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A  léghajó mint anyahajó repülőgépek számára
(Cimképiinkhöz.)

A iakehursti repülőtéren legutóbb 
sikeres kísérleteket végeztek arra vo
natkozóan, hogy a Los-Angeles nevii 
kormányozható léghajó óriást repülő
gépek bázisául használják fel. Előző 
oldalunkon közölt rajz részletes ma
gyarázatként szolgálhat arra, hogy az 
amerikaiak hogyan képzelik a légha
jónak ezt az érdekes szerepét.

A léghajóról, mint látható, hosszú 
köteleken trapéz alakú beakasztó szer
kezet log le s a repülőnek ebbe kell 
beleakasztaui repülés közben a gépnek 
tetején levő horgot. Természetesen kü
lön ügyesség sziikséges ehhez a mű
velethez, azonban semmi különösebb 
nehézségbe nem ütközik, csak az a fel

iétel, hogy a repülő körülbelül ugyan
azzal a sebességgel repüljön, mint 
amekorra a léghajó sebessége. Mikor 
a beakasztás sikerült, a repülő elál 
lit ja a motort s a léghajóról felhúz
zák a repülőgépet. Az elszállás viszont 
úgy történik, hogy a léghajóról le
eresztik a repülőt, a pilóta az önindi- 
tóval meg indítja a motort s mikor az 
már húz, a kiakasztó készülék el
ereszti a gépet a trapézról.

Az amerikai kísérletek minden te
kintetben sikerültek s úgy látszik, 
hogy úgy katonai, mint közlekedési 
szempontból nagy jelentősége lesz a 
gondolatnak különösen nagy távolsá
gok áthidalásánál.

\ világ legnagyobb 
repülőgépe, aDonner DO-X
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Az uj Zeiss-planetárium
1924. augusztusában állították fel a 

jénai Zeiss-gyár épületének tetején ké
szített kupolában az első planetáriu
mot, melyei eredet i leg a müncheni 
Deutsehes Museum számára tervezett 
|ir. liauersfeld mérnök alapgondolata 
hyomán a Zeiss-gyái‘. Mint ismeretes, 
ez az első planetárium világszerte 
szenzációt keltett s a nagyközönség es 
a tudósok Ítélete egyaránt a legtöke- 
ietesebh technikai és tudományos al
kotássá avatta. A Deutsehes Museum 
után a német es külföldi nagyvarosok 
egymás után határoztak el, hogy ha- 
sonló planetáriumot építenek s ina 
már húsznál töhb Zeiss-planetarium 
gyönyörködteti a világon a csillagos 
ég imádóit.

Az első nagy siker után a Zeiss- 
gyár az első esztendők tapasztalatai 
nyomán, még jobban tökéletesítette a 
planetáriumot s ezt az uj, minden te
kintetben a legtökeletesebb planetá
riumot ismertetjük mi is a követke
zőkben :

i\Ii a planetárium eél ja V
A mai, de különösen a városi em

ber alig ismeri a csillagos eget s alig 
van foga Iliink a Földnek a v ilageg> e 
tenihez való viszonyáról. Fűnek a tá
jékozat lanságnak az az oka, hogy eg\ 
részt az iskolákban sem tanítjuk szem
léltető módon a csillagaszat elemeit, 
másrészt nem is igen j u t u n k  hozza, 
hogy huzamosabb ideig Figyeljük a 
csillagos eget s legalább teliiletesen 
megismerkedjünk a csillagok, bolygók
világával. Az égitestek napi mozgá
sát még tán megfigyelhetjiik egy-eg\ 
éjszakán át is, hozzáértő magyarázat

segítségéved pár óra alatt otthonosak 
lehetnénk az égen is, de kinek vau
módjában mindez?

A csillagászok már nagyon régen 
próbálkoztak azzal, hogy valamilyen 
szemléltető modellt szerkesszenek erre 
a céira, de a régi kísérleteknek mindig 
az volt a legfőbb hibájuk, hogy túlsá
gosán kiérzett a modell mesterkéltsé
ge és éppen ezért semmi szuggesztiv 
hatásuk nem volt. Az egyetlen megol
dási a Zeiss-planetárium nyújtja, 
nedv lényegében egy egész mestersé
ges világegyetem az erre a célra ké
szült kupolában, még pedig olyan v i
lágegyetem, mely az ember tetszése 
szerint mozog minden izében, meg
gyorsítja az idő folyását, percek alatt 
le játszat évek, évezredek tüneményeit, 
függetlenné teszi a nézőt a helytől s 
alkalmat ad rá, hogy egy óra alatt 
saját maga annyi közvetlen megtigye- 
é*t végezzen, amennyit a szabadban, 
i természetben csak éveken át tudna 
elvégezni.

A csillagos ég mozgása.
Fgészen egyszerű megfigyeléssel 

észrevehetjük, hogy az egész égbolt 
valamennyi csillagával együtt unan
dó egyenletes mozgásban van. Kele
ten felkelnek a csillagok, durva meg
közelítéssel mondva áthaladnak a te
lünk felett s nyugaton lenyugszanak. 
Fzt a körmozgást észak tele nézve tél
ies egészében megfigyelhetjük a saik 
körül levő csillagoknál, melyek nem 
kerülnek soha a látóhatár ala s sze
münk előtt végzik el napi kőrútjukat. 
\ megfigyelés szerint az egész égbolt 
mint "valami szilárd kupola egy ten-
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Mely körül forog, naponként egyszer 
végezve egy fordul sitôt.

Hz a mozgás azonban csak Iái szóld- 
(jós. A vulóisótghan a Föld forog a sa
ját tengelyt* körül nyugatiéi keletre s 
mivel mi a Földön nyugalomban levő
nek érezzük magunkat, azt hisszük, 
hogy az égbolt forog.

Az állócsillagok egymáshoz képest 
nem változtatják helyüket az égbol
ton s napról-napra, évröl-évre, évez
redről-évezred re ugyanaz a képük. Kz- 
zel szemben vannak égitestek, melyek 
az állócsillaffokhoz képest is változ
tatják a helyüket az égen. Ilyen min
denekelőtt a Nap. aztán a Hold. végül 
a bolygók, a Merkúr, Vénusz. Mars. 
Jupiter. Szaturnusz. A Nap egy teljes 
esztendő múlva kerül vissza az álló
csillagokhoz képest ugyanarra a hely
re s ezalatt egy nagy kör mentén vé
gighalad az égen. A Hold egy ilyen 
külön körforgást 27 egyharmad nap 
alatt végez el s a lót szol az, hogy 
minda két égitest egyszerűen külön ke
ring a Föld körül, függetlenül az ég
bolttol.

A bolygók lót szóld (jós mozgása már 
nagyon bonyolult. Nagyjában ugyan
annak a körnek a mentén mozognak, 
mint a Nap, de sebességük állandóan 
változik, sokszor úgy látszik, hogy 
megállnak, aztán visszafordulnak, el
lenkező irányban haladnak, majd 
megint folytatják eredeti irányú hala
dásukat. Fűnek a bonyolult mozgás
nak az az oka. hogy a bolygók nem a 
Föld körül keringenek, liánéin a Nap 
körül s a Napnak a Föld körül való 
lót szóld (jós keringése s a bolygóknak 
a Nap körül való eolósópos keringése 
adód i k össze.

Mit mutat a Zeiss-planetárium?
A planetáriumnak az a célja, hogy 

az égboltnak s az égitesteknek ezt a 
bonyolult együttes látszólagos mozgá
sát, valamint általában az égbolt 
minden tüneményét könnyen irányít
ható módon szemléltesse. A fe ladat  
nagyon nehéz, hiszen a legkülönbö
zőbb mozgásokat kell egyszerre kiveti 
t«*mi a mesterséges égboltra, de ezt a 
bonyolult feladatot a leg tökélet «‘ seb 
ben megoldja a Zeiss-planetárium.

A csodálatos vetítő készülék két fő
részből éli. Két végén levő gömbjei 
az állócsillagokat vetítik a kupola b«*|- 
só fehér felületére a kettő közt levő 
hengeres vetitőtest pedig a bolygókat. 
Az egyik gömb az égbolt északi félte- 
kéjének csillagait varázsolja a bolto
zatra, a másik a déli féltekéjét.

A két gömbön keresztülhaladói ten
gely az Ai lat öv síkjára merőlegesen 
áll, vagyis párhuzamos a földpálya 
tengelyével. Az egész vetítőkészülék 
viszont a Föld forgástengelyével pár 
huzamos tengely körül forog, az ég 
bolt napi látszólagos mozgását utá 
nozva.

Mindkét esiilagvet itö gömbön 1(> Ki 
kis vetítőkészülék működik körben el
helyezve s mindegyik külön diapozi- 
tivlemezről vetíti ki az állócsillagok 
képét a kupola megfelelő felületén*. 
Összesen 7)4110 csillag van a lemezeken. 
\ úgyis valamennyi szabad szemmel 
látható) álh'icsi Mag. A gümhtesteken 
még 18 másik vetítő vetíti ki a köd
foltok. csillaghalmazok k«’*p«*it. inig 
két kisebb gömb a csillagképek neveit, 
újabb két készülék a Tejutat.

A középső hengeralnku vetitőtest a 
Nap. Hold és bolygóik mozgásának ve 
t Késére szolgál. Mindegyik külön sza
kaszt kap. benne külön lámpa és ob
jektív. Mindegyik bolygó) a megfelelő 
síkban mozog, arányos sebességgel, 
minden pillanatban az égboltnak arra 
a pontjára vetítvén ki a bolygó 
képét, amely pont megfelel a bolygói 
/ót szóld (jos helyének.

A planetá ri umot összesen hét elel. 
tromotov hajtja. Két motor a napi 
mozgást végezteti a készülékk«*I. !«*! 
szés szerint 1, 2, 2. vagy 4 pere alatt. 
Három motor az évi mozgást 7..*{ inp. 
1.2. 4 vagy 7 pere alatt. Hgy motor a 
precesszióit végzi a valóságbeli 2ti.(MH> 
e*ztend<í helyett hét pere alatt. Kg\ 
motor plédig'az egész készüléket a ki
vont told rajzi szó*lessó*gre áll it ja In*
I g y a motorokat, mint az egyes ve- 
t itökészü lékeket egymástól függeth*-
niilelehet kapcsolni az <*löadó> asztalon 
b* \ <> ka pcsolót a Ida n s az előadó» a k«* 
zében tartott kis vetítővel külön eg\ 
fényes nyilat vetíthet az égboltnak 
arra a pontjára, amin* a nézők figyel 
tűét fel akarja hívni.

A /eiss-plnn<*tnriuminnl minden <*gi 
tüneményt le lehet játszatni lenyűgöző 
butussal, érthetően s ahol csak felállí
tott a k, mindenütt kiderült, hogy az es*
tüneményei mimhmkit érdekelnek.

A budapesti planetárium
kérdése.

..A magyar ' közönség egyelőre csak
Iliiből ismeri a modern technikának 
ezt a csodalatos alkotását, ámbár mar 
Pur esztendő' óta szó van arród, hogy 
Ludupesten is építsenek egy planetá
riumot. Dr. 7 ass Antal, a svótlihegyi 
csillagvizsgáló intézet igazgatója ve-

tt«* tel az eszmet mindjárt a miin-
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dieni planetárium bemutatása után s 
tudtunkkal tárgyalt is a főváros ta
nácsával, hogy Budapest székesfővá
ros állítsa fel minálunk is a planetá
riumot. Sajnos, azóta két év telt el és 
semmisem történt tovább ebben az 
irányban, pedig a külföldi példák ta
núsága szerint nem is kell áldozat- 
készség hozzá, hanem üzleti érzék, mi

vel a Zeiss-planetárium közönségsike
re oly biztos, hogy üzleti vállalkozás
nak is megfelel, ami ritkaság egy 
olyan látványosságnál, mely tudo- 
mánynépszerüsitést céloz. Mindeneset
re kívánatos volna, ha Magyarorszá
gon is minél hamarabb gyönyörköd
hetnénk a Zeiss-planetárium csodái
ban.

