre, hanem ehelyett egy 
tükrös oszcillográfot alkalmaztak. A tükrös 
oszcillográf egy mágnespatkó sarkai között 

.kifeszített vékony dróthurok, melyre tük
röt erősítünk. Ha most a hangrezgések 
által keltett mikrofonáramot ebbe a vékony 

-hurokba vezetjük be, akkor a hurok az 
áramváltozásoknak megfelelően függélyes 
tengely körül ide-oda forog és vele együtt 
forog,, természetesen a tükör is. A  tükörről 
visszavert fénynyalábot most is egy résre 
irányítjuk, melynek a rezgések szerint na
gyobb vagy kisebb részét világítja meg és 
Fgy ismét előállíthatjuk" a hangnak meg
felelő csíkrendszert.

Most vizsgáljuk még meg a hang lefény
képezésének másik módját, az árnyalati, 
vagy intenzitás-eljárást. Míg a csipkéző- 
eljárásnál a hang a fénysugár irányát vál
toztatta meg, ennél az árnyalati-eljárásnál 
a hang a fény erősségében idéz elő válto
zást. (A fényerősséget tmodulálja*.) Ezen 
..eljárás kidolgozása három kutató nevéhez 
fűződik : Engl, Vogt, Massole, éppen ezért 
•stri-ergont-eljárás név alatt ismeretes. Kér
dés : miképpen lehet hanggal egy lám
pa fényerősségét változtatni (modulálni) 
Könnyű erre a kérdésre a választ megadni t 
egyszerűen úgy, hogy a hangrezgésekkel 
a lámpát tápláló elektromos áram erősségét 
megváltoztatjuk. A közönséges izzólámpák 
erre a célra használhatatlanok, mert as 
izzó fémszál á másodperc tört részeiben 
fényességét megváltoztatni nem tudja. 
Pedig a hangrezgéseket csak akkor tudná 
híven követni, ha a hangok rezgésszámának 
megfelelően másodpercenként'  párszázszor, 
illetőleg ezerszer változtatná erősségét. Igen 
jól megfelel azonban ennek a célnak s  
ködfényiámpa (neonlámpa), amelyet töb 
bek között kapcsoló-tábláknál állandóan 
alkalmaznak, de a nagyvárosok pompázó 
reklámlámpái is ilyen ködfény lámpák. 
Ezen lámpákban izzó szál helyett ritkított 
gáz van, mely szép színben” világít, ha 
elektromosáram halad át rajtuk. Pontoz 
mérésekkel megállapították, hogy a köd- 
fényiámpából kiinduló fénynyaláb erőssége 
arányos a Lámpán áthaladó áram erősségé-



Vei. A lámpa a* elektromos áramban be.
álló ingadozásokat olyan gyorsan tudja 
követni, hogy még másodpercenként 10.000 
Változást is híven jelez.

A hang fényképezésére szolgáló berende
zésünk tehát a következő : A hangrezgé
sek által a mikrofon útján létrejövő áram- 
ingadozásokat —  esetleg rádiólámpákkal 

. felerősítve —  transzformátor segélyével 
átviszik a ködfénylámpa áramkörébe, 
melynek fényerőssége a hangrezgéseknek 

. megfelelően változik. A lámpa fényét gyűj
tőlencsék segélyével egy finom résre össze
gyűjtik s a rés képét alkalmas lencserend
szerre! a mozgó filmre vetítik. Ha a filmet 
előhívjuk, azt fogjuk látni, hogy a filmen 
Világosabb és sötétebb csíkok váltakoznak, 
de a csíkok hossza és szélessége változatlan.

Hogyan lehet a hang fényképét megszólaltatni?
Á hangok lefotografálása tehát az előbb 

említett eljárásokkal könnyen eszközölhető. 
Hogyan szólaltatjuk meg ezt a filmre fel
vett bangfényképet? E végből a fénykép 
készítésekor fellépő változásokat ellenkező

• sorrendben kel! .Végigcsinálni. A film segé
lyével előállítják ugyanazon fényingado-

• zásokát, melyeket a felvételkor használtak, 
.azután ezen fényingadozásokat elektromos
■ áramingadozásokká alakítják át és végül 
ezen áramingadozásokat hang gerisztésére 
használják fel. Tehát a hangfénykép meg
szólaltatása következőképpen történik : Szi-

i gorúan állandó fényforrással erősen meg
világítanak egy keskeny rést, melynek 

: képét lencserendszerre! a mozgó filmsza- 
- lagra vetítik úgy, hogy ennek a fénycsík- 

nak ne legyen nagyobb a szélessége annál, 
melyet a felvételkor használtak. Bármily 

: módszerre! készült is a, hangfénykép, a 
mozgó film pillanatról-pillanatra más és 
más fénymennyiséget enged át a mögötte 
elhelyezett fotocellára, mely alkalmas a 
fényváltozásokat áramingadozásokká át-

• változtatni, tehát a fotocella áramkörében 
folytonos változás történik. Ezeket a vál
tozásokat rádiólámpáserősítő berendezé
sekkel felerősítik és így vezetik a hang-

. szóróba, ahol azt a hangot fogjuk hallani, 
i mely a filmen lévő hangfényképet elő-
■ idézte. Elvileg bármilyen hangszórót hasz
nálhatunk erre a célra, mégis tekintettel 
a különleges feladatokra, olyan hangszóró-

, kát szerkesztettek, melyek különböző ma
gasságú, erősségű és színezetű hangot is 
lehetőleg torzításmentesen adnak vissza.

Igen nagy nehézséget okoz az, hogy a 
képet és a hangot két különböző filmszalagra 
veszik fel. Ennek egyik főoka az, hogy a 
kétféle filmfelvételt egész másképp kell 
előhívni, kidolgozni. A két felvételt máso- 
fásk or egyesítik azután egyetlen filmre.
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De van ennek még egy, az előbbinél nem
kevésbbé fontos oka, mely a. leadás tech. 
nikájában keresendő. A film mozgatása, 
mint említettük, lökésszerűen történik. 
Viszont a hang lejátszásához folytonos 
filmmozgásra van szükség. Szerencsére ezt 
a két ellentétes követelményt össze tudjuk 
egyeztetni, mert a filmnek vannak olyan 
szakaszai is, melyek egyenletesen mozog- 

. nak. Ugyanis a film a vetítőlencse felett 
és alatt hurkot vet, hol a film egyenlete- 
sen mozog annak ellenére, hogy a vetítő
lencse mögött lökésszerűen halad tovább. 

. Ennek következtében a hang képét vagy 
felül vagy alul a huroknál kell elhelyezni, 
annál is inkább, mert a vetítőlencss köze
lében a hang leadására szolgáló készülékek 
el se férnek. így azután a kép és hangfel- 

, Vétel egymáshoz képest kb. 18—20 cm- 
. nyíre található a filmszalagon.

A megoldásra váró kérdések közül a 
térbeli látás elérése, a színes film tökéletes 
megoldása a fontosabbak.

II. RÁDIÓ

A rádió nem más, mint drótnélküli tele
fon, mint azt a franciák kifejezésre is jut
tatják a maguk nyelvén. (Téléphonie sans 
fils.) A rádió nevet nem a telefontól, hanem 
a (hiányzó dróttól« kölcsönöztük. Utalás 
ugyanis arra, hogy a közvetítés sugárzás 

■ fradius) útján jön létre, hogy a közlemé- 
. nyékét kisugározzák a világ minden tája 
felé.

A sugárzástól eltekintve a rádiónak lénye
gében rendelkeznie kell a telefon kellékei
vel, vagyis a mikrofonnal, ami a hangrez
géseket áramiökésekké alakítja át és a hall

atéval, hangszóróval, amely aá áramot 
anggá alakítja. A telefon esetében a 

mikrofont és a fülhallgatót egyazon kézi 
készülék, az ú. n. (hallgatód két végén 
találjuk, míg a rádióban egyik a leadó
állomáson, a stúdióban, a másik a vevő- 
készülék végén van.

A mikrofon és a hallgató között helyez
kednek ei azok az alkatrészek, amelyek 
segélyével a rádióvevő hangszórójáig a mű- 
sort közvetítik.

A mikrofon (görög mikros= parányi -j- 
phoné=hang) egy olyan elektromos ellen
állás, amelynek nagysága a hangrezgések 
hatása alatt változik. A változó mikrofon- 
ellenáliás a mikrofonon átfolyó áram inga
dozását hozza létre. A mikrofonáram követi 
a hang ütemét és erősségét. Sajnos, a 
mikrofonáram olyan gyönge, hogy még egy 
fejhallgatón sem tudná visszaadni a felvett 
hangot. Kisugárzásra pedig éppen negi 
alkalmas. Ezért a mikrofonáramot alkal-

*nas ő. n. hangfrekvenciás erősítőben fel
erősítik és úgy küldik rendszerint kábele
ken az adóállomás antennájához, hol a ki
sugárzás történik.

K i  t a l á l t a  f e l  a r á d i ó t ?
Az eddig elmondottak a telefon fejeze

téhez tartoznak. A kisugárzásnál kezdő
dik a rádió. Maxwell angol fizikus mathe- 
matikailag kimutatta, hogy (láthatatlané 
fényszerű rezgéseket lehet kelteni elektro
mos rezgésekkel.

Ezek a rezgések hullámokat hoznak létre 
és a hullámok útjokban található minden 
elektromos vezetőben elektromos áramot 
keltenek (indukálnak). Ennek értelmében 
elektromágneses sugarakról beszélhetünk, 
amelyek hullámszerűen terjednek tova.

A sugárzás a kisugárzás pontjától k i 
indulva minden irányba történik. Úgy 
szokták vázolni, mintha valamely tavacska, 
mely itt a levegő-mindenségét jelké
pezi, nyugodt vízfelületére egy követ 
dobnának. A kő elsüllyedése körül a víz 
fodrozódik, anélkül azonban, hogy a víz 
cseppjei helyüket elhagynák. A  cseppek 
függőleges irányban rezegnek, amiről leg
jobban úgy győződhetünk meg, hogy egy 
parafadugót is helyezünk a tó tükrére s 
míg a cseppek helyben himbálóznak, a kő 
keltette rezgés mind nagyobb sugarú körök
ben terjed. A sugárzás a rezgés terjedésé
nek irányait jelzi, nem pedig a vízoseppek, 
illetve —  a rádiósugárzásnál —  a levegő
elemek terjedését. A levegőelemek lengő, 
himbálózó mozgása miatt nevezik a rádió- 
sugárzást hullámmozgásnak s arról, aki 
először valósította m eg: Heinrich Hertz- 
ről (Hertz-hullámoknak«.

