
egyszer érintsünk, vagy elhelyezni a sakktáblán nyolc királynőt úgy, hogy ne 
üssék egymást, stb. [1]-ben és [2]-ben erre is több példa van. 

Nem érdemes rekurzív algoritmust használni akkor, amikor a feladat  egysze-
rűen megoldható iterációval. Vannak esetek amikor pedig nem szabad rekurzívan 
megoldani egy feladatot,  akkor sem, ha az történetesen rekurzívan van megadva. 
Jó példa erre a Fibonacci-sorozat. Ha egyszerűen alkalmazzuk a rekurzív képletet, 
bizonyos Fibonacci-számokat többször is ki fogunk  számítani, pedig ez 
fölösleges.  A feladat  könnyen átírható nem rekurzív alakra. Kezdetben beállítjuk: 
P:-0 és R:-l értékeket, majd az 

S := P+R, P := R, R := S 

ismétlésével tetszőleges Fibonacci-szám kiszámítható. 
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A vezetékes távközlésről 

Különböző'frekvenciák,  különböző?  vezetéktípusok 
Annélkül, hogy az elektromágneses hullámok jelterjedési törvényszerűsége-

inek leírásába részletesen belemennénk, néhány ismert összefüggést  fel  kell 
idézni a gyakorlati jelentősége miatt. 

Ha vonalszerű vezetéken vizsgáljuk a haladóhullámú szinuszos jelek terjedési 
sebességét, azt találjuk, hogy az fordítva  arányos a vezeték egy kilométerére eső 
induktivitásának és kapacitásának négyzetgyökével: 

Általánosabb formában  az elektromágneses hullámok terjedési sebessége 
adott anyagban az anyag mágneses permeabilitásának és dielektromos ál-
landójának négyzetgyökével fordítva  arányos: 

Ha most eltekintünk a ferromágneses  anyagok alkalmazásától, továbbá olyan 
anyagokat veszünk figyelemebe,  amelyeknek relatív dielektromos állandója 4-nél 
nem nagyobb, akkor a vizsgált áramkörökben a jelterjedés sebessége a fényse-
bességnek legfeljebb  felére  csökkenhet, ami mostani meggondolásainkban az 
arányokat lényegesen nem módosítja. 

Figyelembe véve a fénysebességgel  terjedő hullámok frekvenciája  és hullám-
hossza közötti összefüggést:  c = f  λ, az egyes áramkörtípusokon továbbított jelek 



frekvenciáira  és hullámhosszaira vonatkozó adatokat az alábbi táblázatból 
kiolvashatjuk 

A: hangfrekvenciás  áramkör 

B: szimmetrikus vezetékek, analóg vivőáramú üzemmódban 

C' koaxiális kábelek 

0: mikrohullámú összeköttetések 

E: fényvezetők  (hullámvezetők) 

A különböző vezetéktípusokra tehető megállapítások: 
a) Hangfrekvenciás  áramkör  Az előforduló  hullámhosszak gyakorlatilag 100 

km és 1000 km közötti értékűek. Az ilyen típusú, maximálisan 30 km hosszú 
áramkör teljes hosszában ekvipotenciálisnak tekinthető és egyszerűen 
méretezhető. 

b) Szimmetrikus  vezetékpár,  analóg vivőáramú  üzemmódban:  Az áramkör 
megjelölésében a „szimmetrikus" kifejezés  egyrészt a vezetékpáron terjedő 
haladóhullámú jelek földszimmetrikus  jellegére utal, másrészt arra, hogy a közös 
nyomvonalon haladó vezetékpárok egymás közötti áthallásmentesítését 
geometriai elhelyezési-, és ezzel összefüggésben  villamos szimmetriaviszonyok 
biztosításával lehet elérni. (Pl. közös oszlopsoron haladó légvezetékpárök ker-
esztezései, vagy kábelérpárok, érnégyesek sodratai.) Az előforduló  hullám-
hosszak néhány km. nagyságúak. Az állóhullámok kialakulását illesztett 
lezárásokkal meg kell akadályozni. E vezetéktípusnál az energiatovábbítás 
haladóhullámú jelek formájában  történik, a villamos folyamat  kvázistacionárius-
nak tekinthető. Tehát, csak a konduktív áramot kell figyelembe  venni, a 
konvektiv áram, a lesugárzott energia elhanyagolható. Nem hanyagolható el 
viszont az áramkiszorítás jelensége, ahol a behatolási mélység a frekvencia 
négyzetgyökével fordítva  arányos (1. a 2. ábrát) 