„-f Zeiss-planetáriuni rétitő szerkezete.
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A dunai hajózás problémái
f t  •A dunai személyhajózás jövője a 

siklóim jóé. melynek a közlekedési esz
közök versenyében a legtöbb kilátása 
van. Olcsóbb és gyorsabb, mint a 
vasút — oekonomikusabb és üzemhiz- 
tosabb, mint a repülőgép.

A Duna a legkedvezőbb közlekedési 
lehetőségeket nyújtja a siklóhajózás
nak. mely jelenleg még csak egyes kis 
sportalkalmatosságokkal ejti bámulat
ba nézőit. Voltak ugyan már kísérle
tek siklóba jókkal a Dunán, de nem ve
zettek komolyabb eredményre. Köny- 
nyii kis faalkotásokba ölték la» egyes 
vállalkozó szellemű feltalálók kevés 
pénzű két. mégépi t vén t öbbé- ke vésbbé 
hiányos szaktudással teoretikus ala
pon kigondolt fix ideájukat s midőn 
a fellépő hiányok kiküszöbölésére s a 
további kísérletezésekre szükséges fi- 
nanciák kimerültek, felhagytak vele. 
A siklóbajó-épités fellendülése akkor 
fog bekövetkezni, ha azt a szakértők
kel és financiális eszközökkel rendel
kező gyáripar veszi kezébe épugy. 
mint a repülőgép technikai tökéletes
sége és biztonsága a repülőgépgyárak 

A siklóhajó alapelve a repülőgépé
vel egyezik. Mig az nagy sebessége ré
vén szárny felületeivel a levegő ellen
állását használja ki. úgy a siklóhajó 
fenéksikjainak lépcsőzetes, rézsut épí
tősével már kisebb sebességnél nagy 
ellenállást kifejtő víztömegre fekszik 
fel és csúszik annak tetején. Hordké- 
pessége a viz nagyobb ellenállásánál 
fogva a repülőgépnél jóval nagyobb, 
mely viszont nagyobb tömegű utas 
szállításra p r a e d e s z t i n á 1 j a. ív z e m b i z - 
tonsága a repülőgéppel színűben szin
tén előnyösebb, mert bármily iizemza- 
\ árnál, mely haladási sebességének 
csökkenését vonná maga után. nyu
godtan úszva marad a vizszinén.

A folyami siklóhajó építésénél szin
ten nem szabad az abszolút könnyű
ségre törekedni, mert épp úgy az ele
mek szeszélyének lenne kitéve, mint a 
mai repülőgép őse Üt) évvel ezelőtt.

amikor a konstrukteurök alapelve a 
pehely könyv ügép volt, hogy a csekély 
motorerők annál jobban ki tudják 
használni s ezáltal a 200—300 kgr-os 
gépüket már a legenyhébb fuvalut pe
hely ként sodorta a katasztrófa felé, 
mig a mai ő—10 tonnás hatalmas gé 
pék az orkánnal is dacolnak.

A dunai viszonylatukban a legmeg
felelőbb siklóba jó. mely őt)—60 méter
hosszá. lő—20 méter széles merülése 
30 őt) cm. és csúszófelülete lő 20 mé
ter hosszban fekszik üzemközben a 
viz tükrére.

A csúszófelületek rugalmas felszere
lése avagy az utashelyiség felépítmé
nyének a lia jótesthez való rugós fel
függesztése kiküszöbölné a nagy 
bességnéi időálló lökéseket es vibrá
lást. A lő—20 méteres csúszófelület a 
viz tükrének bármily hullámzásánál 
is biztosan si k la na.

A súlypont helyes megoldása s a he
lyes megterhelés mellett a nagyobb 
önsúly automatice biztosítaná a hajó 
tiltásának simaságát. Nagy honiképes 
sége folytán a hajtóerő megválasztá
sánál a kényes és drága benzinmotor
ral szemben más olcsóid» tüzelőanyag 
gal dolgozó motorok i> figyelembe 
jöhetnek.

Már egy tin kilométeres átlagsebes
ségnél a vasút hatalmas versenytársa 
lenne, tekintve, hogy aránylag csekély 
üzemköltsége, ő ti főnyi személyzet, 
olcsóbb tüzelőanyag és az aránylag 
olcsón létesíthető kikötő berendezések 
folytán jóval alacsonyabb viteldij len 
ne megállapítható.

Véleményem szerint a siklóba jojá- 
rat kezdeményezésének az államtól 
kellene kiindulnia az idegenforgalom 
előmozdítása végett, (iondoljnnk csak 
arra. minő vonzóerőt gyakorolna az 
idegenre, hogy Budapestet Becsből a 
legu jabhszerii közlekedési eszközzel 
közelítheti meg gyorsabban és nlcsób 
ban. mint a vasúttal é> biztosabban, 
mini a repülőgéppel.
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Mint ahogyan a tender mélyén élő 
polip karjaival átfogja áldozatát, agy 
markol bele ágaival a képünkön bemu
tatott «ép-polip, mely a modern emelő 
daruk legújabb segédeszköze. Az 
eddig* használt kétágú fogó nagyon 
sok anyagot nem tudott felfogni, ba 
az könnyen széthullik az emelés köz
ben. A duishergi Heiehmann-Heeker 
gyár készíti ezeket a többágu, polip
nak nevezett tojókat, melyek nem
csak laza anyagot, hanem szilárd tár
gyakat is sokkal könnyebben ragad
nak meií, mint a régi kétágú fogók.

A polip-fogó önsúlya 4.Ő tonna, űr
tartalma lí.'J köbméter s óránként 7Ó 
tonna mészkövet lehet vele átrakni 
egyetlen emberrel. Kgyformán hasz
nálható villamos es gözdaruknál s kü
lönösen bevált vizalatti munkáknál. A ficp-pol ip.

poli p/ Of ló hajóra felszereli parti darunál
közben.

0 alatt  való munka
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A  magas légrétegek
A meteorológusok ballonmepfijsryeléseinek eredményei

Az a lepel, melybe beburkolózva ke
ring a Föld a világűrben, nagyon vé
kony és átlátszó, de hogy mégis mit 
jelent a földi élet számára, elég egy 
pillantást vetnünk egy' Hold-fotográ
fiára, melyen nyoma sincs semmi élet
nek, mert a Hold körül nincs védő at
moszféra. A  földi légkör a legújabb 
számítások szerint körülbelül 300 kilo
méter magasságban veszi körül a Föl
det. ami igen nagy magasságnak lát
szik az ember, vagy akár a (iaurisan- 
kar nagyságához képest, de igen vé
kony és jelentéktelen a Föld 6370 kilo
méternyi sugarához viszonyítva. Hát
ha még meggondoljuk, hogy milyen 
rohamosan ritkul felfelé! A földszintül 
egy köbméter levegő 1300 gramm, a 
Mont Blanc magaságában már csak 
700 gramm, tiz kilométernyire felet
tünk 31 gramm s száz kilométer ma
gasságban már oly ritka, mint a mi 
Röntgen-csöveink vákuuma.

Aránylag nagyon soká tartott, inig 
a meteorológusok rájöttek arra, iiogy 
azzal a ritka felsőbb légkörrel is ér
demes foglalkozni s akkor aztán ki
derült, hogy az egész meteorológia .jö
vője azon fordul meg. hogy mennyire 
sikerül kifürkészni a magasabb lég- 
rétegek fizikáját. Teisserenc de Bort, 
francia meteorológus volt az első, aki 
regisztráló léggömböket bocsátott fel 
nagy magasságokra s a visszaérkező 
műszerek adataiból igyekezett pontos 
képet szerkeszteni a földi légkörről 
egészen annak legkülső határáig.

Toposzfőra és sztratoszféra
A földi légkört nem szabad olyan 

gázrétegnek tekinteni, mely egyszerűen 
csak ritkul a magasban, a nehézségeit! 
csökkenésével arányban. A levegő fel
ső rétegei nemcsak abban különböznek 
a legalsótól, hogy a sűrűségűk kisebb, 
hanem még az anyagukban is, igy pél
dául 80—100 kilométer magasban nem
csak közel vákuumot találunk, hanem 
egészen más gázokat, mint lenn. Az 
oxygénnek és a nitrogénnek alig van 
már nyoma, ellenben jelentékeny 
mennyiségben találunk héliumot és 
túlnyomó többségben hidrogént, amit 
az alsóbb rétegekben még ki sem le
het mutatni.

A  földi légkör általában két, köny- 
nyen elválasztható rétegből áll. Az al

só 11—12 kilométer vastag a mérsékelt 
égöv alatt, a trópusokon esetleg 15 km. 
s ez a meteorológusok atmoszférája, 
amelyet toposzférának neveznek. Ha
bár aránylag vékony réteg az egész 
légkörhöz viszonyítva, magában fog
lalja a földi légkör gázanyagának há
romnegyed részét s azonkívül a leve
gőben levő vizgőzt. Ebben a rétegben 
játszódnak le a meteorológiai tünemé
nyek, a felhőképződés, szél járás, eső. 
Utána következik a légkör külső ha
táráig a másik réteg, amit sztratosz
férának nevezett el Teisserenc de Bort. 
Ez a sztratoszféra teljes ellentétben a 
toposzférával, az örök nyugalom biro
dalma.

A toposzférában 120 méterenként esik 
egy fokkal a hőmérséklet, mennél ma
gasabbra haladunk, de ez a hőcsökke
nés megszűnik a sztratoszféra kezde
tén. ahol mínusz 50—55 fok Celsius az 
állandóan egyenletes hőmérséklet te- 
len-nyáron. Éppen azért, mert nincse
nek benne hőmérsékletingadozások, a 
gázok nyugalomban rendezkednek el 
benne sűrűségűk szerint meghatározott 
sorrendben, koncentrikus rétegekben s 
ezek a rétegek egymástól függetlenül 
élik a maguk életét.

Az ózom*éte« ős a Heavisitle-
róteg

Mig a toposzférában állandóan '.an
nak vízszintes es függőleges áramla
tok. melyek összekeverik a levegőt s 
a vizpárakat, addig a felette nyugvó 
sztratoszférában a gázrétegeket nem 
zavarják meg az alulról felfelé irá
nyuló áramlatok s igy az egyes réte
gek különállva maradnak meg. Külö
nösen két olyan rét égről tudunk, mely
nek szerepét idelenn a földön is észre
vesszük. Az egyik az ózonréteg, má
sik a Heaviside-réteg.

Az ózon az oxigénnek sűrített alak
ja. mely abban különbözik az oxigén- 
től, hogy a molekulái három atomból 
állnak kettő helyett. Az oxigénből ózon 
lesz az elektromos kisülések hatására 
es az ibolyántúli fény besugárzására. 
A napsugarakban vannak ózontermelő 
es ózonbomlasztó ibolyántúli sugárzá
sok s meg lehetett állapítani a szili- 
ke pel ern zés segítségével, hogv a két
felé sugarak aránya változik a Nap 
tevékenységével. Az alsóbb légrétegek-
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Praktikus amerikai újdonságok
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ben végzett megfigyelések szerint lent 
elenyésző csekély mennyiségben kép
ződik ózon a levegő oxigénjéből, amint
hogy a Nap színképéből idelent való
ban hiányzanak már az ózontermelő 
es ózonromboló sugarak, mert azokat 
a magasabb rétegek elnyelik. Az egyik 
telhasználódik az é)zonképzéshez, a má
sik az igy képződött ózon felbontásá
ban. Az illető sugarak helyén a szín
képben sötét abszorpciós vonalak van
nak s ezeknek a vonalaknak a tanul
mányozása alapján állapította meg 
Cabannes, a montpellieri egyetem ta
núra, hogy az elnyelő ózonrétegnek 
4M—50 kilométer magasságban kell len
nie. A  számítások szerint azonban még 
ebben a ritka rétegben is nagyon cse
kély az ózon mennyisége, annyira, 
hogyha sikerülne rendes légköri nyo
más alá venni a benne levő ózont, ak
kor mindössze egy hárommilliméter 
vastag ózonréteget kapnánk.