Hertz az első rádióhullámokat elektro
mos szikrákkal hozta létre, de igen meg volt 
akadva azon, hogy a hullámokat érzékel
hetővé tegye, felfoghassa még csak néhány 
centiméterre is keletkezési helyüktől.

Ezek a hullámok elektromos rezgéseket 
indukálnak elektromos vezetőkben, leg
nagyobb hatást azonban (maximális feszült
séget) csak olyan elektromos vezető kör
ben keltenek, amelyek elemeiknél fogva 
maguk is alkalmasak pontosan olyan rez
gésszámú hullámok keltésére, mint amit 
felfognak, ahogy mondani szokás, amire 
»rezonálnak«.

Az ilyen áramköröket, amelyekben ohmi- 
kus, önindukciós és kapacitfv ellenállások 
találhatók, rezgőköröknek nevezik. A rez
gőkörök ellenállásértékei és a nekik leg
megfelelőbb hullámok rezgésszáma között 
.állandó viszony áll fenn, aminek segítségé
vel meg lehet mérni valamely ismeretlen 
hullámrezgés számát (hullámmérő).
ISlei éa  T udom ány ÉTi&njrv©

A hullámokat egymás között másodper
cenkénti rezgésszámuk (amit Hertzekben 
fejeznek ki) szerint különböztetik meg. Egy 
ilyeh hullám egy másodperc alatt megható, 
rozott számú (pl. 1 millió) rezgést végez- 
< 1 millió Hertz egyenlő 1000 kilo- Hertz.) 
A tó felületén a bedobott kő nyomán meg
figyelhető hullámok mind egyformák. Mind
egyik egy hullámhegyből és egy hullám
völgyből tevődik össze. A hullámoknak 
hossza van, amelyet centiméterekben vagy 
méterekben lehet kifejezni. így a Hertz- 
hullámoknak is van hosszuk. A  másod- 
percenkénti rezgésszámtól függ a hullám
nak a hossza. Mennél magasabb ez a szám, 
annál rövidebb a hozzátartozó hullám. A 
Hertz-féle hullámokat a hullámhosszal is 
lehet tehát jelölni. így beszélnek hosszú- 
hullámokról' (egy hullám több száz, sőt 
egykétezer méter is lehet), közepes hosszú
ságú hullámokról (a hullám hossza 300-— 
600 között változik), rövid hullámokról 
(10—60 méter), ultrarövid hullámokról 
(néhány centiméter). Ez utóbbiak rezgés
száma a legmagasabb : sok millió másod
percenként. A hullámok hosszán és rezgés
számán kívül erősségüket is meg lehet 
figyelni, amit a hullámhegy (vagy völgy) 
magassága mutat. Annál erősebb a hullám, 
zás, minél magasabbra emelkednek a víz* 
cseppek.

Hertz idejében és később is. a rádió hős
korában, a szikratávíró idején csak olyan 
»hullámvonatokat« lehetett előállítani, ame
lyek a csíholást követően egy nagyerős- 
ségú, majd ezt kpvetőleg csökkenő és egyre 
inkább ellaposodó (hullám kocsik d-ból áll
ták. Ezeket csillapított rezgésű hullámok
nak nevezik. A Morse-jelek vonásai néhány 
ilyen egymást követő csillapított rezgésű 
húllámvonatból, a pontok pedig egy-két 
vonatból állottak.

Az első világháborút megelőző években 
Marconinak sikerült szikratávírójával a La 
Manche-csatorna két partján ieíeket adni, 
venni. Marconi kitartó munkával az orosz 
származású antennát, a francia származású 
koherört és az angol tőke érdeklődését állí
totta a rádió szolgálatába. '

A koherör-csőbe töltött lazán fekvő vas
reszelék a magas frekvenciás áram hatása 
alatt jó elektromos vezetővé válik s így 
minden az antennát érő (hullámvonat* 
érkezését jelezhette. Kezelését nehézkessé 
tette az, hegy a vonat megérkezte után 
meg kellett veregetni a csövet. Veregetés 
nélkül a vasreszelékek nem hulltak szét a 
vonat távozása után és mi sem jelezte többé 
az újabb vonat érkezését.

Ki találta fel a rádiót ? A  kérdésre tudó
sok sora, hosszú, kinos kísérletezések ezrei 
adják meg a választ. , .  mint hasonló kép- 
désre majdnem mindig.
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ÍU. HOGYAN LEHET A  300 M/MP. 
SEBESSÉGŰ HANGOT 300.000 KILO-

m é t e r  Mp s e b e s s é g g e l  r ö p í t e n i ?

A zörej, vágy hang akkor jön létre, ha a 
levegő molekuláit valami erre alkalmas esz
köz, lemez, húr, hangszál, *rezgésbe« hozza. 
A  nyugalmi állapotából kimozdított levegő- 
Rlolékula kilódul helyéből és olyan messzire 
távolodik el, amilyen messzire a környező 
molekulák engedik. Mozgása közben bele
ütközik a levegő többi molekuláiba, ezek 
előbb kitérnek utiából, majd mind kénysze- 
redettebbeh nyitnak utat, végül is olyan 
ellenállást fejtenek ki, hogy a nekilendült 
molekula nemcsak megállásra kényszerül, 
de olyan erővel koppan vissza, hogy eredeti 
helyén túl repül és maid annyit rohan a 
másik irányban, mint kiindulásakor tette. 
Itt sem talál nyugalmat. Számtalan ide-oda- 
lengés után jut csak nyugalomba azon a 
ponton, ahonnan elindult. Azt mondják, 
hogy a molekula nyugalmi pontja körül 
rezeg. A rezgés folyamán az ugyanazon 
irányú kilengések nagysága (amplitúdója) 
olyan mértékben csökken, ahogy a molekula 
fárad, viszont az az egymást követő idő, 
amit a molekula egy-egy ide-odalengésre 
fordít, mindig ugyanaz (periódus). Tegyük 
fel, hogy egy teljes lengés (ide-oda) a másod
perc egy ezred részét veszi igénybe, akkor 
egy másodperc (mp) alatt ezer lengés jön 
létre. Azt a rezgést, mely mp-ként ezer 
lengést végez, fülünk megkülönbözteti attól, 
amelyik százszor leng ki mp-ként. A hango- 

• kát, vagy zörejeket rezgésszámuk (frekven
ciájuk) szerint jelölik meg.

A rezgést keltő szerszám számtalan mole
kulát mozdít ki helyéből. Ezek az előbbi 
molekulához hasonlóan rezegnek. De . még 
enás is történik. A szerszám által érintett 
molekulák lengés közben rezgésbe hozzák a 
Szomszédos molekulákat, emezek pedig a 
szomszédjaikat, A szerszám körül a levegő 
minden irányban olyan gyorsan jön moz
gásba, hogy egy másodperc múlva már 
340 méteres körzetben rezegnek a mole
kulák. A molekulák tömörülnek, távolod- 
zsák egymástól, a. hang a levegőben szabá
lyosan' sűrűsödő és ritkuló molekulahullá- 
snok formájában teried.

Elméletileg a hang terjedésének nincs 
. határa, gyakorlatilag nappal néhány méte

ren túl, éiíel néhány tíz méteren túl kép
telenek vagyunk hangokat érzékelni.

A legkisebb hangerősség, amit a fűi fel- 
: fog, a watt néhány billiomod részének felel 

meg,, bár az 1000— 2000 frekvencia közötti 
hangokra még ennél is érzékenyebb, viszont 
az ennél százezerszer erősebb, hang veszé
lyezteti épségét. A tizenhat frekvencián 

.aluli hangról nem veszünk tudomást. Minél 
magasabb a hang frekvenciája, annál ma
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gasabbnak mondjuk. A. legmagasabb hang, 
amit fiatalabb korban még meghallunk, 
20-000 frekvenciájú.

Az idősebbek már a 10.000-es frekven
ciájú hangokat sem hallják.

A  telefon segítségévei az aránylag lassan 
terjedő hangot gyorsan és bármilyen nagy 
távolságra tudjuk eljuttatni. A telefom 
mikrofonja a hanghullámokat telefon
árammá alakítja át, az áramot fémhuzalok 
szállítják a fülhallgatóba, ami az áramot 
megint hanggá alakítja vissza. A drótnélküli 
telefonban a drótot a ’ Hertz-féle elektro
mágneses hullámok helyettesítik.

Míg a hanghullámokat a hangszálak vagy 
testek mechanikus rezgésével lehet előállí
tani (gerjeszteni), addig a Hertz-hullámo- 
kat. amelyek rezgésszáma 100.000 és több 
milliárd között váltakozik, csillapított —  
szikrakisüléses —vagy osillapitatlan elektro
nikus rezgések keltik. A fényről úgy tud
juk. hogy egyenes vonalban terjed, a rádió
hullámok egyik része követi a föld görbü
letét, másik részük, a térhullámok, egyenes 
vonalban terjednek, a légkör felsőbb réte
geibe (Heaviside — hevszájd-rétegek) üt
köznek. visszaverődnek (fading), s a felületi 
sugárzással találkozva, azt erősítik vagy 
gyöngítik.