c) Koaxiális  kábelek:  Az előforduló  hullámhosszak 25 méter fölötti  értékek. A 
magyar távközlő hálózatban a névlegesen 1,2/4,4 mm-es kiskoaxiális csővezeték-
típust rendszeresítették. (Pontosabban a belső vezeték átmérője 1,18 mm, míg a 
cső belső átmérője 4,43 mm.) Az arányokból érzékelhető, hogy a csővezeték 
dielektrikumában a villamos erővonalak sugárirányúak, és a dielektrikumot 
határoló vezetőkben záródnak. A mágneses erővonalak a vezető tengelyére 
merőleges síkban, koncentrikus körök formájában  helyezkedne el. Az áramki-



A behatolási mélység (δ) számértékai aluminium és rézvezetőnél a frekvencia 

2. ábra 

3. ábra 

szorítás jelensége markánsan érvényesül, de energiatovábbítás csak a vezetőkben 
történik, a dielektrikumban nem (1. a 3- ábrát). 

d) Csőtápvonalak,  hullámvezetők:  A természetben a stabil egyensúlyi hely-
zetek mindig energiaminimumokhoz kötődnek. Ez a villamosságtanban azt 
jelenti, hogy az erővonalak lehetőleg köralakúak, vagy enyhe ellipszis alakúak, 
az ekvipotenciális felületek  pedig lehetőleg gömbalakúak, vagy enyhe forgási 
ellipszoid formát  vesznek fel.  Tehát, amint a hullámhossz a hullámvezetők 
átmérőjének nagyságrendjébe esik, a dielektrikumban haladó erővonalak egyre 
jobban görbülnek, és egyre nagyobb súllyal megjelenik a vezetőkben folyó 



„vezetési áram" mellett a dielektrikumban kialakuló „eltolási áram", a vezetődben 
vezetett energiatovábbítás mellett egyre nagyobb súlyt képvisel a dielektrikum-
ban továbbított, sugárzott energia. 

Ha például egy 12 GHz-es mikrohullámú berendezést tekintünk, akkor kb. 25 
mm-es hullámhosszakról van szó. Semmi akadálya nem lenne villamos szem-
pontból, hogy az irányított sugárzás antennalevezető kábelét két különböző 
dielektrikumként funkcionáló  anyagból konstruáljuk meg. (Pl. levegő-poliszti-
rol.) Ugyanis a hullámformákat  (hullámterjedési módusokat) a két dielektrikum 
határfelülete  határozza meg: ha a „héj"-ban más mágneses permeabilitású és más 
dielektromos állandójú anyag található mint a „mag"-ban, akkor a mag-héj 
határfelületen  az eltérő terjedé`si sebesség miatt a különböző módusok elkerül-
hetetlenül felhasadnak.  Tehát, csak olyan módusok terjedése lehetséges, amelyek 
azt a határfeltételt  elégítik ki, hogy a terjedő hullámformák  villamos 
térerősségének a hullámvezető tengelyével párhuzamos (longitudinális) irányú 
komponense a két dielektrikum határfelületén  nulla (a Bessel függvények 
gyökhelyei). Pusztán gyártástechnológiai és gazdaságossági okai vannak a 
levegő-fém  konstrukciójú hullámvezetők szinte egyeduralkodó voltának. 

e) Fényvezető  szálak:  A látható fény  hullámhossza közismerten 350-750 nm 
közötti érték. A fényvezetős  távközlésben technológiai okokból infravörös 
lézereket alkalmaznak. A fénysugár  csillapítása az üvegszálban frekvenciafüggő 
érték, hiszen az atommagok köré csoportosuló elektronok nem vehetnek fel 
tetszőleges energiaszinteket. 