De azért ennek az ózonrétegnek na
gyon fontos szerepe van. mert védő
ernyő a Nap és a földi élőlények kö
zött s visszatartja a Nap veszedelmes, 
sót sokszor halálos hatású sugárzásait. 
Ha ez a vékony é‘s ritka ózonréteg el
tűnnék, talán egyszerre elviselhetetlen
né válna az élet a Földön. A réteg vál
tozásai magyarázzák meg igy azt, hogy 
néha egyes földrészeken mily nagy 
mértékben pusztít a napszurás. holott 
máskor torrobb es tisztább napfény 
sem árt annyira.

Az ózonrétegen túl 85—J00 kilométer 
magasságban következik a Heaviside- 
reteg, melynek egészen más természetű 
az erzekelhető hatása. Ebben a magas- 
sagbnn a levegő nyomása egyszázad 
mi Ni méternyi, vagyis olyan ritka, mint 
a Geissler-csövekben. Az ilyen ritka 
gazok már vezetik az elektromosságot. 
Azonkívül a napsugarak is ionizálják 
a levegőt, sőt a fénysugarakon kivid

Megafon egy francia vasútállomás
perron ján.

katódsugarak is jönnek a Napról, 
nagy sebességű elektronokat hozva ma
gukkal. A sztratoszféra megfelelő ré
tege' állandóan ionizálva van ennek 
következtében s a ’ réteg éjszaka ma
gasabban fekszik, mint nappal. Ez a 
vezető réteg veri vissza a Föld felé a 
rádió hullámait s a nappali és éjsza
kai Heaviside-réteg különböző magas
sága adja magyarázatát annak, hogy 
éjjel messzibb rádióállomásokat lehet 
fogni, mint nappal.

A hidrogén-légkör
A föld felszínének közelében tudva

levőleg 7M rész nitrogénből és 21 rész 
oxigénből van a levegő. Ez az arány 
állandó a toposzférában, melyet örö
kösen összekevernek a szelek s az alul
ról felfelé ható légáramlatok. A  sztra
toszférában viszont a fajsulyaik sze
rint helyezkednek el a gázok s külön 
rétegekben találjuk meg a különböző 
fajsúlyú gázokat. így aztán külön ré
tegekben helyeződnek el a szénoxidok, 
az oxigén, a nitrogén, az argon, a hé
lium és a hidrogén. Körülbelül 2H kilo
méternyi magasságig ugyanaz a nit
rogén és az oxigén aránya a levegő
ben, de ettől kezdve fogyni kezd mind 
a kettő. Száz kilométernyi magassá
gon felül a légkör M5 százaléka hid
rogén. 5 százaléka hélium, még feljebb 
már csak hidrogént találhatunk.

A hidrogén jelenléte a magas réte
gekben kétségtelen, habár itt lenn nyo
mát sem találjuk. A tűzhányók egyet
len kitörést* sok millió köbméter hid- 
rogént röpit ki, mely könnyűségé 
miatt azonnal felszáll a magasba s 
nem keveredik a toposzt érával. A hulló 
csillagok felvillanása döntő bizonyí
téka annak, hogy a legmagasabb lég
rétegek hidrogénből vannak. A lika- 
csos vasból való meteordarabok 155— 
115 kilométer magasban lobbannak 
langra s 8M M5 kilométer magasban 
alszanak ki. A meggyulladásuk kémiai 
folyamat. A meteorvas likacsos anyaga 
elnyeli a hidrogént, izzásba jön, meg- 
gyujtja a légkör hidrogénjét útjában 
s a hullócsillagok színképe valóban 
kétségtelenül (‘lárulja az izzó hidrogén- 
gazat. A nitrogénbe érve aztán kial
szanak a meteorok.

A hidrogén rétég után Wegener hi
potézist* szerint tálán van még egy 
réteg, a geokoronium nevű. ideien» tö
kéletesen ismeretlen könnyű gáz réte- 
gt\ azonban ennek a létezésé még *ia- 
g\on is problematikus és egyelőre meg 
kell «-lékelnünk azzal, amit biztosan 
1 adunk «a magas Jégrétegekről.
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A leghosszabb kilométer
!>r. Edwin Hubble, a mount-wilsoni 

csillagvizsgáló tudósa érdekes beszá
molót tartott washingtoni Carmen* 
Institutionhan a százhiivelykes tükör
teleszkópon végzett köd folt megfi^.ve
lősökről. Régóta bizonyosnak tartják 
.. csillagászok, hogy a végtelenségben 
nemesük az az egy csillagrendszer 
van. melynek a mi Napunk is egyik 
tagja s magában foglalja a Tejut 
rendszerét. Mi ugyanis egy hatalmas, 
lapos lencse alakú csillagsokaság kö
zépen vagyunk s a Tejutban azért lá
tunk oly megszámlálhatatlanul sok 
csillagot sűrűn egymás mellett, mert 
ehhen az irányban sokkal nagyobb a 
csillagrendszerünk kiterjedése, mint 
másfelé és ezért sokkal több csillag: 
látszik egymás mögött. Ilyen lejut 
rendszer azonban még nagyon sok 
van végtelen távolságban a mi Tej- 
utunkon kívül s ezeket a távoli vilag- 
cirvetcineket mi csak apró ködtoltok-
nak látjuk.

Ezek a távoli ködfoltok a csillagos 
ég legnehezebben kikutatható objektu
mai s természetes, hogy annál érde
kesebb titkok megfejtését várjuk tő
lük. Általában mennél halványabbak, 
annál messzebb vannak tőlünk. A leg-
ha 1 vállvabbak, miket meg a inount- 
w il son i százhüvelykes teleszkópon 
még látni lehet, száznegyvenunllio 
fényévnyire vannak at lúgban. tenye\ 
alatt azt az utat értve, mit a fény egy 
esztendő alatt tesz meg 300.000 kilome
ter másodpercenként i sebesseggel. Kg> 
fényév körülbelül 9,600.000.000.000 kilo
méter.

\ végtelen térnek az a részé tehát, 
melyet távcsövei meg kifürkészhe
tünk. ez a 140,000.000 teiiyev sugara 
gömb. vagy kilométerekben 1.3a0 tril
lió kilométer. Ezen a hatalmas göm
bön belül körülbelül kétmillió ködtolt 
van csaknem egyenletesen elosztva s 
e kétmillió csillagrendszer egyike a 
mi Tejut rendszerünk.

A köd foltok természetesen oly mész- 
sze vannak tőlünk, hogy nem mostani 
alakiukban látjuk őket. hanem a ge*‘ 
lógiai időkben elindult fénysugarak
jutnak el most hozzánk. A legköze
lebbi ilyen extra-galaktikus ködtolt a 
Magellan-köd, melyet a töld nagy jég 
korszakának idejéből latunk ma. Az 
Andromeda spirális köde pliocen-koi- 
beli, a távolabbink meg régebbiek  ̂
ami most történik valamelyik ködtolt- 
ban, arról csak sokmillio ev múltán 
hoz hirt a 300.000 kilometer sebes^eg-

gel jövő fénysugár s talán már nem 
is lesz ember, aki megfigyelje, mire 
ideér.

A megfigyelhető legvégtelenebb tá
volság ez az 1350 trillió kilométer, ter- 
mészetesen még szinte korlátlanul 
megnövekedhetik a nagyobb távcsö
vek és még érzékenyebb fényképle
mezek alkalmazásával. Ezeknek az 
eszközöknek a tökéletesedésével egyre 
tágul a végtelen a mi számunkra s 
egyáltalán nincs kizárva, hogy a jö
vőben egy milliárd fényév messzeség
ben levő ködfoltokat tudunk majd 
lefényképezni abból az időből való 
fényévek amikor a Föld csecsemőko
rát élte s még izzón folyó gömb volt.

Praktikus lyuk-ásó, mely egyúttal ki 
is emeli a kiásott földet n lyuk

mélyéről.



12 MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAIMA

Hogyan lesznek lehetőségekké
a hajdani utópiák?

A modern tudomány és technika 
számtalanszor valósított már meg: ed
dig* is olyan dolgokat, amik annak ide
jén csak a regényírók merész fantá
ziájában születhettek meg s amiket ré
gebben egyszerűen lehetetlenségeknek 
vagy utópiáknak tartottak. Xe említ
sünk mást, csak a rádiót s a repülő
gépet. szinte még magunk is emléke
zünk azokra az időkre, amikor még 
megoldhatatlannak látszott a repülés 
problémája s amikor még álmodni sem 
mertünk volna arról, hogy az aszta
lunkon álló. mindenki által oly köny- 
nyen kezelhető készülék segítségével 
drótösszeköttetés nélkül végighallgat
hatjuk a párisi opera egész előadását.

\ annak azonban olyan utópiák, ami
ket még ma is megvalósithatatlanok- 
nak tartunk, bármennyit is tanulhat
tunk a múltból, hogy óvatosan nyilat
kozzunk minden ilyen kérdésben. Fel
sorolunk itt egy pár ilyen problémát, 
amit a múltban határozott lehetetlen
ségnek tartottunk, de amiknek ma 
már látjuk a lehetőségét s amik a jö
vőben talán meg is valósulhatnak.

Az időgép
Ki ne ismerné például H. (J. Wells 

időgépét, melynek segítségével a re
gény hőse tetszése szerint ellátogatha
tott a múltba, vagy a jövőbe. Wells 
ugv képzelte el az időgépet, hogy az 
időt a tér negyedik dimenziójának 
vette, aminek azonban pusztán elmé
leti az értelme, mert a világon semmi 
tapasztalat sem teszi valószínűvé, 
hogy a tér és az idő közt csakugyan 
van ilyen szoros kapcsolat. És mégis 
elképzelhető az ..időgép** gyakorlati 
megoldása, amint azt Paul 1,angevin, 
neves francia fizikus. Kinstein egyik 
legkiválóbb hive, bebizonyította. íme 
tudományos bebizonyítása annak, 
hogyha valaki rászán az életéből két 
esztendőt. megláthatja, hogy milyen 
lesz a Föld kétszáz év múlva.

Mindenekelőtt ki kell választanunk 
egy csillagot, mely fiO.OOO-szer olyan 
messze van tőlünk, mint a Nap. vagyis 
egy félévnyire. Üljünk In* egy képzelt 
lövedékbe, mely közel a fény sebes
ségével. pontosan 299.800 kilométernyi 
sebességgel indul el a Földről. Nyil
vánvaló, hogy ez a lövedék egy esz
tendő alatt ér el a kiválasztott csil
lagig. de mivel az utána jövő fény
sugár es az ő sebességük között a kü

lönbség csak 150 kilométer, az utas 
csak azt látja, hogy a Föld kétszer 
fordult meg a tengelye körül, vagyis 
mindössze két földi nap telt el az útja 
alatt. A Földről nézve viszont éppen 
a kis sebességkülönbség folytán két 
évszázadnak látszik ez az utazás a 
csillagba. Most induljunk vissza a csil
lagból. A helyzet most megfordul s az 
utas a Földnek két évszázadnyi forgá
sát látja, inig a földi szemlélő szerint 
a viszajövetel mindössze két napig 
tartott. Az utas indulása és megérke
zése között ténylegesen két esztendőt 
élt át. azaz hétszázharmincszor ebédelt 
és vacsorázott, meg feküdt le, viszont 
a Föld kétszáz esztendőt öregedett s 
messzi dédunokáink közé érkezünk 
vissza rá.

Ezt a gondolat menetet igazában csak 
a relativitás hi vei értik át teljesen, de 
Langevin szerint a legbiztosabbau 
megállapított tapasztalati tények iga
zolják a helyességét. Más dolog aztán 
a megvalósítás kérdése. Ma még nem 
tudunk elképzelni sem olyan energiát, 
amivel a lövegnek csakugyan meg 
lehet adni a fénysebességhez oly közel
álló sebességet. Ha csak egy tonnát 
nyom is a löveg s egy év alatt gyor
sítjuk fel a sebességét a 299.800 kilo 
méterre, ‘ion milliárd kilowattnyi ener
giára volna szükség hozzá, ami egy 
olyan szénkocka energiájának felel 
meg, melynek egy-egy oldala tiz kilo
méter hosszú.