Az időjárás és a lég elektromos eseményei 
is befolyásolják a rádióhullámok terjedését. 
Ezek a hátrányok, valamint a rádióhullá
mok előállításával, a rádióhullámok vételé
vel járó nehézségek nem mérhetők azokhoz 
az előnyökhöz, amiket a telefonpóznáktól é s ' 
drótoktól megszabadult rádió a hír és zene 
közvetítése terén jelent. Amint minden 
hangnak megvan a maga rezgésszáma —  
frekveciája — , úgy minden rádióállomás
nak is megvan a maga hangja —  frekven
ciája — . amit cvciusokban, vagy hertzek- 
ben, ezerovclusokban, illetve kilocyclusok- 
ban, kilohertzekben fejeznek ki. A rádió- 
állomások a hangjukról, arról a rádióhullám
ról ismerhetők fel. amellyel műsorukat sugá
rozzák. Ez a rádióhullám nem változik. 
Minden rádióállomásnak más hangja, más 
rezgésszáma van. Bármilyen legyen is a 
rádióhullám frekvenciája, olyannak kell 
lennie, hogy zörejt, emberi vagy zene
hangot közvetiteni tudjon. Tekintettel arra, 
hogy a rádióhullámok rezgésszáma sokezer- 
szer nagyobb, mint a hangok rezgésszáma, 
a lassúbb rezgísű hangokhoz alkalmazkodni 
tudnak, mint ahogy az embert a gyorsabb 
mozgású lovaskocsi, vagy a még gyorsabb 
vonat,’, vagy repülőgép szállítja. Amiként 
az utast felültetik a vonatra, úgy ültetik fel 
a hanghullámokat is a rádióhullámra, s 
mielőtt a rádióhullámot útnak indítiák, a 
hang képére módosítják (modulálják). Érke. 
zéskor pedig a hanghullámot leválasztják & 
rádióhullámról (demodulálják).

Miként lehet egy rádióállomás hangját 
felismerni. (Hangolás.) A vevőkészülékünk 
antennáját minden irányból rádiósugárzás 
éri. Bár az az energiamennyiség, amely az 
egyes adóállomások sugaraiból antennánkba 
jut, az adó szerint változik, mert függ 
attól, hogy milyen messzire vagyunk az 
adótól, s attól is, hogy milyen erővel sugároz 
az állomás (vagy amint mondják, milyen 
térerősséggel jelentkezik antennánkon), te
hát a különböző adóállomások térerősségük 
szerint is megkülönböztethetők lennének, 
ez mégsem nyújt módot arra, hogy anten
nánkból a sok hullám közül azt emeljük ki 
(szelektáljuk), amit az összes többi hullám 
kizárásával venni óhajtunk. Ehelyett a 
sok jelentkező hullámot rezgő körre bo
csátják, vagyis egy olyan készülékre, 
amely maga is alkalmas rádióhullám ger
jesztésére. Ha ezt a készüléket a venni 
kívánt frekvenciára állítjuk, az összes többi 
hullámok átsiklanak rajta, a kívánt hullám 
pedig megakad azon a magas ellenálláson, 
amit a rezgőkör a beállított frekvenciával 
szemben tanúsít. Azt a rezgőkört, amelyet a 
venni kívánt adóállomás frekvenciájára 
^hangoltunkií, hangoló rezgőkörnek nevez
zük.

A rádiócső mellett a rezgőkör a rádió 
lelke. Tekercsből és sűrítőbői (kondenzá
tor) áll. A  sűrítőbe ömlő egyenáram fel
tölti a tekercs sarkaira kapcsolt sűrítőt s 
ha ez csordultig megtelt, a tekercsen keresz
tül kisül. A sűrítőbői lezuhanó áram a sűrí
tőt az ellenkező oldaláról ismét feltölti, 
aminek következménye egy újabb ellen- 
rányú kisülés lesz.

Ha a tekercsnek nem lenne semmi ohmi- 
kus ellenállása, ha a sürítőben az áram 
nem szenvedne veszteséget, akkor amíg a 
világ világ, cikázna a kisülő áram a sűrítő 
egyik sarkától a másikig. így azonban az 
ellenállások és veszteségek miatt a kisülési 
áram gyengül, fokozatosan csökken és 
erőssége (amplitúdója) ellaposodik és végül 
is megszűnik. Működése alatt a tekercs 
körül elektromágneses tér keletkezik, amely 
pontról pontra terjed, mp-ként 300.000 
km-es gyorsasággal. (Csillapított Hertz- 
hullámok.)

Egy-egy ilyen hultámlökés a másod
perc töredékéig tart. Folyamatos adást 
szabályosan ismétlődő hullámlökésekkel 
nyerünk. A sűrítőt rendszeresen fel kell 
tölteni. A hullámok terjedésének elősegí
tésére pedig antennát csatolnak a rezgő
tekercshez. Az antennatekercset néha 
sűrítővei rezgőkörré képezik ki, amivel 
azt igyekeznek elkerülni, hogy az antenna 
a hullámgerjesztő rezgőkör további csilla
podását okozza. Ha a két tekercs szoro
san egymáshoz van csatolva, jó sok ener
giát kap a gerjesztőből és annál többet tud

kisugározni. A  legszorosabb csatolás ese
tében az antenna és a rezgőkör tekercsei 
azonosak (az antennának nincs külön 
tekercse). A lazább csatolás esetén kisebb 
a csillapodás, a kisugárzott energiának 
a frekvenciája állandóbb, viszont az ener
giából több vész kárba. (A leglazább csat
lakozásnak tekinthető az a csatlakozás, 
amivel egy adóállomás antennája a reá 
hangolt vevőkészülék hangolóköréhez csat
lakozik.) Minél kisebb valamely rezgőkör 
tekercsének menetszáma és a sűrítő be
fogadóképessége, annál magasabb rezgés
számú hullámok gerjesztésére alkalmas. 
Ha rezgőkörünket különböző adóállomá
sokra akarjuk hangolni, úgy vagy a tekercs, 
vagy a sűrítő értékeit kell változtatni. 
Gyakorlatilag a sürítővel hangolunk, ame
lyet úgy képeznek ki, hogy lemezeinek 
felét forgatni lehessen. (Forgókondenzátor.)

IV. A TEKERCS ÉS A SŰRÍTŐ 
A  VÁLTÖÁRAMKORBEN

A tekercs, a sűrítő, általában az ellen
állás, amelyeknek a szerepe oly jelentős az 
elektromágneses tér létrehozásában, hasonló 
a folyó medrének a kanyarulataihoz 
(tekercs), lejtéséhez, a folyás gyorsaságát, 
a folyó víz mennyiségét befolyásoló, a 
meder méreteivel, anyagával összefüggő 
egyéb tényezőkhöz (ohmikus ellenállás), 
valamint a gátakhoz (sűrítő). Egyenáram 
esetében, amelynél az elektromos töltés
hordozók iránya —  mint a folyó víz csepp- 
jeinek áramlási iránya —- mindig ugyanaz, 
a hasonlóság még a részletekben is jelent
kezik. i

A tekercsnek, illetve az áramkörbe ikta
tott tekercsnek az egyenáramra nincs külö
nösebb hatása. A sűrítőnek az egyen
áramú áramkörbe való beiktatása az áram
lás ameggátlásáta eredményezi. Nehéz el
képzelni váltakozó áramirányú folyót, külö
nösen olyat, amely irányát másodpercen
ként ötvenszer is változtatja, mint a közön
séges hálózati váltóáram, nem is beszélve 
a rádiófrekvenciás váltóáramokról, mint 
pl. Budapest I. sugárgerjesztő áramáról, 
amely irányát másodpercenként több, mint 
félmilliószor változtatja. Az állóvíz tükré
nek minden csöppje egyazon magasságban 
helyezkedik el. Ahhoz, hogy áramlás 
induljon meg, a medret úgy kell építeni, 
hogy a vízcsepp a magasabb helyről alacso
nyabb helyre kényszerüljön gördülni. Ha 
a meder mentén két pontnak a magasságát 
valamihez viszonyítva megmérjük, azt 
találjuk, hogy a víz áramlásának irányá
ban távolabb fekvő pont alacsonyabban 
fekszik, mint a másik. A két pont között 
s2Ínvonal-(nívó)-kiilönbség van. Hasonló
képpen áramlik az egyenáram a magasabb
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elektromos fekvésű pontról az alacsonyabb 
feszültségű pont felé. Egyenáramú feszült
ségkülönbséget telepek, akkumulátorok, 
gépek hoznak létre. Ha ezeknek a sarkait 
ellenállásokon keresztül összekötjük, az így 
létesített áramkörben gyakorlatilag azon
nal, késedelem nélkül áram indul meg.

Nem így van ez a váltóáramnál, ahol a 
tekercs jelenléte nemcsak mértéket szab 
az áramnak, hanem késlelteti is azt. A 
sűrítő viszont úgyannyira sietteti az ára
mot (fázisos eltolódás), hogy ha az áram
kör csak tekercsből és sűrítőbői áll és 
ezek értéke egyenlő —• az egyik késlelteti, 
a másik pedig sietteti az áramot —  áram
keringés létre sem jön. Mivel ebben az 
esetben eddigi értelemben vett áram nincs, 
azt mondhatjuk, hogy az áramkörben 
végtelen nagy ellenállás gátolja az áram ki
fejlődését. A tekercs és a sűrítő ellenállása 
nem csak az anyagi minőségüktől függ, —  
amint azt a közönséges (ohmikus) ellen
állásoknál láttuk, —  hanem a váltóáram 
frekvenciájától is. Ha tehát azt tapasztal
juk, hogy egy váltóáramú körben a leg
nagyobb ellenállás lépett fel, akkor ez a 
kor erre a frekvenciára (önrezgésszámra) 
különlegesen érzékeny, rezonál, erre van 
hangolva. Az ilyen körök teljes erővel len
dülnek rezgésbe, a kapott elektromos ener
giát elektromágneses energiává alakít
ják át, maguk körül hullámzó, elektro
mágneses teret, mezőt létesítenek, amelybe 
az elektromágneses energiát minden irány
ban kisugározzák. Az antennák is ilyen 
rezgőkörök, úgynevezett nyílt rezgőkörök, 
amelyek vagy jobban sugároznak (adó
antennák), vagy a sugárzást jobban fog
ják fel (vevő-antennák).

A tekercsben keringő nagy rezgésszámú 
áram elektromágneses mezőt teremt. Hogyan 
kell ezt értelmezni ?