Ha egy foton  által képviselt energia (amely a frekvenciával  egyenesen arányos) 
ütközés esetén hozzáadódik egy atommaghoz kötött elektron energiájához, két 
eset lehetséges: 

1) ha az energiaösszeg „megengedett" energiaszintet ad, úgy a foton  el-
nyelődik, az elektron gerjesztett állapotba kerül. A homogén kristályszerkezetű 
anyag az adott hullámhosszúságú fény  számára adott abszorpciós értékkel 
rendelkezik. 

2) ha az elektron eredeti energiája és a foton  által szolgáltatott energia összege 
a tiltott energiasávba emelné az elektront, úgy az elektron a fotonnal  rugalmasan 
ütközik, a fény  továbbhalad. A homogén kristályszerkezetű anyag az adott 
hullámhosszúságú fény  számára átlátszó. 

A valóság bizonyos mértékig összetettebb. Kristályos anyagokban sem 
ugrásszerű, amorf  anyagokban méginkább lassan változó az abszorpciós együt-
tható frekvenciafüggése.  Egy tényleges fényvezető  szál csillapításának frekven-
ciamenetében azonban jól megfigyelhető  minimumhelyek, úgynevezett „optikai 
ablakok" definiálhatók.  Ilyen relatív minimumhelyek, optikai ablakok találhatók 
a 850 nm-es, az 1300 nm-es, és az 1550 nm-es hullámhosszak környezetében. 
Ha az alkalmazott lézer hullámhosszát kereken 1000 nm-esnek tekintjük, akkor 
az ehhez tartozó frekvencia  3 x 1014 Hz-nek, 300 terahertznek tekinthető. 

Ha ehhez a hullámhosszhoz kellene hullámvezetőt szerkeszteni, akkor 1 
mikron nagyságrendbe eső szálátmérőre volna szükség. Ma gyártástech-
nológiailag a 10 mikron névleges átmérőjű fényvezető  szálak előállítása 
valósítható meg, ahol a 10 mikron a fényvezetésben  résztvevő nagy törésmutatójú 
„mag" átmérőjét jelöli, és e magot az optikai és mechanikai védelem érdekében 
125 mikron névleges átmérőjű „héj" veszi körül. Az ilyen szálat monomódusú 



szálnak nevezzük, mivel a magban legnagyobb energiaszinttel a legegyszerűbb 
hullámformák,  az alapmódus hullámformái  vannak jelen. A mai gyártástech-
nológia csúcsának tekinthető a 10 mikronos magátmérőjű üvegszál gyártása 
olymódon, hogy az átmérő, az ovalitás és az excentricitás együttes hatása sem 
eredményezhet a névleges értéktől 1 mikronnál nagyobb eltérést. A szál csil-
lapításának csökkentését, az alkalmazott hullámhossz és a magátmérő mérete-
inek közelítését úgy próbáljuk elérni, hogy rohamléptekkel halad a nagy 
hullámhosszúságú (2-5 mikronos) lézerdiódák kifejlesztése.  Történetileg azon-
ban először a multimódusú, 50 mikronos magátmérővel rendelkező fényvezető 
szál gyártása vált lehetségessé. (A héjátmérő ezesetben is 125 mikron átmérőjű, 
azonban ennek fizikai  jelentősége nincs. A kb. tizedmilliméteres szálátmérő 
mellett azért döntöttek, hogy szerelési, hegesztési műveleteknél a szál kézzel 
megfogható  és a műszerekbe bevezethető legyen.) 

Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy az 1 mikronos hullámhosszúságú fény 
az 50 mikronos átmérőjű szálban nemcsak a keresztirányban renkívül elnyújtott 
alapmódusban terjed. Az energiaminimumhoz közelebb álló stabil egyensúlyi 
helyzetet („gömbölyűbb" ekvipotenciális felületek,  „köralakúbb" erővonalak) 
úgy éri el az adott hullámhosszúságú fénysugár,  hogy a térerősség tangenciális 
komponense egy sugárirányú egyenes mentén is egyszer vagy többször pólust 
vált. így a térerősségnek a teljes körülfordulás  mentén kialakuló maximumhelyeit 
„csomósíkokként", a sugárirány mentén kialakuló maximumhelyeit pedig 
„csomóhengerekként" jellemezhetjük. Az egyes módusokat két index-szel jelle-
mezzük. Az első számjegy a csomósíkok számát, a második index a 
csomóhengerek számát jelenti (1. az 4. ábrát). 

A csomósíkok es csomóhengerek vázlatos szemléltetése: 

4. ábra 



A korszerű multimódusú szálak alkalmazásával ma 30-40 km az ismétlőállomás 
nélkül áthidalható távolság, monomódusú szál alkalmazása esetén ez néhányszor 
száz kilométeres élték. A nem túl távoli jövőben azonban várható (a nagyobb 
hullámhosszúságú tartományokban, esetleg kristályos műanyagszálak kifej-
lesztésével) a többezer km hosszúságú, ismétlőállomás nélküli erősítőszakaszok 
megjelenése, ami a földrészek  közötti nagy csatornaszámú digitális összeköt-
tetéseknek fontos  hordozója lehet. 

A közeljövő?  távközlési  szolgáltatásinak  műszaki  háttere 
Az előző fejezetből  belátható, hogy minden frekvenciatartományhoz 

meghatározható a hozzá optimálisan illeszkedő vezetéktípus. Egyszerű dolog 
ezek után már annak megértése is, hogy a digitális technikában szükséges 
nagytávolságú áramkörnyalábok mikrohullámú PCM (pulzus-kód-modulált) be-
rendezésekkel, vagy fényvezetős  technikával valósíthatók meg gazdaságosan. Ma 
már készülnek a rendszertechnikai tervek a Földet behálózó, nagy interkontinen-
tális szakaszokat tartalmazó fényvezetős  kábelhálózatokra, amelyek a hely-
hezkötött, adott relációjú szolgáltatások széles skálájának biztosítására 
alkalmasak. 

Ezzel párhuzamosan készülnek a rendszertechnikai tervek egy Föld körüli, 
30-70 távközlési műholdból álló és egymáshoz viszonyítottan rögzített helyzetű 
műhold rendszerre, amely a mobil és gyorsan változó időszakos igények globális 
kielégítésére lesz alkalmas. E rendszer bármilyen újnak tűnik, technikailag 
megvalósítható. Amíg pl. a vietnami háború idején egész csapattestek tűntek el 
nyomtalanul az őserdőben oly módon, hogy máig sem ismeretes az eltűnt 
katonák sorsa, az Öböl-háború idején már minden amerikai katona 
felszereléséhez  hozzátartozott az a parányi jeladó, amelynek jelét a katonai 
műholdak közvetítésével a hadvezetés folyamatosan  vehette, és méternyi pon-
tossággal megállapíthatta, nyilvántarthatta az egyes katonák pillanatnyi tartózko-
dási koordinátáit. Ugyanígy lehetséges mozgó földi  vagy légi közlekedési 
eszközökön is a diplomaták vagy menedzserek részére telefonos  vagy akár 
video-terminálos összeköttetés a földi  vagy más mozgó állomásokkal, lehetséges 
a luxushajó tax-free  áruházában vagy éttermében a vendég VISA-kártyájának 
ellenőrzése a nemzetközi adatbankok igénybevételével, a déli sarki expedíció 
munkájának hatékony támogatása, és még hosszan folytatható  a sor. 

Szerkesztői  megjegyzés:  A világviszonylatban  már eddig  elért  eredmények  azzal a 
reménnyel bíztatnak,  hogy talán a nem nagyon távoli  jövőben nálunk  is — Kelet 
Európában — meghonosodik  a korszerű  távközlési  rendszer. 

Hol lndonner László 
MATÁV - Sopron 