A bölcsek köve
A bölcsek köve a régi alkimistáknak 

volt elerhetetlen utópiája. Arra szol
gait volna, hogy nem nemes fémekből 
aranyat csináljon s egyúttal életei ixir- 
uek képzeltek, mely biztosítja az em
ber számára az örök életet. A kémia 
aztaii kimutatta, hogy az arany is 
egyike azoknak az elemeknek, amiket 
sem kémiai, sem fizikai utón nem

más anyagból előállítani. Az 
utopia tehat igazan lehetetlenséggé 
vált.

Közbejött aztán a rádium felfede- 
/um‘. melynek kapcsán kiderült, hogy 
az elemek nem feltétlenül stabilisuk s 
egyik elem igenis átalakulhat eg> 
másikká. A rádiumból például hélium 
szabadul tel s az átalakulások egész 
sora megy vegbe benne, miiig a vég 
ö*gcs. mar nem radioaktív maradék, 
az ólom. nem lesz. Ezzel az alkimisták
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utópiája átkerült a lehetőségek biro
dalmába. 1919-ben már sikerült mester
ségesen is átalakítani a nitrogént 
hidrogénné s ma már semmi fizikai, 
vagy kémiai lehetetlenségei nem lá
tunk abban, hogy az ólomból is lehes
sen aranyat csinálni, bár a megvaló
sítástól még nagyon, de nagyon messze 
vagyunk. A spontán atómbomlást csak 
a legnehezebb elemeknél tapasztaltuk 
eddig, az ólom már könnyebb elem. 
benne magától nem kezdődhet meg a 
bomlás és átalakulás.

A bölcsek kövének azonban mai- re
gen is kettős jelentése volt s csodála
tos, hogy a modern tudomány a másik 
jelentésében is mennyire igazat ad a 
régi utópiának. A  bölcsek köve 
ugyanis eletelixir is lett volna s nag^ 
jaban valóban igy is lenne, mert az a 
módszer, melynek segítségével a jövő 
fizikusai valóban tudnak majd ara
nyat csinálni az ólomból, egyúttal 
megnyitja az emberiségnek a terme
szét legnagyobb energia forrását, az 
atómközi energiát.

A perpetuum mobilt1

A legklasszikusabb utópia kétségte
len iil az örökmozgó. Regi. uai\ togal 
mazásában annyit jelentett a problé
ma, mint olyan gépet szerkeszteni, 
mely egyszer elindítva, örökke jar. A 
legelemibb fizikai tényék bizonyít juk, 
hogy az örökmozgás a valóságban

megvalósíthatatlan. Az évezredek fo
lyamán feltalált perpetuum mobilék 
két-három típus változatai, melyekről 
a közönséges józan ész ki tudja mu
tatni, hogy van bennük súrlódás, tehát 
bizonyos idő múlva meg kell állaniok.

Kissé modernebbül fogalmazva meg 
az örökmozgó problémáját, azt mond
hatjuk. hogy olyan gépet kellene csi
nálni. melynek száz százalék a hatás
foka, vagyis minden veszteség nélkül 
hasznosítja az energiát. A régi gőzgép 
ebben a tekintetben nagyon szánalmas 
eredményt mutat fel, mert mindössze 
tiz százalék a hatásfoka, a szén ener- 
g iá j á n a k k i Ienet i zed része szét f o rgácso- 
lódik benne.

Viszont az örökmozgás mégis itt van 
a szemünk előtt a természetben. Az 
égitestek világában épp úgy, mint az 
atomok végtelenül kicsiny világában. 
Az igazi perpetuum mobile megoldása 
tehát megint csak az lenne, ha meg
találnánk a mesterséges atómboiitás 
titkát, melynek segítségével örökre 
mérhetetlenül sok energia állana a 
rendelkezésünkre. Egy gramm szén — 
egy három centiméter hosszú ceruza
bél — közönséges elégés revén tiz watt- 
órányi energiát ad. Ha tel tudnánk 
robbantani az atomjait, akkor kétszáz 
millió kilowattórányi energiát kap
nánk belőle. Magyarországnak évi har
minc millió tonnányi szénfogyasztasa 
lecsökkenne évi három zsák szénre.

U tea seprőm’P* weljj tel
összeseiért szemetet.
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A nitrocellulóze-lakk
A háború utáni évek technikai új

donságai közt a celluloze-ester lakkok 
jutottak jelentős szerephez.

Alapanyagra a lőgyapot s a háború 
után fennmaradt nagy lőgyapot kész
letek nagymértékben hozzájárultak el
terjedéséhez.

A celluloze-ester előállítása nagyon 
egyszerű. Ha cellulózé tartalmú anya
got, mint papirost, vagy gyapotszála
kat kénsavval és salétromsavval keze
lünk. úgy a létrejövő vegyidet a nitro 
celluloze-ester. A gyakorlatban rende
sen 32 súly rész gyapothoz 1600 suly- 
rész salétrom és kénsav keveréket 
használnak. A reakció 35—55 Cels. hő- 
tok mellett 1 óra leforgása alatt befe
jeződik. Az ilymódon nyert anyag 
megtartja szálas jellegét, fényes, me
revebb, mint a nyers pamutszál. Al
kohol oldatával nedvesedik, robbanó
képessége csökken.

Hátran állítható, hogy ezen nyers 
anyaghoz hasonló sokoldalú alkalma
zást semmi más anyag nem nyert. A 
robbanó lőgyapot kiindulási terméke 
a fiistnélküli lőpor és a dinamit készí
téséhez. Chardonnier francia gróf ta
lálmánya a műselyem, melyet az 
aether alkoholos oldatából, a kollo- 
diumból állított elő. Ma már több 
ezer szabadalom védi a műselyem, mű
bőr és rokonanyagok készítését. Kám
forral kezelve a celluloid pedig a film 
ipart teremtette meg. Korán észrevet
ték, hogy a nitro cellulózé oldatba hoz
va. az oldószer elpárolgása után fé
nyes filmet hagy maga után. Csak
hogy az első oldószerek hamar páro
logva lehűtik a levegőt és az ily kö
rülmények között a lecsapódó párák 
fehérré teszik a filmet.

Az alkalmazott oldószerek más te
kintetben is hiányosak voltak. A film 
megszáradva összehúzodik, gyúródik. 
A megfelelő puhító anyag ismeretlen 
volt.

A mai oldószerek igen tiszta, átlát
szó filmet adnak; nagy keménységük, 
föl ül múlhat at lan t a rtósságu, atmosfé- 
rikus, s a hatásoknak rendkívül ellen
álló. A legkiválóbb lakk-anyag.

Stevens 1882-ben szabadalmaztatta 
az anylacetát-nitrocelluloze oldatát. A 
niai hígfolyós festékkel szemben nagy 
vizkozitásu volt. (íazdaságilag sem 
volt versenyképes.

Weizmann egy speciális erjesztővei 
H . S. Patent 1.315.585) a bacillus gra- 
nulo baeter vagy b. anylo barter segít
ségévéi 24 óra alatt rozsból 11 * u 1 v

százalékban butyl alkoholt nyer. Mel 
léktermékül acetont 5.36 sulyszázalék- 
ban. melynek kereslete folyton növek
szik.

Weizmann eljá rását monopolizálta 
egy társaság. Hatalmas telepek léte
sültek lí!23-ban Illinois és Indiana ál
lamokban, mely Amerika leggazda
gabb rozstermő vidéke. Ujjabb a Ko- 
binson-féle patent (V. S. Patent 
1,510.526), mely a cukor melaszból ké
szíti az oldószert és előnye, hogy az 
erjesztő tormenteknek táplálékul is 
szolgál. A butyl alkohol itt kevésbbé 
tiszta, de árát a közönséges spirituszé
hoz közel hozta.

A festék receptek rendes összetéte
lükben nitr. cellulózén az alapanyagán 
kivid oldószert, nem oldó anyagot, 
gyantáikat, festéket és lágyitó anya
gokat tartalmaz.

Az említett oldószeren kivid neveze
tes az aethylacetat és az aceton. A 
nem oldó- vagy töltőanyag részben a 
készítmény ulesóhbái tételét, de előse
gítheti a gyanták oldását, például az 
alkohol az egyenletes száradást, fehé
redést gátolja, a vizkozitást növeli.

Lágyitó anyagokat már a sebészeti 
collodiumnál is felhasználták, amidőn 
száradásánál tapasztalták, hogy gyii- 
rődik és felpattogzik. ricinus olajat, 
kanadabalzsamot kevertek bele és igy 
létesült a hajlékony collodium. A fes
ték recepten szereplő Triphenilphosfát, 
lenolaj, butylstearat ugyanezt a célt 
szolgálja.

A mesterséges lakkbőrök hajlékony
ságát is hasonlóan érik el. A falakkok 
nem szenvednek a fa mozgásától a fé
men. a szái-adás utáni lepattogást el
kerülhetővé teszik.

(lyantaszerii anyagok célja rendesen 
a lenyesség növelése. A tiszta nitro- 
ce Ilid öze lakk nem tükörfényes, hanem 
sa Un szerű. Sansiharkopal. mastix fe- 
n y ő g y a n t á v a 1 kiegyensúlyozható, é r 
dekes, hogy az amerikai cégek reklám 
segítségével igyekeztek a tompább 
fényt kedveltté tenni.

Az 1910 evekig martó- és ecsetelő el
járás volt alkalmazásban. Az olcsó á*s 
igen gyorsan illanó lestek lehetet lenne 
teszi az ecset alkalmazását és igy tiint
lel a testekzsirzó-berendezés, melyet 
mar nálunk is gyártanak ( Pietorotor), 
sót az olajtestek bevonásra is ált «dá
nosán használnak. Klőnve a rendkívül 
u>ors munka s az egyenletesség, mely- 
• *1 ;l lesték tükörsimán felvehető 

(automobil-, bútor- hajófestés). A fes- 
teksugár szabályozható kerek és le- 
u\ező alakra a munka sebességének
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növelésére. Idényeiében a festékszóró 
pisztoly az illatszer porlasztók elvén 
készül elsőrangú Superior sprayer. 
llYiicolor eellon rendszereknél a külön
bözei sziliek gyors cserélése ('óljából 
váltható tartályból ragadja a kom
presszor levegője a festéket. A vizpá- 
rákat. a feliéire válás okozóját egy 
olaj- és vízválasztó köti inéi. A festék- 
zsirzó-berendezés gyors munkája foly
tán hamar amortizálódik és ára ma

mar jelentéktelen. A közel jövőben az 
ecsettel való festés tökéletesen eltűnik, 
helyet adva modernebb eljárásnak, 
mely a technika haladásának megfele
lően nemcsak a gyorsabb, hanem a fes
ték anyagának megfelelően a legtöké
letesebb is.

Gutwaid Miksa,
oki. gépészmérnök

a Lakos és Székelv cég mérnöke.

Villamos vasaló
Az eddig használatos 

villany vasalók, melyek 
lényegben elektromos 
fűtésű kézi vasalók. >ok 

tekintetben nem elégítik 
ki az igényeket. Különö
sen akkor nem válnak 
hí*, ha aránylag sok a 
vasalni való s ezért min
deneit  re sikert kell jó

solnunk annak a Protos- 
vasalónak, mely hivatva 
van minden háztartás
ban megkedveltetni a 
villamos vasalást.

Az uj Protos-vasaló 
kisebb kiadásban azonos 
a nagy mosó üzemek 
liengerés vasalógépeivel. 
A hengert elektromos

árammal, vagy gázzal 
lehet fűteni, mig egy 
ki" elektromotor hajtja. 
A motor fogyasztása loO 
watt, a fűtéshez órán
ként egy köbméter gáz
ra van szükség. A gép 
kerekeken gördül s min
den háztartásban kiváló 
szolgálatokat tehet.
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*

A Phonophor
A nagyothallók számára szolgáló 

hallókészülékek legfontosabb követel
ménye az, bogy a bang tiszta legyen 
és erős, ami az alkalmazott mikrofo
nok és telefonhallgatók speciális tu
lajdonságától függ. A Siemens-gyár a 
maga sokéves, sokoldalú tapasztalatai 
alapján, miket a telefongyártás terén 
szerzett. Phonophor néven egy olyan 
készüléket szerkesztett és hozott forga
lomba, mely tökéletesen megfelel a 
nagyothallók minden igényének.