A mágneses iránytűt nem kel! bemutatni. 
A mágnespatkó is közismert. A mágnestű 
addig teng-leng tengelye körül, míg észak- 
déii irányban el nem helyezkedik. Azt 
mondjuk, hogy Földünket mágneses mező 
vészi körül, mint ahogy a levegőréteg bur
kolja be,’ de a levegő molekuláinak meg
felelő mágneses pontok értéke különböző. 
Azok a pontok, amelyek a mágnestűre 
ugyanazon erőt fejtik ki, tehát egy- és 
ugyanazon erejük van, vonal, az ú. n. 
mágneses erővonal mentén helyezkednek 
el. Amint a Föld délkörei az északi és 
déli sarkon futnak össze, úgy találkoz
nak az összes erővonalak is a két mágne
ses sarokban, az elektromos mező, vagy 
tér itt a legerősebb. Valamely helyen a 
mágneses tér erősségét az ott található erő
vonalak számával mérik. Az olyan koc
kának a térerősségét, amelynek minden 
éle egy centiméter (egy cm9) és amelyen
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egy erővanal halad át, egy Gauss-erőssé- 
gunek mondják (Gauss fizikus tisztele
tére).

A mágneses patkó is —  mint minden 
mágnes —  mezőt létesít maga körül, amely
nek erővonalai az északinak jelzett sarkon 
lépnek ki és a mágneses patkót megkerülve, 
a déli sarkon térnek vissza. A kis mágne
ses tűt a föld mágneses erővonalai vonzzák, 
kényszerítik arra, hogy a vonalak mentén 
helyezkedjen el. A mágneses patkó a vasat 
és a mágnestűt úgyanúgy vonzza, mint a 
földmágnesség a tűt, vagyis a mágneses 
patkó is olyan tulajdonságokkal bír, mint 
a Föld mágneses mezeje, maga körül mág
neses mezőt létesít. A mágnesvashoz 
hasonló, nem természetes, mesterséges 
mágneseket lágyvasból, vagy acélból készí
tenek.

Ezek mintegy magukba szívják, sűrítik a 
mágneses erővonalakat. A mágneseséire 
alkalmas anyagoknak az erővonalakat 
magukba szívó tulajdonságát permeabili- 
tásnak nevezik. A sűrített mágneses tér 
erősségét mágneses indukciónak hívják és 
—  Maxwell után —  maxwellekben mérik. 
Ügy gondolják, hogy a mágneses térben a 
mágneses anyagokban rendezetlenül el
szórt elemi mágnesek a mágneses mező 
hatására rendeződnek s így a mágneses 
elemi erők magsokszorozzák a tér hatását 
(intenzitását). Az átalakulás alatt a vas 
fölmelegszik, mivel a rendezkedés alatt az 
elemi mágnesek súrlódnak (mágneses hisz- 
térézis). Ampáre tanulmányai nyomán 
tudjuk, hogy az elektromos áram is mágne
ses erőt létesít a vezető kerül. Ezt a teret 
megkülönböztetésképpen elektromágneses 
térnek hívjuk. A tekeres alakú vezető, 
amelyben áram kering, úgy viselkedik, 
mint egy mesterséges mágnes. Különösen 
erős elektromágneseket állítanak elő vasra 
tekercselt vezetőkkel (vasmagos tekercsek).

Ha a tekercsben az áram iránya mindig 
ugyanaz (egyenáram), a tekercs által létre
hozott mágneses tér erővonalainak az 
iránya is állandó. A váltóáramú tekercs 
ellenben váltakozó irányú, hullámzó mág
neses teret kelt maga körül (indukál).

A váltakozó irányú, vagy erősségű mág- 
neses és elektromos térbe iktatott minden 
vezető anyagban feszültség különbség (elek
tromos indukció) keletkezik.

A tekercs minden menete elektromágneses 
teret létesít, ezen keresztül a többi menet
ben is áramot kelt (indukál). A váltakozó 
áramú tekercseket ezért önindukciós teker
cseknek nevezik s Henry északamerikai 
fizikus tiszteletére henrykban fejezik ki. 
Minthogy azonban ez igen nagy egység, 
a gyakorlatban a henry ezred, vagy millio
mod részében, mikrohenry-ban fejezik ki 
azt, hogy egy tekercsben egy voltos ön

indukciós feszültség alatt. hány ampere, 
milüamper, vagy mikrcamper áram kering. 
Azt az ellenállást, amelyet a tekercs azzal 
a váltóárammal szemben fejt ki, amely az 
önindukciós feszültséget létrehozta, »induk- 
tív ellenállás«-nak, induktanciának nevez
zük és Lx co -val jelüljük, ahol az w a rezgés
szám 6.28-szorosát képviseli.

A  tekercs közvetlen közelében elhelye
zett vezetőkben (árnyékolás) feszültség 
keletkezik. Ha ezeket a vezetőket áram
körben egyesítjük, vagy éppen az egész 
tekercset fémburkolattal látjuk el, vala
mint az itt keletkezett áramot levezet
jük a földbe (földelés), a tekercs elektro
mágneses hatása a vezetőkbe sűrűsödik éa 
ott megsemmisül.

Az elektromágneses mező a vezetőn 
belül is hat. Különösen érzékeny ez a 
hatás a magas frekvenciájú áramoknál. 
Magában a vezetőben is indukció lép fel. 
A vezető közepén erősebb a hatás, mint a 
felületen s ennek következtében az áram a 
felületre szorul ki. Az áram igyekszik tova- 
siklani a vezető felületén és éppen ezért 
ezt a kényszert bőrbatásnak nevezik (skin- 
effektus). A különösen magas frekven
ciás, rövid hullámú áramokat csőben 
vezetik.

A sűritők, (kondenzátotok) legegysze
rűbb formája két egymásra fektetett 
lemez (armatúrák), amiket szigetelő réteg 
(dielektrikum) választ el. A szigetelő réteg 
lehet a levegő is. A sűrítő —  amint a víz
torony vízzel —  elektromosan feltölthető. 
A sűrítő befogadóképessége (kapacitása) 
annál nagyobb, mennél nagyobb a két 
lemez közti feszültség (mennél magasabb 
a torony), mennél nagyobb a lemezek 
felülete (űrtartalom), mennél kisebb a 
lemezek közti távolság, s mennél jobb a 
szigetelő (dielektromos állandó).

Ha egy vezetőn keresztül egy másod
perc alatt egy ampérnyi áram folyt át, 
egy coulombnyi (Coulomb után elnevezett 
érték) áramot adott le. Egy farad (Faraday) 
befogadóképessége annak a sűrítőnek 
van, amely egy voltos feszültség mellett 
egy coulombnyi árammennyiséget tud be
fogadni. Ennek milliomod része a mikro- 
farad (értéke 900.000 cm), de a rádióban 
ennek is a milliomod része, a mikromikro- 
farad vagy pikofarad (0.9 cm) használatos, 
sőt ennek is az ezredrésze, a nanofarad. 
Azokat a kondenzátorokat, melyeknek az 
értékét az armatúrák egy részének a sűrítő- 
bői való kivonásával változtatni lehet, 
íorgókondenzátoroknak nevezik,

A sűritők elősegítik a váltóáram kerin
gését. Ellenállásuk annál kisebb, minél 
nagyobb a kapacitásuk és minéLmagasabb 
az áram rezgésszáma. A sűrítőnek azon 
készségét, amivel az áram keringését segíti

elő, á kapacitás (jele C) és a rezgésszám 
6.28-szorosával fejezik ki (kapacitáncia). 
Ennek fordítottja, vagyis a sűrítő ellen
állása a kapacitiv ellenállás (reaktancia).

A háromféle —  ohmikus, induktancia, 
reaktancia —  ellenállás összege látszóla
gos ellenállás (impedencia) néven szerepel.

A váltóáram erősségének és feszültsé
gének értéke minden pillanatban más és 
más. A pillanatnyi értékek között külö
nösen jelentősek a csúcsértékek, amelye
ken tehát a váltóáram erőssége vagy feszült
sége a legnagyobb. A gyakorlatban az 
effektív értéket használják, ami a csúcs
érték 0.707-ed része. A váltóáram effektív 
értéke adott körülmények között annyi 
hőt termel, vagy annyi mozgást eredmé
nyez, mint az egyenáram. Ez a középérték 
a csúcsértéknek 0.637-ed része,

V. AMIT A RÁDIÓRÓL MINDENKINEK 
TUDNIA KELL

A közönséges villanylámpában, amikor 
meggyujtjuk, hő- és fényjelenséget észlel
hetünk. De Edison észrevette, hogy az izzó 
szál körűi ködszerű íelhőréteg is képződik. 
Az izzószál tényanyagában a normális hő
fokon szabadon keringő elektronok az izzitás 
hatására kilépnek az anyagból és a szál 
körül gomolyognak ( Edison-emisszió). Az  
Edison-emisszió elektrónjai váltak a cső
technika bajnokaivá. Csak meg kellett 
találni a módját, hogy az elektronok felett 
rendelkezzünk, az anyagból kiszabadult 
elemi részecskéket irányíthassuk, igazít
hassuk. *

ismeretes, hogy a légüres tér végtelen 
nagy ellenállást fejt ki az elektromos áram
mal szemben. Ha valakinek eszébe jutna 
egy villanykörtét, —  amelyben légüres tér 
van — áramkörbe iktatni, azt tapasz
talná, hogy a légüres tér jelenléte miatt a 
vezetékben a legkisebb áram sem jelent
kezik. A légüres tér ellenállását azonban 
csökkenteni lehet. E végből a villanylárhpát 
meggyujtjuk.. azaz külön áramforrás segít
ségével izzásba hozzuk. Az izzószálból ki
lépő negatív töltésű elektronok a légüres 
téren át áramlani kezdenek, na az áramkör 
belső elektron folyamának iránya meg
egyezik az elektronok áramlási irányával. 
Ennek pedig az a feltétele, hogy az izzószál 
az áramkör legalacsonyabb feszültségű pontja 
tegyen. A villanykörtének az izzószállal 
ellentétes pontján jelentkező pozitív feszült
ség mintegy magához vonza az elektrono
kat, amelyek a légüres tér ellenállását át
törvén, az izzószálból kiinduló irányban 
ezdenek ömleni. Nevezzük p-nak (görög 

betű. rónak olvasandó) azt a tnár mérhető 
belső ellenállást amit az így módosított tét- 
kifejt. Ezen ellenállás miatt az áramkörben
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még így is egy ampernek alig ezreléke jelent- 
kezik. De ha a fűtést, az izzószál hevítését 
fokozzuk, az ellenállást csökkenthetjük. 
A  növekvő hőmennyiség nyomán az izzó
szálból mind több elektron válik ki, z 
elektronáramlás erősödik. Ezy bizonyos 
határon túl azonban a fűtés növekedése 
már csak idő előtt kimeríti az izzószálat, 
anélkül, hogy az elektron-áram jelentéke
nyen növekedne.