A Phonophor három részből áll. A 
hangfogóból, vagyis mikrofonból, 
mely a hanghullámokat felfogja, a 
hallgatóból, mely a fülre simul, vagy 
a fülbe dugható s a hanghullámokat a 
tűibe vezeti, végül a szárazelemből, 
mely a készülék áramforrása. Az 
egyes részeket fekete selyemmel be
szőtt hajlékony vezető zsinór köti 
össze. A hangfelfogók rendeltetésük
höz képest egy, két vagy négy mikro
fonnal készülnek s a hallgatók is két
félék. Vagy doboza laknak s kézzel.

Két mikrofonon ithonop/tor.

vagy fel pánt tál illeszthetők a fölhöz, 
vagy úgynevezett fülhallgatók, me
lyek olyan kicsik, hogy a fülbe beil
leszthetők.

Nagyothallók egyesületeinek és is
kolainak számára hordozható több- 
hal Igatós berendezéseket is szállít a
Siemens a szükséges számú hallgató 
hely szamára s ezekhez a berendezé
sekhez akár száz hallgató kagyló is 
bekapcsolható egyszerre.

4 többi,allf/ntósphonophor tci„,,l„„,b„„.
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A Bremen rádióberendezése
\y Atlanti óceán uj rekordgőzösé- 

m*k. a Norddeutscher Lloyd firemen 
Iievü hatalmas óceán járójának ter
mészetesen a rádióberendezése is az 
elképzelhető legtökéletesebb és leg
modernebb.

A leadó állomás gerince a hosszu- 
li ni Iá mos adó, mely a kontinensekkel 
való közvetlen kapcsolat fenntartá
sára szolgál. A 3 Kw-os adó 5ÍMI— 3000 
méteres hullámhosszon dolgozik s 
másodperc alatt változtathatja a hul
lámhosszúságát. Külön a ram fejlesz
tője van a fedélzeten, melyet külön
motor hajt.* , t . _, . . . .

A hajókkal való közlekedés céljaira
euy másik, közepes hullámhosszakkal 
dolgozó adó szolgál, melynek hulláin 
birodalma f>80 és KM) in. közé esik. *200 
watt energiával dolgozik, amit az 
periódusos egyenáram-vált óáram át
alakító szolgáltat. w , .

A távoli forgalom lebonyolitasaru
r< vidhullám-ado szolgai, jou watt an

tennateljesitniénnyel, 15—90 in. hul
lámhosszak között. A washingtoni rá
diókongresszus ezt a közt jelölte ki a 
hajórádión számára, mikor egyúttal 
kimondta, hogy az óceánjáró hajók
ról nagy távolságú telefon forgalmat 
csak rövid hullámhosszakkal szabad 
lebonyolítani.

K három adóberendezésen kivül van 
még egy tartalékadó, mely független 
a hajó elektromos centráléjának mű
ködésétől. Kz a szükség-adó 600 m. hul
lámhosszal működik, az energiát egy 
erős akkumulátortelep szolgáltatja.

\z adóberendezésnek megfelelően a 
vevőkészülékek is a felsorolt négy 
csoportra oszlanak s külön vevője van 
a hosszú, a közép és a rövid hullámok
nak. valamint a tartalék állomásnak.

Mindezeken felül két mentőcsónak 
m külön kis rádió adóval van felsze
relve. hogy katasztrófa eseten a mene
külök fenntarthassák a rádióösszeköt-
tetést.

A Bremen rádióterme.
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A  Csoda 4.
Az árnyékolt ráesu csövek megjele

nése óta rendkívül nagy érdeklődés 
nyilvánul meg a rádió amatőrök ré
széről irántuk. Ezekkel a csövekkel 
nagy erősítésük következtében olyan 
készüléket lehet építeni, amely kis eső- 
szam mellett aránylag igen nagy 
erősítéssel és jó hatásfokkal dolgozik. 
Érthető tehát, hogy a Philips-gyár 
..Csoda 4“-nek nevezett készüléke, 
mely a gyár laboratóriumának kipró
bált tervezése, már megjelenésekor 
nagy érdeklődést váltott ki s most, 
mikor megjelent külön füzetben a 
kapcsolás teljes leírása, szabásminták
kal, a Philipset jellemző alapossággal 
és eleganciával, bizonyos, hogy az

jük. de köthetjük a tekercs felső vé
géhez is. ahová a kővetkező cső rács- 
körében látható 100 cm.-es rácskonden
zátor van kötve. Az első esetben a ké
szülék szelektívebb lesz. a másodikban 
az erősítés nagyobb.

A harmadik cső az ami ioneső, amely 
után egy fokozat hangi*rekvenciaerő- 
sitő következik, három rácsos végerősi-
lőcsövel.

Az antennát Öli cm.-es forgókonden- 
zátoron keresztül, közvetlenül az első 
cső vezérlőrácsához kötjük. Már itten 
megjegyezzük, hogy e készülékhez an
tennának a legtöbb esetben pár méte
res drót — amelyet a szobában feszí
tünk ki -- felel meg legjobban. Vidé-

A rriltóáromos „C.soda f ‘ belseje.

aniatőrök ezerszámra térnek át a
..Csoda 4“ megépítésével a hálózati 
keszulekekre.

A „Csoda 4“ vevőkészülékben az ár- 
n\ekolt ráesu csöveket auődzárókörös 
kapcsolásban alkalmazzuk és a heger
jedést gondos árnyékolással, az alkat
részek megfelelő elrendezésével és al
kalmas tekercsek felhasználásával há
ríthatjuk el. 11 angsulyozzuk. hogy e 
készülék elkészítésénél az utasítások
hoz a legszigorúbban kell ragaszkod
ni. inert egyetlen vezeték másként 
való elhelyezése, vagy más. egészen 
csekélynek látszó változtatás a készü
lék stabilitását tönkreteheti.

,*\z első két árnyékoltrácsu cső anód- 
zárókörös kapcsolásban van. Az első 
esc) anódkörében az anódzárókör te
kercsén leágazást látunk. Az első cső 
anodlemezét ehhez a leágazáshoz kői

ken és olyan helyeken, ahol a vételi
viszonyok jók. néha rövid O.á—1 méter 
hosszú sárgarézrud is elegendő. Ahol 
a veteli viszonyok nagyon rosszak, 
ottan normális szobaantenna, vagy 
nagyon rövid szabadantenna használ
ható, bar ez utóbbi esetekben a készü
lék szelektivitása valamivel csökken.
Azonban meg igy is a legritkább eset-

y. oíordulnl, hogy a helyi adó 
a kulioldi vételnél (Wien!) zavarjon.

A „C soda 4 vevókesziilekliez háló
zati nnodkesziiléket tanácsos használ- 
m. i«ehet ugyan anódakkimmlátorok 
kai is dolgozni azonban az árnyékolt 
lacsii csövek csak akkor dolgoznak tel-
•lrA 'Jjdasíokkal, ha az előirt lön volt 
amm! 1 eszültsc*get megkapják.

A legjobban megfelel a
rh il ips-an ód készülék.

..t soda -I vevókesziilek

• # sZ

normá I is
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A „('soda 1“ szekrénye.

11* 1 i viszonyok 111f*11t mitonna u va
liant használt pár méteres huzallal 
Kurópának minden számottevő adó
állomását hangszóróban hozza.

A ..( soda 4“ vevőkészülékkel gramo- 
fonzenét is erősíthetünk. A ..Pick-up" 
hekapesolásának helyét a kapesolási 
vázlathan megjelöltük.

Megjegyezzük még, hogy a ..Cso
da 4‘* készülék keretantennával is 
használható. Ilyenkor az „Ld‘ tekercset 
eltávolítjuk és a keretantemia kap
csait a tekercs aljazatnunk kapcsai
val kötjük össze.

A Philips „Csoda 4” alkatrészei ösz- 
szesen ’27(> P Ső fillérbe kerülnek.

Az elektromos hullámok terjedése
Irta: Zoltán Béla.

Midőn Hertz megállapította, hogy 
az elektromossá*? is rezgés és terjedése 
hullámszerű, az a felfogás alakult ki. 
hogy az elektromossá*? is, mint a fény 
csak egyenes irányban terjedhet, lázért 
fogadták M arcon inak azt a tervét, 
hogy elektromos hullámokkal na*?y tá
volságokra táviratozzon na*ry két- 
kedéssel. Midőn azonban Marconi sike
rei nyilvánvalóvá váltak s na*?y tá
volságokat is sikerült az elektromos 
hullámokkal áthidalni, az e*?ész vilá*?
tudós társadalmának el kellett ismer-%

ni az eddi*?i hypothezisek hibás vol
tat s uj magyarázatot kellett találni 
az (Midi**’ ismeretlen jelensé*?ek men
ai kot ására.

Ha ugyanis az elektromos hullámok, 
mint azt Marconi kísérletei előtt állí
tották, tényleg csak egyenes irányban 
terjednének, a legmagasabb adóanten- 
nakkal is csak addig lehetne hatásos 
kisugárzást elérni, mig az elektromos
hullámok, melvek egvenes iránvhan 9 ▼ • * ’ • •
terjednek — a föld görbületét el nem 
hagyják. Könnyű kiszámítani, hogy 
ez a távolság alig haladja meg a IbO 
kilométert. (Lásd 1. ábra.)
A legmagasabb antennával i> csak 10C 
kilométerre lehet az egyenesen haladó 
elektromos hullámokkal telegrafáln i. 

Mint a későbbi kutatások kimutat

ták, az elektrómagnetikus hullámok 
terjedésénél kétféle sugárzást külön
böztetünk meg és pedig a felületi és a

6C0Û KM.

7. ábra.

térbeli sugárzást. \ fe1 illeti su gárzas 
a föld felületén halad tova — mig a. 
térbeli sugárzásnál a sugarak az an
tennából — ferde irányban a terhe 'a- 
voznak. de egy bizonyos 1 áv(dsái>l»aii 
újból visszatérnek a tőidre. Mindkét 
sugárzásnál bizonyos veszteségek lep
nek föl. A felületi sugárzásnál annal 
nagyobbak a veszteségek, minél róvi- 
debhek a hullámok, mig a terhe! su
g á r z á s o k n á l  ez a inégal ! api'as épp ni 
fordítva érvényes.
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E problémával foglalkozó tudósok 
számos felállitott hypotézise közül a 
legelfogadhatóbb s már kisérletileg is 
beigazolt elgondolás a Heaviside által 
felállitott elv. Heaviside hypothezise 
szerint az elektromos hullámok föld
höz való simulását a földet körülvevő 
légréteg okozza. A napfény ibolyán
túli sugarai ugyanis a levegörétege- 
ket ionizálják. Ez az ionizált levegő
réteg az elektromos hullámokkal szem
ben. mint valami elektromos tükör 
szerepel s a reá érkező hullámokat 
visszaveri. Ezek a földet érve megfe
lelő szögben — még pedig a fénytan 
ban is ismeretes beérési és visszaverő
dési szög értelmében újból visszave
rődnek — a Heaviside réteg-féle s ezt 
a játékot mindaddig ismétlik, inig a

behatások folytán el nem• r tV
enyésznek az űrben. (2. ábra.)

2. ábra.
A Heaviside réten hatása.