Az ellenállást máskép is csökkenthet
jük, még pedig az elektronokat vonzó veze
ték lemezszerű kiképzésével, úgy hogy 
hatásában minél nagyobb erőt fejthessen ki 
az elektronokra. Ezt a lemezt (anód-lemez) 
a légüres térben, az üvegbura alatt helyezik 
el. (Az első rádiócsövekben hengerszerűen 
ölelte körül az izzószálat.) A rádiótechniká
ban az izzószálat kálódnak, az anódlemezt 
röviden áriádnak nevezik, közös néven 
pedig a légüres térben helyet foglaló, fe
szültség alá kerülő alkatrészeket elektródok- 
eak.

Az áramkörben két részt különböztetünk 
meg : a légüres térben helyet foglaló részt 
és a külső részt. Ez utóbbiban találjuk az 
áramforrást, aminek a feszültsége gyön
gébb vagy erősebb áramot hajt keresztül az 
elektródokon és a légüres téren át (anód
áram). A ma használatos vevőkészülékek 
anódáram erőssége néhány ezred amper 
(milliamper) és ötvenezred amper között 
váltakozik, az áramforrás egyenirányú 
feszültsége pedig egyöntetűen 250 volt. 
(Anódfeszüftség).

Azokban a rádiócsövekben, amelyek a 
közönséges villanyégők első leszármazottjai, 
az izzószál szolgáltatta az elektronokat. 
A rádiócső-technika fejlődésével mind 
gazdagabb elektronkibocsátó, emissziós- 
fémekre bukkantak (tungsten, bárium stb.). 
Az emissziós fémeket külön fűtőtestecskék- 
kel hevítik, úgy hogy a fűtő áramkör füg
getleníthető az anód-áramkörtől. A fűtő
szál nem foglal helyet az anóákörben. 
Akár egyenárammal, akár váltóárammal 
Izzítható. A legelterjedtebb rádiócsövek 
4 volt izzító feszültséget igényelnek, 
amit a hálózati transzformátor egyik 
szekunder-tekercséről, vagy közvetlenül 
a hálózatból biztosítanak számukra. A 
külön fűtőberendezéssel ellátott rádió
csöveket közvetített izzítású csöveknek hív
ják. De tévedés volna azt hinni, hogy az 
eredeti elrendezés szerinti rádiócsövek tel
jesen kivesztek. Ezeket a közvetlen izzítású 
csöveket a modern rádiótechnika nem utolsó 
sorban a nagyobb energiákat igénylő beren
dezésekben és fokozatokban használja.

Mivel a modern rádiócsövekben a fűtési 
feszültség nem szabályozható, az anódáram 
erőssége csak az anódfeszültségtői függ ; 
Ha a2 anód feszültségét növeljük, az anód
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áram erősödik egy bizonyos feszültség
értékig, amelyen túl az anódáram alig 
erősbödik (szaturáció).

A két elektróddal (katód és anód) rendel
kező cső egyik csoportja nem kimondottan 
rádiócélokat szolgál. Láttuk, hogy ha a 
külső feszültség iránya nem megfelelő, a cső 
belső ellenállása, p végtelen nagy. Ha egy 
ilyen csövet váltóáramú körbe iktatunk, 
csak az egyik irányú áram lökéseket engedi ár. 
Az anódáram szaggatott, de mindig egyazon 
irányú lesz. A kételektródás cső á váltóára
mot egyenirányúvá alakítja és ezért egyen
irányító csőnek nevezik. Gyakorlatilag egy
azon üvegbura alatt elhelyezett,közös katód- 
dal rendelkező két anódlemezes egyenirá
nyító csöveket találunk a készülékekben; az 
egyik anód-áramkörbe a váltóáram egyik 
irányú, a másik anód áramkörébe a váltó
áram másik irányú lökése kerül.

Az egyenirányított váltóáramot, arait a 
világítási hálózatból nyerünk, még vasmag
tekercsen át szűrik, a szűrésen fennakadt 
váltóáramú összetevőket szűrő sűrítőkön 
(elektrolifcikus sűrítők) visszavezetik a 
hálózatba. A megszűrt, megfésült egyen
áram táplálja a készülék többi rádiócsövét, 
szolgáltatja a közös anódfeszültséget.

A hálózati váltóáram egyenirányitására 
szolgáló kételektródás csövek méreteikben 
jóval meghaladják azokat a kis, szintén két 
elektródás csövek méreteit, amelyeket 
detektor-csöveknek neveznek, mert emezek 
csak gyenge áramok egyenirányítását vég
zik. A detektorcső választja szét a beszéd- 
frekvenciás áramokat és az őket hordozó 
rádiófrekvenciás áramokat.

Az egyenirányító csöveknek — ideértve 
a detektor-csöveket is —  nincs anód- 
feszültségük. A cső működéséhez szükséges 
feszültséget maga az egyenirányitásra ke
rülő hálózati feszültség, a detektor-csövek 
esetében pedig a rádiófrekvenciás feszült* 
ség adja.

A c s  ő  n é l k ü l i  r á d i ó v e v ő -  
k é s z ü l é k

Az ólomkristálynak (galine) elektromos 
szempontból érzékeny pontjai vannak. Ezek 
olyan vezetők, amelyekben az áram vagy 
igen nagy, vagy pedig csekély ellenállásba 
ütközik, aszerint, hogy milyen irányból ha
tol be. Az ólomkristaly érzékeny pontjai 
egyenirányító szerepet töltenek be. Mint 
detektort használhatjuk. A rádiófrekvenciás 
:.ordozó hullámokat nem vezetik közvetle
nül a kristályra, hanem egy hangoló-körön 
át kiszűrik, szelektálják. A kiszűrt (venni 
kívánt) rádiófrekvenciás feszültség sarkaira 
kapcsolják a kristályt, valamint a fejhallga
tót.A. fejhallgatóban csak az egyenirányított 
teszédfrekvenciás áramról szerzünk tudó-

«ást, míg a rádiófrekvenciás összetevő Jel 
nélkül halad rajta keresztül.

Amilyen egyszerű a »detektoros« kristály- 
vevő, annyira érzéketlen a távolból érkező 
gyenge hullámok iránt. Csupán a helyiadó 
közvetítésének felfogására alkalmas s még 
így sem szolgáltat elég energiát egy hang
szóró működtetéséhez. E két kifogás, 
amelyet a kristályvevővel szemben felhoz
hatunk, indokolja, hogy egyrészt miért 
kell detektálás előtt felerősíteni a távolról 
érkező hullámok keltette feszültséget, más
részt detektálás után miért kell olyan 
energiát kölcsönözni a beszéd-frekvenciás 
áramoknak, hogy hangszórót tarthassanak 
mozgásban.

A  r á d i ó c s ő  m i n t  e r ő s í t ő
Lee de Forest úgy alakította át a két- 

elektródás rádiócsövet, hogy a szinte súly
talan, nagy sebességgel áramló elektronok 
az igen gyönge elektromos feszültségeket is 
késedelem és torzítás nélkül felerősíthessék. 
A  katód és az ánód közé egy i>rácsot«, azaz 
egy rácsszerűen kiképzett második anódot 
helyezett. A rács közelebb van a katódhoz, 
mint az anód. Egyforma feltételek mellett 
annyival nagyobb hatással van a kátédból 
kiszabaduló elektrónokra, mint amennyivel 
közelebb áll a katódhoz. Hogy mennyivel 
nagyobb ez a hatás, azt egy számmal jelzik, 
amelyet a cső erősítési tényezőjének (k) 
neveznek. Pl. k == 10 azt jelenti, hogy egy 
volt feszültség változás a rácson olyan 
elektronáram változást hoz létre, mint 10 
volt feszültség változás az anódon. A rács 
ezt a jótékony hatását általában nem a 
inaga céljaira hasznosítja. A hatása alatt 
meghövekedett elektronáramlás az anód- 
áramot növeli, mivel az elektronok a rács 
szemein keresztül az anódra ömlenek.

■ Vezessük a rácsra a felerősítendő rádió- 
vagy beszéd-frekvenciás feszültséget. Az 
anódáramkörben ennek k-szorosát láthat
juk viszont. Tegyük fel, hogy az így fel
erősített feszültség még mindig nem kielé
gítő, akkor egy másik csövön keresztül újból 
k-szorosan növelhetjük. Ha k — 1000, a két 
cső 1000 X 1000 — egymilliószoros erőst- 
tést nyújt.

A rádiócső mint erősítő csak úgy működ
hetik jól, ha a rács minden elektront át
enged, s. azokból semmit vissza nem tart, 
más szóval, ha nincs rácsáram. Evégből a 
rácsnak a katódhoz képest negatívnak kell 
lennie, amit ellenálláson keresztül ( *negat»va 
.előfeszültség) éretek el.

(A  negatív rácsról föltehető, hogy a katód
hoz való közelsége miatt nemhogy erősítené 
az anódáramot, hanem ellenkezőleg le
rontja. Két-három volt állandó negatív fe
szültség tényleg befo.yásolja az anódáram

kialakulását. Ezt az anőd-feszültség meg
felelő növelésével pótolni, leheti-)

A  különböző kivitelű rádiócsöveknek 
más és más a  belső, ellenállása, a p-ja és 
más az erősítési tényezője, a k-ja is. A -k  
és p viszonyát (k/p) s-sel jelöljük. Ez a cső 
meredekségen és ez jelöli meg a cső alkah 
matosságát.

A í  á r n y é k o l t  r á c s ú  c s ö v e k  
p e n t o d á k

A rádiótechnika fejlődése hovatovább 
megkövetelte, hogy mind jobban é; ősit 5 
csöveket hozzanak for-galomba és hogy 
ezeknek a csöveknek teljesítményein lehető 
legnagyobb legyen. Ezt a célt egy szorosan 
szőtt, második, árnyékolt, rács beiktatásával 
közelítették meg, amelyet az első rács és 
az an ód . közé iktattak be. Az árnyékolt 
rácsra az anód-feszültségnek, mintegy „ a 
felét bocsátják, így ez az elektróda hatva? 
nyozottan működhetik közre az elektron- 
áram erősítésében. Sajnos, az árnyékolt 
rács által felgyorsított elektronok, olyan 
sebességgel érkeznek az anódlemezre, hogy 
arról visszapattannak, az anód: tehát nem 
kapja meg a neki járó elektron mennyiséget. 
Ezért egy harmadik, feszültségmentes. rács 
kerül az árnyékolt rács és az anód. kozó 
(pentoda). Az a szerepe, hogy az anód 
elektronjait az anódra szegezze. --

Azokat az árnyékolt rácsú csöveket, 
amelyeknek rácsa nem egységes, hanem 
fokozatosan szorosodé szövésű, olyankor 
használják, amikor az erősítő fokozat külön
böző meredekséget igényel (változó ’mere- 
dekségű pentoda).

*  '■■■

Aki a pesti rádió vételével nem: éri b% 
rádiócsöves készülékhez folyamodik.

Az úgynevezett négyén es« vevőkészülékek■ 
ben egy vagy két fokozatot találunk,, ame
lyek az antennán felfogott, hangoló . körön 
vagy körökön szelektált és szűrt rádió* 
frekvenciás feszültséget erősítik. Egy foko
zat á ll: a belépő körből, amelynek a kap
csain lép a fokozatba a felerősítésre váró fa- 
szültság, a kimenő körből és az erősítő cső
ből. A bemenő kör tekercse, a fokozat csövé
nek katódja és rácsa, közé van kapcsolva, a 
kimenő kör tekercse az anói-áramban fog
lal helyet. A. következő erősítő-okozat be
lépő köre és az előző fokozat kimenő köre 
induktív vagy. süritős (kapacitív) '.össze
köttetésben állanak. A rádiófrekvenciás 
erősítőrész transztor,nátorainak erővonalai 
vagy a levegőben, vagy üiöniegesen erre 
a célra gyártott magasírekvenciás szigetelt 
vasporban vonulnak. .Vasmagos transzfor
mátorokat csak a beszédfrekvencías vagy 
másképpen alacsony frekvenciás fokozatok
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között, vagy pedig a »végerősItS« fokozat
ban találunk, ahol az utolsó kimenő kör a 
hangszóró transzformátorának az első te
kercse. A beszédfrekvenciás fokozatok be
menő és kimenő köreit igen gyakran 
öhmikus ellenállások helyettesítik, a foko
zatokat pedig sűrítő köti össze. Az erősítés
nek ez a módja kisebb hatásfokkal dolgozik, 
de az erősítésre kerülő frekvenciákat egyen
letesebben erősíti, vagyis kevésbbé torzít.

A végerősítő fokozatban előfordul a pár
huzamosan kapcsolt sellenütemesa kétcsö
ves, úgynevezett i>push-pull« megoldás is, 
ami a torzításmentességet biztosítja.

A rádiófrekvenciás fokozatok köreit 
íorgósűrítőkkel hangolják. A könnyebb ke
zelhetőség okából ezeknek a forgóknak 
közös tengelyük, van.

A  legelterjedtebb segyenes vevő* a 
svisszacsatolt audicn«. Az első, erősítő és 
detektáló fokozatban az anódkör i imenő 
tekercse egy forgó sűrítőn keresztül erő
sebben, vagy gyengébben csatolható a 
1: emenő körre. Ugyancsak az anódkörben 
foglal helyet a végerősítő fokozat transzfor
mátorának a primér tekercse is.

A többfokozatú »egyenes« vevőkészüléke
ket hovatovább kiszorították az úgynevezett 
Szuperkészülékek.

M i  a s z u p e r v e v ő -  k é s z ü l é k ?
A frekvenciás jelenségeket, legyen az 

hang, fény vagy elektromos rezgés, a 
maguk tartományában össze lehet adni, 
vagy egymásból ki lehet vonni. Lucien 
L iw y ezt a rádiófrekvenciákra alkalmaz
va egy olyan készüléket szerkesztett, 
amelyben az erősítő fokozatokat nem 
kell folyton hangolni, aszerint, hogy milyen 
állomást akarunk hallani. Egy úgynevezett 
középfrekvenciát választott, amelyet ké
sőbb általános érvénnyel 472 kilociklusban 
állapítottak meg. Ezt az egy frekvenciát 
erősíti a készülék két vagy három foko
zatú erősítője. (Ezenkívülmegtaláljuk benne 
a- 'endes detektorfokozatot, valamint a 
beszédírekvenciás fokozatokat is.

Erősítés előtt a venni kívánt rekven- 
eiához olyan frekvenciát kell keverni, hogy 
az eredmény az. erősítő középfrekvenciáját 
adja. A frekvenciakeverés két különálló 
cpővei vagy összetett csővel történik Az 
egyik cső ánódköréten felfogjuk az anten
náról szelektált, venni kívánt frekvenciát, 
á másik cső úgy működik, mint egy kis 
adóállomás Ez állítja e!ó azt a frekvenciát, 
amit az első cső anódkörébe kel! keverni, 
hogy a középfrekvenciához jussunk. Mielőtt 
á, középfrekvenciát az erősítőre bocsá- 
íanánk, az eredeti rádiófrekvenciát gon
dosan le kell fejtem, detektálni.
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lenti, hogy a venni kívánt frekvencián kívü* 
gyakorlatilag más frekvencia nem csúsz- 
hatik be az erősítőbe.

Az első kétrácsos csövek a szuperké
szülékek részére készültek. Ezek egy bura 
alatt működő keverőcsövekként szerepeltek. 
A tökéletesedést a hat-, hét- és nyolcelek- 
tródás, azaz a három-, négy-, ötrácsos 
csövek (hexodák, heptodák, oktodák) hoz
ták meg.

Az »egy gomb« megoldás, amely lehe
tővé tette a két első körnek egytengelyű- 
sürftőkkel való felszerelését, a közönség 
kényelmét kívánta szolgálni. Van ugyan 
egy másik »gornb« is. Ez a kapcsolót és 
hangerő-szabályozó tegyesíti. A készüléken 
rendszerint oldalt található meg a hullám
sáv-váltó gomb, amely a készülékét három, 
esetleg négy hullámtartomány valamelyi
kére és gramofon használatára állítja be.

A jobb kivitelű' rádión megtaláljuk az 
ú. n. »varázsszemet«, vagy valamilyen 
gyakorlatilag egyenértékű műszert. A mű
szer a középfrekvenc’.ás erősítő utolsó körébe 
van iktatva, úgy, hogy jelzi, mikor legna
gyobb az erősítés.

A be nem avatott megfigyelőt meg ne 
tévessze az a látszat, hogy a fokozatok 
száma és a csövek száma nem egyezik. 
Az egyenirányító eső nem tartozik a rá d ió  
csövek közé, ezért gyakran bukkanunk 
6+2, 3+1 megjelölésre. A + -t követő szám 
az egyenirányító csövek számát jelzi. 
Az ú. n. többszörös csövek gyakran két, 
néha három tokozat rádiócső elemeit egye
sítik. A két, három, többszörös cső öt, 
hat cső teljesítményével ér fel és ugyan
annyi fokozatban foglal helyet.

A legtöbb vevőkészülék beszédfrekven
ciás erősítője elektromos gramofon (pick-up) 
megszólaltatására is alkalmas. Az elek
tromos gramofon ikerzsinórjával a készülék 
hátsó részén, a megjelölt helyen csatla
kozik a vevőkészülékhez. Működtetése 
előtt a hullámváltó átállításával ki kell 
kapcsolni a rádió erősítő részt.

A készülékek vagy váltóáramra vannak 
berendezve, vagy »univerzálisak«, vagyis 
egyenáramra és váltóáramra alkalmasak. 
(Mielőtt a készüléket üzembe helyezzük, 
győződjünk meg, hogy milyen természetű 
és feszültségű áram (110 vagy 220 V) 
van .a hálózatban Erről az árammérő
óra nyújt felvilágosítást). A készüléket 
tehát az áram természete szerint válasszuk 
meg és a ieszültségnsk megfelelő helyzetbe 
állítsuk. Ennek a módját a készülék 
hátlapja rendszerint feltünteti. A modern 
készüléknél ninos szükség földvezetékre, 
de a jó antenna ezeknél se.n nélicül z ető.

Jegyezzük meg azt is, hogy a rádió- 
készülékek egyes alkatrészei 350 vah

íesrEÖtség alatt állanak, ezért érintésük
életveszélyes lehet. Avatatlan kézzel tehát 
ne nyúljunk készülékünkbe.

VI. A  TÁVOLBALÁTÁS
Amit az 1943-as ismeretek a távolba

látás terén nyújtani tudnak, az éppoly 
kevéssé hasonlít a távolbalátáshoz, mint 
amit a rádió jelent a távolbahallás terén. 
A távolbalátás abban az értelemben, hogy 
látóhatárunk néhány kilométerre, vagy 
éppen néhány százkilométerre kiszélesedjék, 
tulajdonképpen még fel sem vetődött 
másképpen, mint az optikai berendezke
désekkel, a távcsővel kapcsolatban.

Mai ismereteink alapján a távolbalá
tást (televíziót) távolbavetftésnek, vagy 
távvetítésnek kellene nevezni, mert a 
rádióhullámok közvetítésével jelenetek
nek vagy- filmkockáknak a vetítését 
Valósítja mem Mégpedig több lépésben. 
Először a vetítendő tcépet áramló césekké 
alakítják át, mint a hangot. Azután az 
áramlökéseket kábelen továbbítják, vagy 
igen magas rezgésszámú hordozó hullámra 
ültetik és kisugározzák, végül az áramot 
visszaalakítják képpé.

Tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt a távolba
látás valamely tárgy képének elnagyolt, 
bizonytalan körvonalait tudta megjeleníteni 
a felvétel helyétől elég távoleső helyen. Ma 
már a tárgy és vetített képének hasonlósága 
kifogástalan, mindössze a kép élességének 
és a vetítés biztonságának (stabilitás) a 
fokozása van még hátra.