A Heaviside által felállitott hypothe- 
zis igen alkalmasnak "bizonyult több. 
eddig érthetetlen jelenség megmagya
rázására. így például a fad ingot a 
ve\ őkészülékben tapasztalható kisebb- 
nagyobbmérvü elhalkulást, a rétegek 
ingadozásával magyarázzák oly mó
don. hogy midőn a rétegek alul kidom
borodnak, a ráérkező hullámokat szét
szórják, miáltal a földre érkező inten
zitásuk sokkal kisebb lesz. Az ily mó
don viselkedő elektromos hullám a 
földet többször is körüljárhatja, mint 
azt újabban számos kísérlettel be is 
igazolták. Érdekes, bogy az elektro
mos hullám ilyetén való viselkedésé
nek a hangtanban is megvan az ana
lógiája. Nagy robbnásoknál előfordult, 
hogy a hangot igen messze hallották, 
mig a közbeeső helyeken semmi m*iii 
hallatszott. Ezt csak úgy lehet magya
rázni, hogy a robbanáskor keletkezett 
hang, földfelületen terjedő része a tá
volság s a légellenállás, valamint 
egyéb behatások folytán elenyészett, 
mig a magas rétegekbe hatoló hang a 
légréteg valamelyik helyén keletke
zett u. n. légtükörbe visszaverődött s 
ily módon válott nagy távolságban î  
hallhatóvá.

V illanyszere lé sek , rádióberendezések és
iavitácnl/ HANTOS ÉS FLEISCHMANN Budapest. 
jQYilUMJA VI,. Kisdiófa-utca 6 Telefon: J. 421*10.

Ha különféle hullámok terjedését 
vizsgáljuk, azt találjuk, hogy ezek az 
aetherben nem egyformán terjednek. 
Az amerikai rövidhullámú amatőrök 
azt a különös megfigyelést tették, 
hogy a rövid hullámhosszakon leadott 
jelzések sokkal intenzivebben jutnak 
el rendeltetési helyükre s velük — 
aránytalanul kissebb energiával is — 
jóval nagyobb távolságokat leliet át
hidalni. Igen érdekesen azt is tapasz
talták, hogy az adóállomás jeleit egy 
bizonyos távolságig jól lehet venni — 
innen egy hosszabb sávon keresztül 
úgyszólván vehetet lenek a jelek — 
majd újból jön egy zóna, aboi a je
lek megint tisztán vehetők. Ennek 
1 e g kézé n f o gh a t óh b m agy a rá za t a abban 
kereshető, hogy mig a hosszú hullámú 
adók térbeli sugárzást nem bocsáta
nak ki magukból, addig a rövidhullá
mú adók ezeket a sugarakat bőven 
ontják az aetberbe. Ezek a térbeli su
garak mármost a Heaviside rétegbe 
ütközve visszatérnek a földre s mig a 
felületi sugarak — az amúgy is gyen
ge adóenergia folytán csakhamar el-HANYARALNI MEGY

ne felejtse el

ORIONAN ODPOTLÓJÁT
a nyaralóhely hálózati 
feszültségéreÁTKAPCSOLNI!

MINDEN ORION ANÓD- 
PÖTLÓ MINDEN HÁLÓ
ZATI FESZÜLTSÉGRE 
H A S Z  N Á L H A T Ó
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enyésznek — addin’ a terheli sugarak 
agy néma zónái han.vva maguk mii* 
“ ölt, teljes intenzitásukban jelentkez 
nek. Kgyes adóállomásokat ez a meg- 
fin y e lé s  arra ösztökélt, hogy a sugár- 
zás s a Heaviside réteg; ezen különös 
viszonyát kihasználják. Olyan antenna 
rendszereket építettek, melyekkel a 
sugarakat g y n j t ó t i i kö rsze ri i e 11 i rá nyit
hatják s ilyen sugárantennávaI hihe
tetlen nagy távolságokat sikerült rö
vid lm Hámok szárnyán

3. ábra.
A rövid hullámok terjedést*.

A rövid hnllámok nagy használható
sága előnyösen mutatkozik abban is. 
bony sokkal könnyebben irányítha
tók, mint a hosszú hullámok. Marconi 
nevéhez fűződik az érdem, aki mintán 
hossza hnllámok irányításával hiába 
próbálkozott, rövid hullámokkal olyan 
irányítást tudott elérni, bony a hullá
mok csak BO foknyi szélességben 1er 
jedtek s in.v sokkal nan.vobb energia- 
val érkeztek a kívánt lie lyre, mintha 
szétszóródtak volna az űrben.

i. ábra.
Su ttd ránt en un.

Hl I iinnesztö huzal. 1*1 tükröző huza
lok, A) a tulajdonképpeni antenna, 
mely a ( ’ ) dobozokba zárt hangoló- 

tekeresekkel van lehangolva.
A rövid hullámok jobb terjedésük.

\ rádiótechnikai újdonságokat és ezekre 
lel világosi tások at leg gyors abban

megkaphatja

REICH MIKLÓS
rádió és villamossági cikkek 

nagykereskedésében

Budapest, VI., Vilmos császár-ut45.

i

Kérjen díjmentes árjegyzéket !

könnyebb irányíthatóságuk fol y tán 
mindjobban elhódítják a teret a hosz- 
szu hullámok elöl. A sokszor meg- 
mosolygott amerikai rövid hulláma 
mozgalomból vi lágmozgalom lett s 
ma már a világ- minden részében épí
tik a nagy energiájú, de rövid hul
láma állomásokat s a meglévő broad- 
kast ing- adók is iparkodnak áttérni a 
sokka I gazdaságosabb rövidhullámú 
adásra.

AUTÓPALOTA
SCHMALZ JÓZSEF

BUDAPEST. VII.. DOHÁNY-UTCA 22.
T E L E F O N :  J Ó Z S E F  425-<*.

B S A .  MOTC*RKER̂ K,^y
1100 Penüutul kezdve nu: l o p h a t ó

V E L I E - K O C S I K
a . «

VEZÉRKÉPVISELETE

INDIAN i deá l i s

luramoiorlierföpílr
ROTHOLZ FRIGYES
Budapest VI., Andrassy-út Ü. Teldon: 128-2Í
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Szabadalmazásra bejelentett találmányok
íz alant felsorolt bejelentések a f. évi szeptember t-i hivatalos Szabadó!mi

K  özlönyben m eg jelen t eh.
Eljárás fûmes króm elcktrolitikus leválasztá

sára. Appel Kiülni T vegyész Berlin. lí»2i;. má
jus Iá.

Eljárás szerves anyagok vizes diszperzióinak 
előállítására. The Anode Rubber Co. (England) 
Ltd, London. 1928 jan. 17.

Eljárás felrakott, vagy beágyazott textllbe- 
tétes kauesuk vagy más áruknak előállítására. 
The Anniié Rubber Co. Ltd. (îiieriise.v. 1928 
jul. 17.

Égési erőgép, különösen öngyiijtásii hefecs- 
kendezési motor. Aero A . ( í .  Küssnncht am 
Rigi. 1929 mare. '2

MozgóFényképvetitő és felvevő készülék 
egyenletesen mozgó fi lmszalaggal. Böhm Walt- 
lier százados Budapest. 1927 máre. 12.

Varrógép különösen paplrzsákok készítésére.
Bales Valve Bajr ( 'orporat ion Chicago. 192S
ápr. Ki.

Főzőedény. Berber Ödön bádogos XYigrádve- 
rnee. 1929 febr. 14.

Berendezés motorok gyújtásának ellenőrzé
sére, valamint a gyújtást gátló elszigetelődés
nek üzem közben való megszüntetésére. Bokor 
Xsigmoml gépszer koszi ö Konstantinápoly. 1929 
máre. 7».

Eljárás ásványt olajoknak és olajdosztillátu- 
niuknak, különösen gőzállapotban krakkóit 
benzinnek színtelen itésére. X. Y. M y ubuuw-eu 
( alluurmaalsehappij ,.Boe1on“  eég Amsler- 
dain. 1928 nov. 2.

Ilajtókerékrendszer nélküli, villamerüvel já 
ró. UtőniUves óraszerkezet. Csóka László óras 
és ékszerész Eger. 1928 alig. 12.

Mosogatóasztal. Dreschler Ignáe mérnök, 
g y a ms Wien. 1928 jul. 26.

(■ép útburkolatok Jégkérgének eltávolítására 
és kövezetek felületének egyengetésére. Is* 
miau (iyulu építésvezető és Manner István mii
vezető Budapest. 1928 nov. 12.

Készülék sulyoknak mérlegekre való felraká
sára. Doekl dános gyáros (iráe. 1928 nov. 24.

Berendezés vízgáz és lepárlási gáz egészen 
4.r»tHI Kai nr1 fütőértékii keverékének bitumenes 
tüzelőanyagból való előállítására. Ihdlvvik- 
I leiseher ( ïas-( lesel lseim ft ni. b, II. Frankfurt
a M. 1929 febr. 15.

Ajtó. I>eis Vilmos igazgató és S/nnyogii 
Egon Bál vállalati elnök Fiúim*. 1929 ápr. 19.

Pénzbedobósra működő, árusító automata. 
Dciitscli Síimnél ker«*skedő Ilii lapra. 1921» má 
j us 29.

önműködő készülék gépjármüvek sehességé- 
nek korlátozására. Ifj. Elek Pál gíi/dalkodo 
Hódmezóvásárliely. 1928 febr. Iá.

Koiitaktusiuezö önműködő távbeszélő közpon
tok. v álasztószerkezetelhez. Telelőim ki ielmlaget 
L. M. Ericsson S t o c k ho l m.  1929 febr. 28.

Eljárás meelianikailag foszlatott faanyagnak 
derékfaliól és fabnlladékból a nem koptatásl 
eljárás szerinti előállítására. X. V. Handel 
Maatsebappij „F ib ra4* Bloememlaa I (Hollan
dia L 1927 jau. 25.

Nadrágakasztó. Frnnesies Károly vendéglős 
Budapest. 1928 alig. 2.

Eljárás kéksav előállítására. I)i*. Frank K. 
Albert és Dr. Caro Xi kodein vegyészek Bei
lin. 1928 okt. 9.

Ablakkitámasztó. Fleischer Kálmán lakatos 
Budapest. 1928 nov. 29.

Tökéletesített, időszakos működésű automati
kus számláló folyadékadagoló készülék. Fiús 
ser Oszkár iparos Wien. 1929 jan. 4.

Eljárás és berendezés ásványi anyagok Dotá
lására. Fazék (îyula bányamérnök Nagy banya. 
1929 máj. 21.

Mozgásban levő vonat által működtetett szl- 
vatty tiberendezés. Ilodány László géplakatos 
Isaszeg. 1927. alig. 2.

Tikett. Henderson Ari húr dames és Clifton 
Ernest Hamilton mérnökök Loudon. 1928 okt. I.

Forgó borona mélységirány ban beállítható 
munkaállvánnyal. Holley ( ínszláv mezőgazda 
Hornt hal. 1928 okt. 9.

Eljárás aktív szén előállítására. Holzverkoh 
liings-Induslrie A.-ÍL Konstanz. 1928 dec. 27.

Készülék kártevő rovaroknak növényekről 
való eltávolítására. Herrmann Kálmán oki. 
gazda, uradalmi intéző és Hriesovinyi dános 
joszágfeli igyelö Taktabnrkány. 1929 máre. 7.

Folyadék hidraulikus nyomással működtetett 
szerkezetekhez. Hydraulic Brake Co. Detroit 
i l . A. E. A.). 1929 marc. 14.

Eljárás és berendezés különböző. szabályoz
ható nyomása nyomőgázoknak cseppfolyós hal
mazállapotukból való előállítására, (icscllschaft 
liir I ndust riegasverwert ung in. h. II. Berlin 
Britz. 1 í>28 aiig. 11.

Eljárás láhmérték vételre kaptafák előál l í tá
sához. Kelnhofer Franz szaktanító Wien. I92s
jan. 3.

Pénzesomagoló készülék. Kunsl-idter Vilmos 
gyáros és Szakáll Ferenc vaskereskedő Buda 
|H»st. 1928 febr. 1 2.

\ illamos menny ezetlámpa. Kovács dános 
műszaki tisztviselő Budapest. 1928 ápr. 11.

Szerkezet gépkocsik jelzőkészülékeinek mű
ködtetésen*. Kee Franlisek mérnök Prága. 
1928 ápr. 20.

Ilajtőesavar motorcsónakokhoz. Ifj. Kondai*s 
Lajos jogszigorló Szarvas. 1928 jul. 10.