A távvetítés mai eljárása szemünk töké
letlenségén nyugszik. (1. ábra) Ugyánis 
nem áll módunkban jelenleg a képet a maga 
terjedelmében árammá átalakítani. Ezt an
nál könnyebben megkerülhetiük, mert a 
nyomtatott, újságban, folyóiratokban talál
ható képek is elemekre bonthatók. Sőt 
ha jó! megfigyeljük, a képek elemei, a kis 
kockák, a nyomtatásban fel is ismerhetők; 
Ezeknek a kis képelemeknek a finomsága 
határozza meg a nyomtatott kép finom
ságát, amely annál tökéletesebb, minél 
kisebb egy-egy elem. Mennél több koc
kából áll a nyomtatott kép, annál töké
letesebb nyomatot lehet nyújtani. Egy 
bizonyos határon túl azonban hiába sok
szorozzuk a kápelemek számát, lénye
gesen már nem javíthatunk a képen. Sze
münk érzékenysége nem követeli ,meg a 
további finomságokat, érzéketlen marad, 
mint ahogy az elemekből összetevődő 
képet is nem a’kotóelemeiben, hanem egy
ségében érzékeli, látja. Egységesnek lát
juk a képet még akkor is, ha a" képelemek 
nem egyszerre jelentkeznek szemünk előtt, 
hanem gyors egymásutánban. Ezen a 
|eléhségen alapszik a mozi is. Szemünk

fogyatékosságai tehát lehetővé teszik, hogy 
a teljes kép. helyett egy, ici-pici kepeiemet 
vetítsünk, feltéve, hogy a vetítés helyén 
a képelemeket elég gyorsan és a fölvétel 
sor- és időrendjében (szinkronizálás) sora
koztatjuk.

Ha a képet megvilágítjuk és a kép ele
meit egyenként vizsgáljuk, fénylő pontok
nak tekinthetjük. Az 1. ábrán feltüntetett 
fénykép minden pontjának más és más 
fényhatása van. Ezeket a pontokat, illetve 
a megfelelő fényhatásokat kell áramlöké
sekké átalakítani. Ha minden pontot 
egyszerre kívánnánk árammá alakítani, 
minden egyes pont vetítéséhez külön 
készülékre (elektromos fotocella) és ugyan
annyi áramkörre lenne szükségünk, llyea 
kísérletek történtek is a múltban (Carey 
1875 és Rignoux 1908), de abbamaradtak. 
Most a fénypontokat egymás után (egy
dimenziós közvetítés) alakítják át áramlöké
sekké. Az átalakított pontokat gyors egy
másutáni sorrendben küldik a leadó ké
szülék felé (lineáris leolvasás).

H o g y  art l e h e t  e g y  f é n y l ő  p o n t o t  
á r a m l ö k é s s é  á t a l a k í t a n i ?

Több olyan készüléket ismerünk, amely 
fényhatást áram "ni alakít át. A legrégibb 
a szeléncella. (A fényképészek megvilágí
tást mérő, készülékként használják.) Ha 
a szelént, amely jól szigetel, fény éri, 
elektromos ellenállását megváltoztatja. A 
fény hatása alatt ellenállása gyengül, a 
rajta átfolyó elektromos áram erősödik. 
A szelén ellenállásának változása azonban 
nem követi elég gyorsan a fényváltozásokat. 
Ezért távolbalátási célokra nem alkalmas.

Egyes fémoxidok oxidfelületei, ame
lyek mellesleg egyenirányításra is haszná
latosak, a fény, vagy hő hatása alatt a 
különbséget mutatnak. Ilyenek a rézoxid
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(kuprooxid), egyenirányítók, a kristály- 
detektor stb. A távolbalátás szemszögé- 
fém- és az oxidfelület között feszültség
ből ítélve ezek sem vetekedhetnek a foto
cellával, amely lényegesen érzékenyebb. 
A fotocella működése hasonlít . a rádiő- 
csöéhez. Légüres térben, üvegbura belse
jében elhelyezett wolfraro-fémbSl teker
cselt ' ánódf'a pozitív'  feszültség alatt áll. 
Az üveg felületének egy részét alkáli-fém, 
káliöm, cézium vékony bevonata fedi, 
amely a kátéd szerepét tölti be. A fény 
hatására a kátédból elektronok indulnak 
el a pozitív feszültség alatt álló Woifram 
felé, minek következtében a fotocellában 
elektrbn-áram indul meg. /

Az elektron-áram erőssége arányos a 
cellára eső fénnyel és gyakorlatilag kése
delem nélkül indul, amint fény éri a cellát.

-/A .megvilágított, fénykép egyes pontjait 
sorban egymásután a fotocella elé hozzuk, 
a cella- pedig minden pontról egy wlektro- 
mbs ’fényképets készít, A fotocella elé 
kerülő. sötét, pont kevésbbé erős áramot 
kelt. mint a világosabb. Ezeket az »elek- 
tromos pohtfényképeket#, áramlökéseket 
lehet. aztán elektromos útón továbbítani.

Sokat-törték a fejükét a tudósok, amíg 
a képelmeket, a pontokat jól megvilágítva 
megfelelő sorrendben és sebességgel az 
átalakító elé tudták hozni, illetve az elek
tromos szemet végig tudták sétáltatni a

kép pontfafn, Nipkov f i 889) orosz
tudós szolgáltatta az egyik szellemes meg
oldást, amit a 2. ábrán látunk. Nipkov 
korongja vagy tárcsája, amely a vetítendő 
kép előtt forog, lyukakkal van ellátva. A 
lyukak úgy vannak elhelyezve (spirál
vonalon), hogy míg a tárcsa egyet fordul, 
a kép minden pontja elvonul az áram
átalakító előtt.

A tárcsa mögött van elhelyezve a meg
világított vetítendő kép. A kép pontjairól 
csak a tárcsa lyukain jut a fény a tárcsá 
előtt elhelyezett áramátalakítóra (foto
cella). Ha a tárcsa 20 fordulatot tesz 
másodpercenként, akkor 20 képet továb
bíthatunk ennyi idő alatt. Amit úgy is 
mondanak, hogy a »tapogatónak« (tárcsa) 
1/20 másodperc kell a kép »bejárására«.

T Ű-v o t b a l á t á s
A mozivetítés egy másodperce alatt 24 

kocka pereg le a gép előtt. A Nipkov-tár-i 
csát tehát igen gyorsan kell forgatni, hogy 
mozivetítésre alkalmas sebességet érjünk 
el. A Nipkov-tárcsa és számos, társa 
(V/eiller-kerék, Okolicsányi-tükörcsavar, 
Mfhály-féle tükörkoszorú), amiket gyűjtő
néven mechanikus tapogatóknak neveznek, 
emiatt és egyéb okokból háttérbe szorult 
az aelektromos tapogatók« mögött, amelyek 
érzékenysége és sebessége lényegesen na

ss. #■». Nioke* tfeeas.
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gyobb. (Tehetetlensége kisebb.) A mecha
nikus tapogatókkal jelenetet vetíteni nem 
volt lehetséges. Előbb le kellett fényképezni. 
Bár ma is használatos eljárás előbb filmre 
felvenni a vetítendő jelenetet, a filmet elő
hívni és a film kockáinak elemi pontjait ala
kítani át áramlökésekké. A filmfelvétel, 
előhívás és áramátalakítás egyazon készü
lékben követi egymást.

A z e g y e s í t e t t  t a p o g a t ó - á r a m m á  
á t a l a k í t ó .  —■ Z v o ri  k i n i k o n ő 

s e k  o p j  a
A távolbalátás mai tökéletességét a tapo

gató és áramátalakító berendezések elektro
mos egyesítésével érte el. A rádiócsövek- 
né! láttuk, hogy az izzó szálból kilépő, az 
anód felé áramló elektronok kévéjét útjuk 
mentén elhe.lyezelt rácsokkal vastagítani 
vagy vékonyítani lehet. Elképzelhető, 
hogy a sebességüket is lehet gyorsítani, 
vagy lassítani, valamint a kéve irányát meg
szabni is. Egy ilyen készülék, amely olyféle- 
képpen működik, mint sötét éjszakában egy 
igen erős reflektor, az elektronágyú nevét 
kapta.

Az elektromos ágyú. (3. ábra.) A képen 
látható Hintába mélyedő írótolh a K izzó

szálból kilépő elektronkévét ábrázolja. R
rács szabályozza az elektronáramlás vas
tagságát, az A1, Aa (Wehnelt henger)-rend- 
szer adja meg. hegyezi ki a kéve csúcsát. 
A, és A, anódok, mint elektromos lencsék 
működnek. Ezért beszélhetünk elektron
optikáról Az A , anód részben lefékezi a 
kéve elektronjainak sebességét, részben —  
mint látni fogjuk —  a vevőkészülékben lát
hatóvá teszi. Ez esetben A,-at egy vékony 
fluoreszkáló anyaggal vonják be, úgy, hogy 
az elektronkéve érintési helyén felvillan.

A berendezéshez, amelyet Braun-cső, 
vagy katód sugárcső néven ismernek, tar
tozik még az L, és L3 elektróda, amelyekre 
negatív töltést lehet bocsátani, ami a nega
tív elektronkévét vízszintes, illetve függő
leges irányba tolja el. (4. ábra.) L, és L, 
segítségével a cső E felületén sétálgat a ké
ve. Az L, és L, helyett kívül alkalmazott 
elektromágneses tekercsekkel is lehet irá
nyítani a kévét; Zvorikin az selektron- 
ágyút« irányítja egy »mozaik'> tükörre, 
amelyen a vetítendő kép tükröződik. 
(5. ábra.) A mozaik tükör minden kis 
kockája megannyi' fényáramátalakító, de 
csak akkor lép működésbe, ha az elektron
ágyú kévéje éri. Az selektronágyús kévé-

4. éfra. KatOdsufár esi
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Mozaik-felület

iával végigtapogatjuk a mozaikot, amely
nek kockái a reájuk eső kepeiemnek meg
teled áramlöketet bocsájtják ki. Az elek-' 
tronágyú tapogatja le á mozaikon tükrö
ződő képet, a mozaik kis kockái pedig a 
tapogatas hatására árammá alakítják át.

K é p  v i s s z a v á l t á s
(Fényzsilipek). Az áramlöketeket a vevő

készülékben ismét fénypontokká kell vál
toztatni. A kutatóknak elvileg »mind- 
összeí azt kellett megoldani, hogy egy fény- 
torrás sugarainak erősségét olyan módon 
lehessen változtatni, ahogy azt az érkező 
áram erőssége megkívánja. Vagy, amint 
mondták, a fényt az érkező árammal m o 
dulálna kellett. Kezdetben a vételnél is

használták a N'ipkov-tárosát, amely egy 
enéon-lámpae előtt forgott. A neon lámpa, 
(ködfénylámpa) követte az érkező kép- 
áram-ingadozásokat. A tárcsa lyukain ki
villanó néoníény egymásután adta vissza 
a vetített kép elemeit, amelyeket szemünk 
teljes képpé fogott össze.

Majd a fényellenörző moduláló berende
zések egész sorát próbálták ki, a »Kerr- 
cellát«, a nagy francia tudós Langevin és 
Brillouin 1917-ben Demutatott csövét stb. 
Képvisszaváltásra a Brown-féle katódsueár- 
csövet a vétel céljaira először Rosing 1908- 
ban, maid Campbel Swington 1910-ben 
alkalmazta.

A 6. ábra egy ilyen katódsugáresövet 
tüntet fel igen vázlatosan A vetítendő kép a 
cső félgömb felületén, egy fluoreszkáló feiü-

Fluoreszkáló vetítő felület
ábra. Katód sugár cső működés: vázlata \

Víssrintes Merőleges
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eten jelenik meg. Az elektronkévét, amely 
a katódról érkezik a eső rácsára, az anten
nán felfogott képáram vezérli. Az elektron
kéve a racsáramnak megfelelően erősebben 
vagy gyöngébben világítja meg a fluoresz
káló felületet. Ha nem" volnának a víz
szintes és merőleges irányító lemezkék, 
képet igy nem nyernénk, mert állandóan 
ugyanarra a pontra esne az elektronkéve 
változó erősségű sugara. Az irányító lemez
kék irányítják a kévét úgy, hogy az be
járja a képet ugyanabban a sorrendben, 
ahogy azt a letapogatásnál láttuk. A kép
visszaváltó cső fényfelülete 95 x  360 mm, 
ha közvetlenül a csövön szemléljük a vetí
tést, vagy 75x  125 mm, ha vetítővászonra 
kell irányítani a képeket.

A b e j á r á s o k  ö s s z e h a n g o l á s a
A Zvorikin-adócső és a képvisszaváltócső 

irányító lemezeinek a képet egyazon úton 
egyazon idősorrendben kel! bejárniok, mert 
máskülönben az egymásután következő

képelemek nem követhetik egymást s a 
vetített kép nem lesz hasonló a vetítendő 
képhez.

A  tapogatá3nál tehát a Zvorikin-félo cső 
vízszintes irányító lemezeire (vízszintes
deflációs lemezek) bocsátunk, egy —  tirát- 
ronos fűrészrezgésektől nyert —  irányító 
áramot (jelenleg 450 sorra bontják a képe
ket). Egy másik hasonló forrás szolgáltatja 
a kepváltó áramot, (képjeleket). Mindkét 
áramfajtát (képáramot) és bejáró arartio- 
kát ugyanaz a hordozó hullám szállítja. A 
Zvorikin-féle cső képárama sokszoros erő
sítésre szorul, mielőtt kisugárzásra vagy 
kábelekre lehetne bízni. Egymilliószoros 
erősítést érnek el úgy, hogy nem fényt kül
denek a mozaikra, hanem elektronokat, 
melyeket elektron-sokszorosító berende
zésben (szekundér emisszióval) a vetítő 
fény váltott ki. Az így már alaposan fel
erősített képáramot különleges »olda!sávos« 
erősítőkben továbbfejlesztik. A képáramot, 
valamint az egyidőben keletkezett hang
áramot, amit a mikrofón vett fel, még fel

Kőmlitő
Hangerőidé Hullámok berauőerís



kell ültetni a hordozó hullámra (modu
lálás).

A képáram rezgésszáma másodpercen
ként eléri a 2 milliót. (A hang nem jut 
tűi a 10.000-en). A hordozó hullám rezgés
számának ennek 20—30-szorosát kell ten
nie. Gyakorlatilag a méteres és centiméte
res hullámokat használják távolbalátási 
célokra.

A  stúdióban —  mint a 8. ábra mutatja 
—  a mikrofon veszi a hangot, az ikonoszkóp 
a képet, fölerósítés után a hang is és a kép 
is külön utakon (kábeleken vagy sugárzás 
útján) a leadó antennájára jut (pi. Laki
hegy), hol közös hordozó hullámra és vele 
az éterbe kerülnek.

A vételnél a hang és a képáramok útja 
ismét szétválik. A képáramról még a be
járó áramot is le kell fejteni (sor és képjelek). 
A képáram a katódsugárcső rácsára kerül, 
• bejáró áramok az irányító lemezekre.

S z í n e s  t á v o l b a l á t á s
Már !928-ban mutatta be J. L. Baird 

Londonban az első színes távolbalátó készü
l ik é t .
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Ismeretes, hogy a színrezgések hascra- 

lóak a rádióhullámrezgésekhez. Főleg hul
lámhosszban különböznek azoktól. Hul
lámhosszuk 0.4 és 0.8 mikron (a mm ezred
része) között váltakozik. (Angstrőm egy
ségben kifejezve 4000 és 8000 A között).

A kép minden pontjának színét elemeire 
kell bontani és mindegyiket külön vetíteni. 
Gyakorlatilag azonban csak három színt 
vetítenek (trikrom). A képeiemek tehát 
három összetevőre bomlanak, amelyek 
mindegyikét külön kell a szokásos módon 
közvetíteni. A vevőgépben ezek a képele
mek ismét összeállnak összetevőikből.

A színes táwetftésnek három képet kel* 
nyújtania annyi idő alatt, mint amenny1 
alatt a fehér-fekete vetítés egyet ad. A fel
vételnél minden kép előtt egymásután jele
nik meg három “szűrői, amelyek mind
egyike csak egy színt enged át.

A színes távolbalátásra felszerelt vetítő
gépek a rendes távolbalátási vételre i3 
alkalmasak, mindössze a képvisszaállító-cső 
előtt forgó szűrőket kell leállítani.

Kísérletek folynak domború színes tár* 
vetítésekké! is.

É P ÍT É S Z E T

Ae etefl épületek pusztán a természet vi
szontagságai ellen védelmet szolgáltató laká
sok lehettek. Mint ahogy a primitív népek 
ma is fagallyakbói rójják össze lakásukat, 
kezdeti fokon az építésnek ez a módja jelent
kezik mindenütt. Nagy fejlődés volt már a 
sátor, még nagyobb a fából épített ház, 
majd a kőház Ezektől a kezdetleges épít
ményektől korunk hatalmas építészeti al
kotásaihoz igen hosszú út vezet.

E hosszú fejlődés lényegében három terü
letre vonatkozik : 1. az anyagok és szerke
zetek fejlődése, 2. a stílusok, a formák fejlő
dése, 3. a társadalmi recdszerek okozta 
fejlődés.

Az építészet történetének ismertetésében 
általában csak a stílusok fejlődésére szok
tak figyelemmel lenni. Ez pedig helytelen. 
Először is a stílus már régóta nem “fejlődik*, 
hanem csupán változik és pedig éppen a 
két másik tényezőhöz alkalmazkodva. Ki 
merné állítani, hogy a barokk szebb, mint a 
reneszánsz, a reneszánsz szebb, mint a gót, 
a gót szebb, mint a román, a román szebb, 
mint a görög vagy a római stílus? E stílusok 
önmagukban gyönyörűek, közöttük rang
sort felállítani lehetetlen.

Ezzel szemben végtelenül nagy a fejlődés 
az ókor vastag kőfalaitól napjaink kecses 
vasbetonépületeiig, a régi, egy épületet év
tizedekig építő rendszertől a mai kor gyors 
és egyesített építési módszeréig. Ez a fejlő
dés sok közbeeső állomást érintett és minden 
újabb állomás megnyilvánul az illető kor 
stílusában, formanyelvében. A következők
ben ennek a bemutatása lesz egyik célunk.

A fejlődés továbbá a társadalmi viszo
nyok változásának szükségszerű következ
ménye is. Az emberi élet minden megnyil
vánulása. így a művészet is függvénye a 
társadalomnak. Teljesen hamis az a be
állítás, mintha a művészek a társadalom
tól elvonatkozva, attól függetlenül, csak 
az »örök szépség* megvalósítására törekedve 
dolgoztak volna. A művész emberek szá
mára dolgozik. Ha hatalmas, gazdag embe
rek szolgálatában áll, azok a “mecénásai*, 
ezeknek ízléséhez kénytelen alkalmazkodni. 
A világot szépnek mutatja be, kenyéradó 
gazdáit hatalmasoknak, dicsőknek ábrá*
E le t ée Tudomány ÉvteSniyre

zolja. Az udvari művészet fenséges arcképei
gyakran kívül-belül .tökéletlen emberekről 
készültek. De tudnak a művészek a dolgo
zókkal is együttérezni és sok művész állí
totta , művészetét a dolgozó emberek szol
gálatába, a haladás elővitelére. A művészet 
is így válik vagy a haladás fegyverévé, 
vagy pedig a reakció szolgálatában áll, de 
mindenesetre vagy egyikhez, vagy másik
hoz tartozik.

Mindez az építészetre is vonatkozik. A 
múlt nagy építőművészei ’ törekvéseiket, 
tudásuk javát a hatalmasok palotáinak, 
kastélyainak tervezésére fordították. Mi 
más ez, mint a társadalmi rendszer hatása? 
Vajion nem Egyiptom rabszolgatársádalm} 
rendszerének következménye, hogy tíz
ezrek éveken át egyetlen hatalmas úrnak 
síremlékét építsék? Milliók egy miatt I 
Azon keli igyekeznünk, hogy a művészet
nek a társadalmi élettel való szoros kap
csolatát a dolgozók érdekében használjuk 
ki. Az építészet főfeladatává nem a palo
ták, hanem a dolgozók lakóházainak épí
tését kell tennünk.

Az anyag, a stílus és a társadalom a leg
szorosabb kapcsolatban van egymással. A»

* . étem- Egyiptomi szüclaaár b«iánfc
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