Összecsukható ágy. KI ••in t îyula é« Társa 
«eg. vas-, rézbutor- és sodroiiyágy betelgyái 
Budapest. 1928 jul. .Ml,

llajtóberendezés zárotchut y ukhoz. Dr. Kar
i.atli Kiirt oki. mérn d; Zvvcihriickcu. l,,2v no 
v« mber 20.

Eljárás vízben oldhatatlan organikus savak 
v i/,t< leuiiéséri . So -iété Industrielle du Lan 
g'iedoe Paris, mint Kan Sámuel Saint Laurent 
«I*A igoii/e i lakos j«»gut«idja. 1929 ápr. KJ.

Eljárás vízben oldhatatlan szerves savakban 
levő szerves tlsztátalanságok oldhatatlanná té
telére. Société I fid nsi riellc du Languedoc Pa 
ris. 1929 ápr. 10.

( loset-ülődeszka védőboritás. Liingaguiii i  
Henrik < » k 1. mérnök Budapest. 1929 jul. 1.

Belső égésű erőgép. Marlin Douglas Joseph 
«•> Kiesenherg Félix mérnökök X«*\v York. 1928 
máre. 8.

Szerkezet a közönséges varrógépeknek hímző 
munkához való alkalmazhatóvá tételere. Müvei 
Ferenc gyáros Wien. 1928 okt. 12.

Eljárás szappan es szappaiitermékek előál l í
tására. Modern .luiiiis gyáros \\ jen 1929 már
«•iiis 20.WEYMANN karosszéria

kizárólagos magyarországi gyártója: Z U P K A  ANTA1 BUDAPEST, 
Vili. KI  K,  
ILI ES-IJ. 17
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Elektromos gáztlsztitó. Mctnllgoselschaft A.- 
ti. cég Frankfurt a/M. 1927 okt. 21.

Gyermekjátékszer. Martens .Ionos gyáros 
Ki le uhuig. 1928 dec. 3.

Elektromos kapcsoló. Máté Ernő kereskedő
\\ len. 1929 f©br. 25.

Eljárás és készülék márvány lapok, miikola- 
pok és efféléknek fémtárgyakon, pl. asztal
állványokon való megerősítésére. Németh IV 
relie magánzó Budapest. 1928 szept. 7.

Hangszer. Dr. Náthán Mór ügyvéd és báró 
Kemény dános földbirtokos Kidozsvar. 1928
okt. 12.

Irattartó fiiggöreglszterek liez. Nordmann 
né szül. Pánimé Katalin maganzónö Botba. 
1928 dee. 11.

Eljárás és berendezés egymásban nem old
ható anyagok finoman elosztott \ag> kólóddá- 
Ils keverékeinek előállítására. Dr. Polauyi Mi 
lialy tanár Berlin Zehlendorf Mille és dr. Bog 
dandy István tanár Berlin Dali lem. 1928. mar 
ciua

Légcsavar. Standard su>»*1 Propell ing < o. 
West Homestead II . S. A.) 1928 mare. 21.

Lapos gyiifaesoniagolás. Pnlleiilite ( ’ompaiiv 
Philadi Iphia. 1928 âpr. 12.

Kettős képkeret. Peiniez György tisztviselő 
Budapest. 1928 ang. 7.

.lármíikerék. Pugh dőlni Yermon mérnök 
Meriden. 1928 okt. 29.

Betétes tetőlemez, valamint eljárás és be 
rendezés annak előállítására. Posiiansk\ es 
Strelitz r e g  Budapes t .  1929 mai .  3.

Tó mór g ti m m l-ab rones, \ égi gf utó üreggel.
Guinmi und Kabelwerke Josef Beit buffer's 
Söhne G, W ien. 11*28 szept. 28.

Jelzőtábla, gépjármüvek számára. Kömmel 
Oltó kereskedő Merseburg. 1928 dee. 17.

Nagynyomású dugattyús kompresszor. tie 
briider Sulzer A.-tJ. Winterthur. 1927 nov. 21.

Padlófényező gép. Siemens Sehuekert Werke 
A.-ti. Berlin -Siemensstadt. 11*27 dee. 15.

Berendezés Jelzésnek mozgó járműre való át
vitelére. Siemens llalske A. ti. Berlin W ien. 
1928 febr. 13.

Önműködő padlőféu> esitő készülék. Magyar 
Klektromüvek Szentirmay Béla vég Budapes t .  
192s ápr. I».

Egyszerre három helyen záró ahlakrugzár.
Szálkny Laszlo és 'Parsai épület é*s miilakatos 
sag eég Debrecen. 1928 ápr. 11.

Építőelem oszlopszerü tárgyak, főleg cserép- 
Kályliák készítésére és berendezés ezen építő
elem előállítására, tordai Sándor Laszlo uy. 
ezredes Letenye. 1928 ápr. 17.

Készülék Jármii\ek mozgasldejéiiek ellenőr
zés céljából \ aIó regisztrálására. Szám Géza 
mechanikus Budapest. 1928 .inn. 2d.

Segédfék jármüvekhez. Singer dakab uag\ ke 
reskedö és I ngái* Salamon baukar Bratislava. 
1928 szept. 111.

Készülék a hangnak hanglemezekről való le- 
tételére. Siemens llalske A. ti. Ilauptnieder 
lassúiig iu Berlin. Zw eigu icdcrlnssung in Wien 
eég. 1928 szept. 18.

Bultadőgünyóző, ill. légny omásos ruhamosó- 
készülék. Speck Tódor magánzó Kiel. 1928 
szept. 18.

Berendezés nagyfeszültségű gépek liorou> hü
velyein a villogás mcggátlására. Siemens 
Sehuekert Werke A. ti. Berlin Siemensstadt. 
1928 okt. 12.

Különösen elektromos közúti pótkocsik sza
mára való fék. Berliner St rnsscnhahu Betricbs 
ti. m. h. II. Berlin. 1928 nov. KI.

Kétütemű motor. Silvestri Giulio és Dr. Ped 
rőt ti Dario gyárosok Torino. 1928 nov. II.

Ny akkcndötartöval ellátott, lehajtott gallér. 
Spielmanii Ignác kereskedő W ien. 1928 dec. 27.

Eljárás a földalkáliák és niagnézhim cyan- 
mohijainak előállítására. Stickstoffwerke ti. n 
b. H. Berlin. 1928 dec. 28.

Kétüléses iskolapad. Stelczer Károly müasz 
ta jós Győr. 1929 inárc. 13.

Szeg. spiral Hol led Products Co. Inc. New 
York. 1929 jun. 3.

Eljárás mértani testek előállítására. Simándi 
Lajos tanár Budapest. 1929 jul. 11.

Villamos hajtású, egyetemleges kézi szer
számgép. Schmidt ha uer denő magántisztviselő 
Budapest. 1927 maré. 5.

Sárfogó gépjármüvekre. Schneider Ernő íes- 
törnester Dobéin. 1928 ju l. 26.

Sugárzó hővel fütött göztulhevitő gözeröte- 
lepekhez. Sehmidt'sehe Heissdampf G. ni. b. H. 
cég. Casse 1 Wilhelmshöhe. 1929 .ián. 2.

I ti emlékeztető. Seb il linger Ernő vaskeres
kedő Oj nia. 1929 febr. 11.

Belet rizsporos szelencékhez. Schweitzer Ödön
ék szer készítő Budapest. 1929 ápr. 9.

Eljárás rostaszerü felülettel hlró tárgyaknak 
esákozás és sajtolás utján való előállítására. 
Traversa Carlo kereskedő Genova Certosa. 
1928 aug. 23.

IIydraiilikus szivattyú a folyadéknak több 
vezetékbe \aló elosztásául és az elhasznált fo- 
lyadéknak a tartaléktartányba \ aló visszaveze
tésével. Tasteuhoyo W’ynanl szerkesztő Briisz 
szel. 1928 okt. 15.

Csa var% onalalaku világító test elektromos 
izzólámpákhoz és eljárás annak előállítására.
Patent Treuhand ties, für elektr. Gliihlampen 
m. h. II. Berlin. 1928 okt. 2fi.

Kisütő eső közvetve fütött katódával. Tele 
fűnkén ties, für Drahtlose Telegraphic m. b. 
il. Berlin. 1928 nov. 7.

El gázos! tő berendezés naphta, nyersolaj es 
hasonló nehéz fajsúlyú anyagok számára. Ti 
mar István Kiszerelő Pécs, Ti már Ferenc mér 
nők ha I Igát ó Budapest, Schindler Aurél oki. gé 
pészméruök, Meiszter Antal földbirtokos, dr. 
dohst Valér ügyvéd, Neidert Leó bankigazgató
Pécs. 1928 dec. 20.

Beszélő és halló gépember. Tarján Ferenc ta 
nár Budapest. 1929 jan. 9.

Berendezés esöpostatelepekuel es inasét félék
nél hatásoknak előidézésére a vonal egyes 
pontjain a jármű utján. Deulselie Telephon 
werke und Kahelindustrie A.-ti. Berlin. 19-9
.151II. 2*>.

Berendezés uielegvlztartályok kazánkö elleni 
védelmére. 'riiurner Ágoston oki. vaskohóméi*
llök Budapest. 1929 máj. 3. . . . . . .

Bürettafogó. Vietora Albert műszaki tisztvi
selö Budapest. 1928 jan. 30.

Lapátos kerék. d. M. Voith eeg st. I öltén.
1927 szept. 27.

Hordozható rádiókészülék. Vörösváry Zoltán 
szigorló gépészmérnök Budapest. 1928 nov. -1.

Vágányláne eröjarmü vekhez
Kiéliárd mérnök Berlin, Aga id Walter keres
kedő Berlin-Charlottenburg. Luck Ottó mérnök
Berlin. 1929 jan. 12.

Sirhalomkeret. Varga Pa ] . *p'*‘ ^  J.*!'1 ' 
Karol\ miiv. főművezető Mi sko  r. I.L.» ; P ; 1 *

Kézzel működtetett legnedvesltó es U * toll - 
uitö készülék. W cisz dozset leglertotlenito ki
szitö P min pest. 1928 aug. I * *- » i i

Betétes kötő csecsemőknek. W uluei Ann.hl
«• i t*Ds V ivn 1928 oki . 22.
""' l ' lázi .rt isl  s/.ita. Wil l  ma " il -In»;* , ,,.7.* " '-V-V" y 
luno es szitásmesler Budapest. 19-8 <lt < . — •
' td ,l»l»*nk számára, kiHönasrii 
«•sii.iiaiiríáí-áhiiz ás eljárás annak nlnu l asah»/..
Wnr/.imnr Thrnnlor I »* £  ^ ^

Pohármosó kefe. Winkler Antal vendéglő.
Budapest. 1929 febr. 2a.
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Közgazdasági hírek
l j részvénytársaság. Wellner Alpacca r. t. 

cimen, Budapest, TV., Pilvaxköz 12. székhellyel 
uj részvénytársaság alakult, amelynek iga/.ga 
tósági tagjai: Cramer Ferenc, Lindenhcrg A1 
bért és Morva y Ákos, ügyvezető igazgatója 
Hintz Károly, ügyvezető aligazgatója Politzer 
István. A  vállalat alaptőkéje 150.0(1(1 pengő.

A vas- és gépipar exportjának emelkedése. 
A most összeállított hivatalos statisztika ada
tai szerint az egész vas- és gépipari export 
11(20. első felében kb. 57.5 millió pengőre rúg, 
ami 1K28. első feléhez viszonyítva közel 45%-os 
emelkedést jelent. A magyar közgazdaság mai 
súlyos viszonyai között örvendetes ez az 
exporttel jesitmény.

UJ autószalon az Andrássy-uton. Kellner 
Alfréd, az amerikai Chrysler Motors Company 
budapesti vezérképviselője az Andrássy-ut 2. 
alatti Foncière palotában autószalont nyitott 
meg. Méltó keret ez az imponáló Chrysler- 
koesikhoz.

Tőkeemelés. A világhírű, hatalmas hollan
diai Philips konszern értesülésünk szerint P mi 
millió hollandi forintról háromszázra emeli fel 
alaptőkéjét. Ivz a tőkeemelés annak kapcsán 
történik, hogy a vállalat érdekeltséget vállal 
az Osramnál és bevonul az olasz izzólámpa- 
iparba is.

Könyvszemle
Wallace White: ,,Patents throughout the 

world**. Az egész vi lág minden államának sza
badalmi szokásait ismerteti ez a világos, ért
hető s.Húsban megirt könyv, amelynek össze 
állítása gondosságról, körültekintésről tauusko 
dik. Aki a különböző államok szók ásni! ismeri, 
de a vonatkozó legújabb törvények kiadását 
nem kisérte f igyelemmel, szintén jó hasznát 
veheti e könyvnek. Megrendelhető a kiadóin 
vatalunk utján.

Szerkesztői posta:
E rovatban minden megkeresésre

válaszolunk.
Iskola-igazgató. Örvendünk, hogy propozi 

eio.ja fedi a mi már megindított akeiónkat. 
Feltétlenül szükséges, hogy a tanári kar és a 
felsőbb osztálya tanulok olvasói legyenek la 
puliknak, mert ezzel szakértelmüket fejlesztik 
és a technikai újításokat megismerik. Ma a 
gépteehnika világában nem lehet megmaradni 
;t i égi tankeretek között. a beküldött előfl 
zetők névsorát köszönettel vettük, a lapot meg 
inuitottnk tiszteletpéldányként. Aki ennyire ta 
mogatja lapunkat, attól előfizetési dijat nem 
fogadhatunk el.

„Mechanika**. Kszmékrt eladni nem lehel, 
csakis szabadalomra bejelentett tnlálniauxo 
kát. lia az eszmét elárulja, úgy ki van 1 éve 
annak, hogy valaki azt eltulajdonítja és saját 
céljára használja fel, esetleg egy harmadik 
személy nevén szabadalmaztatja. A lopást kéz 
zelfoghatóan bizonyítani nem lehet és igy 
még fel som szólalhat ellene. A szabadalmi 
törvényeknek az a célja, bogy a szellemi tu 
Iáidon! védje, i l letve a feltalálónak biztosítsa. 
\ feltaláló ezen jogával élhet, ha ezt elmu 
1 ászt ia. annak konzekvenciáját viselnie is kell.

Többeknek. Hely hiányában 
inunkban \ alaszolunk.

Vadas. A magyar szabadalmi bejelentéssel 
a külföldi államokra egy évi elsőbbségi jogot 
(prioritást nyert, amelynek alapján a szoba 
dóimat egy éven belül a külföldi államokban 
bejelentheti, ezzel azonban találmánya kiilföl 
dön védelem alatt nem áll. Tehát lia találnia 
nya olyan értékesnek mutatkozik, akkor fel 
tétlenül gondoskodnia kell legalább a legfon 
tosabb államok szabadalmi bejelentéseiről, 
hogy jogai ott is biztosítva legyenek. Ha ta
lálmánya csak Magyarországon van szabada 
lomra bejelentve, úgy könnyen ki van téve 
annak, hogy valamely külföldi államban arról 
tudomást szereznek és meggyőződnek afelől, 
hogy ott a szabadalomra bejelentve nincsen 
és igy módiikban van annak gyártását és for 
galombahozatalát azonnal megindítani, auii el 
len ön semmit sem tehet, mert jogait ott nem 
biztosította. Ha azonban abban az államban, 
a magyar prioritás alapján később kéri a sza 
hadaimat, a gyártás dacára megkaphatja, de 
az illetőt a gyártástól eltiltani már nem tudja.

Sz. L „  Kecskemét. Sajnos, terünk nem en 
gedi meg, hogy részletesen rámutathassunk 
ellenvetéseinek helytelenségére. Csak arra em 
lékeztet jiik, hogy a közönséges kéményekben 
is felfelé száll a meleg levegő s a felső hide 
gebb levegő nem iparkodik lefelé a meleg he 
l.vébo Az elemi fizikai tényekkel mindenesetre 
számolni kell annak, aki kritizálni akar.

Beszerzési források
FÓIJMAK FAJOS Hi>„ 

szaki nagykereskedő, 
nás t obérautágú mini.

VI., Jókai u. 26. Mû
„Ducasble** légcsa tor

FOGASKEltLK: Weisz A. Bpcst, V i l i . ,  Nagy 
tcmplom-u. 24.

• •KNGELBEKT** autógumim vezérképviselete: 
„Fcrro “  vas-, műszaki- és autófelszerelési 
r. t., Bpest, \ I., Vilmos császár ut 28.

S Z IK L A I  FS TAKSA a „Varia** akkiimuláto 
rok képviselete. Készítés, javítás és töltés. 
Bpest, Pétcrfy Sándor u. !».

RABA.KRtJPP i s BABA AF autóbuszok és
ti bérautók: Magyar waggon és gépgyár 
r. f.. Budapest, Deák Ferenc utca 17.

PA I L IN I  GÉZA, autó és ,.Istros“  esónakmo 
tor üzem. Bpest, I \.. Gyep u. 1".

A 1 ’TÓLÉGPC M PA : A KG F nio Magyar Villa 
luossagi r. !.. Budapest. \ ., Rudolf tér 5.

MORRIS A l ' T ó K  JOHN FOWLKK A CO. Bu
dapesl. \ I.. Andrási*} ni 28.

SCHMALZ JÓZSEF Volie autók és B 8.8. mo 
torkerékpárok, Budapest, VJI. kér. Dohány 
utca 22.

SZILARD BÉLA \ utófelszerelési cikkek üzleti 
Budapest, VI.. Nagymező u. 15.

FRANCIS  II A R N KTT M ( >T< > R K K K É K P \ KO K
vezérképviselete: V e e s e y  .lenő oki. gé 
pés/mérnök, Kisstáeió u. 11.

MCSZAKI  l'J DONS A GOK L A IM A
Felelős kiadó: Dr. Mérei Oszkár.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, Vili., Kákóczl-ut 15. Tel.: J. 3K» 15.
Flöfizetési ár: egész évre 12 P, fél évre 6 1*.

a jövő szá

Általános Nyomda 
\ I., Nagymező utca 3.

Dr. VJ

R. T., Budapest,
A nyomdáért felel: 

István.



Szabadalmi vásár
(K rovatban ogy hirdetés dija •'» IM

Szabadalom  eladás
Fmber W J müsz(*ré97 New-Yorkbnn a 83655
s/arnu * s „M  t» j» i* rö s i t ö s x  r  r k t* z t* t 
v i l l a n y l á m | ) á k h o z “ cimii magyar 
szabadalma eladó, vagy gyártási jog nyerhető 
Bővebb fevilagositast ad :
Á R O N  és M O L N Á R
szabadalmi iroda
Itudapest, Vili., Itákác/.i-út 15.

NI .MI T o k  I:\ Ml. roinbd k<‘zö trt*|»«'• -.y,ni*'»rnok tár 
siila^al k«,res»*)ii. t a la I ninn y szakszerii rósz 
hdr- U idol g o z. « i >a 11oz é> s/a bada 1 mazl a1 as;i 
hoz. < i in a l\ unióban.

KKIM l.otifiP szabadalom ütianszirozására tár 
sat vagy gyárost keresek nagyobb tokéval. 
A t a la I m«i ny t s/.a ktonberek met; viz>gá Itá k 
és életrevalónak talallak. érdeklődök eimeit 
kidéin ...Mavenás** jeligére e lap kiadójába.

ÖKOKOS SEPRŐNY ÉL gyártásához força
lomba hozatalához ti nanszi rozot vagy gya- 
rost keresek. Adam Tibor. Munkaeevo.

SZABADALMAZOTT KÖNNYŰ TARTÁLY
nagynyomású ça/,ok szallitasara > eltartá
sára e. találmány értékesítéséhez gyárt ke
res 1*. Benkwitz. Oresden A. Z\\ ingliMr. 40.

BŐR TISZTÍTÓ GÉP, szahdaaImáztatásra alkal
m.is, eladó. .1. Stiipan. Tarvisie lObiszor
szág. I

\ KIT ENGMSMI LSUIAMT A. IIERI NG. NURN-
RERG keres io s/al*ada I mat megvételre, 
vagy vas és fémtömegcikkek eçyedârnsi- 
t a ̂ a t.

Horváth Sándor és Fiai
fes ték  t*s l ak k gvn r  a

..Smelting* kohászati és Fémművek K I. 
Hurgan>lehérg>áranak toelárusitói

Budapest, l\., Ferenc Jó/.sel rakpart 22

AMERIKÁBAN ANGLIÁBAN

ÚJDONSÁG
KNersgummi taipalás 

az eredeti

CREPE-RUBBER JOLE
100" o-os természetes tiszta gummival

I )  E  F  K N S O K  GLMMI-SZAKl Z l . t r
BUDAPEST. IX . RÁDAY-UTCA II.

Képviseletek
NAt.Y FR A N C IA  FRAEUIZIÓS MUSZERGYÁR

o*i o  bevezetett képviselőt Magyarországra.
Ajánlatokat II. Morin 11. rue Dűlőiig, Ba
ris eimre kér.

HŰTŐKÉSZÜLÉKEK GYÁRA (tej. bor és l a -

vanyviz büfésére) átadná képviseletét Ma- 
çyarorszaçra és a Balkánra, Megkeresések 
I nedin h Stamp (í. m. b. Ii. Bergedorf 
Hez. Hamburg eimre küldendők.

•lo M Mti.l MMMNÉSt l BAK előfizetők gyüjté 
se vei szép jövedelmet érhetnek el. Bőveb
bet a kiadóban d. u. 2—3 közt.

NÉMET GÁZGÉPGYÁR, amely benzinből vagy
gazolin hol gazle jlesztó készülékeket gyárt,
kejiviselot keres Magyarországra. Cime:
' 11 i «* i1 U. Töve M aseb i lien fa bri k Halle, 
t Saa le).

k I B AK ATI  R E K L Á M F IG U R Á K A T  gyártó vál
lalat keres képviselőt Magyarországra. 
Ajánlatok Harry A. Siihreke, Hamburg, 
22 Wandsbeeker < haussée 238 eimre kül
dendők.

F K I ED L E R -féle szabadalmazott

„GAMMA" hajnOvesziű
egyszersmind a hajhullás, a korpásodás. haj-

molyosodas legtökéletesebb gyógyszere.
GAMMA11 ha jszappan

teljesen feleslegessé teszi minden más hajmosó 
használatát, mert altala a tej és a hajbőr 
teljesen megszabadul a felrakódott idegen

anyagoktól.
Orvosilag kipróbálva és ajánlva. 

Kapható mindenütt.

FRIEDLER LABORATÓRIUM
VII., Murnáyl-u. 16. Telefon: József 464-71.

F I G Y E L E M !
Eredeti angol crepe gummi tal- 
palások. Bármilyen bőrcipőre

félévi jótállással!
Női cipőre: 5 P Férfi cipőre: 6 P
Teniszcipőt, esököpenvt. labdát, stb.

szakszerűen javít.

SSDEFENSOR
Villanyerőre berendezett gummi-üzeme

Budapest, IX., Ráday-utca 11.

Hnpittatotl :
1909. W E I S Z A .

F O G A S K E R É K G Y Á R
Eráciziós fogaskerekek , au tó -a lkatrészek , gép
gyártás, henger- es f ó t e n g e U -köszörülés

BUDAPEST. Vili.. NAGYTEMPLOM UCCA 34
T K I . K K O N :  J. B D H -0 5  és 155—85



MEGJELENT a

LEGMODERNEBB KAPCSOLÁ
SOK, ÁRNYÉKOLTRACSU ES 

VÁLTÓÁRAMÚ CSÖVEKKEL. 
NÉLKÜLÖZHETETLEN MINDEN 

RÁDIÓ -AM ATOR R ESZERE.
TÖKÉLETES HANGTISZTASAG,

NAGY SZELEKTIVITÁS, MODERN 
KIVITEL. A PHILIPS LABORA

TÓRIUMBAN T E R V E Z V E

E R E D E T I  N A G Y S Á G Ú
D A R A B  SZABÁSMINTA

KAPHATÓ MINDEN R A DI O Ü 2 LE TB E N ÉS K Ö N Y V K E R E S K E D E S B E N




