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Irta: Dr. TOM ITS IVÁN posta műszaki tanácsos.

(Folytatás.)

IV. Erősített áramkörök stabilitása.
Minden távbeszélő-összeköttetés, mely erősítőket is tartalmaz, 

képes bizonyos feltételek mellett önrezgésbe jönni. Ez annyit jelent, 
hogy az áramkör valamelyik erősítője energiakészletének segítségével 
bizonyos okból állandó hangfrekvenciás áramot gerjeszt, mely a 
többi erősítőkön áthaladva a végállomások távbeszélőkészülékeiben 
hallható szinuszoidális hangot kelt, vagyis „fütyül”. Minthogy az ilyen 
„begerjedt“ áramkörök fütyülése a távbeszélő-összeköttetés üzemét 
teljesen megbénítja, igen fontos, hogy áramköreink méretezésénél 
már előre olyan viszonyokat teremtsünk, hogy „fütyülés“ ne jöjjön 
létre. Sőt, — egy lépéssel tovább menve, — technikai berendezéseinket 
úgy kell megterveznünk, hogy áramköreink még akkor se jöjjenek 
önrezgésbe, ha esetleg egyes távbeszélő vezetékszakaszok (légvezeté�
kek, kábelek) elektromos jellemzőiben az idő folyamán kisebbmérvű 
változások is történnek. Amennyiben áramköreink technikai beren �
dezéseit az említett szempontból megfelelően konstruáltuk meg, azt 
mondjuk, hogy távbeszélő-összeköttetéseink állapota „stabil“.

Az önrezgések létrejöttének közvetlen oka az erősítőkön fel�
lépő visszacsatolás. Az előző fejezetből már ismeretes, hogy erősített 
áramkörökön az egyidejű ellenirányú beszélgetéseket csak úgy lehe�
te tt megoldani, hogy a két ellentétes irányba haladó beszédáram szá-



mára úgynevezett „elektromos kitérőket“ alkalmaztunk, amelyeken a 
különböző irányú beszédáramok egymást mintegy kikerülik. Két- 
huzalos áramkörökben minden erősítő-hely egyszersmind kitérőül 
szolgál, míg a négyhuzalos rendszernél csupán a két szélső interurbán- 
központ végberendezésein történik az ellentétes irányban haladó be�
szédáramok pályáinak szétválasztása. A kitérők funkciója annál tö �
kéletesebb, minél jobban hasonlítanak elektromos szempontból egy�
máshoz a kitérők differenciál-transzformátoraihoz kapcsolt áram �
körök és azok vonalutánzatai (Nachbildung). Az említett differenciál- 
transzformátoros berendezés (1. Magyar Posta, Műsz. Közi. III. évf.
4. sz. 123. lapjának ábráit) ideálisan akkor végzi feladatát a legtökéle�
tesebben, amikor vezetékének s a vele összetartozó vezetékutánzat�
nak látszólagos ellenállásai nagyságra és fázisra is egymással ponto �
san egyenlők, még pedig mindazon frekvenciáknál, melyeket az erő �
sítőberendezés üzemileg jól tud erősíteni.

Erősített áramkörök tervezésénél az utánzatok kapcsolási sémái�
nak és elektromos méreteinek megállapítása elsőrendű követelmény. 
A vezetékutánzatok általában ellenállások, önindukciós tekercsek és 
kondenzátorok kombinációiból állanak (Network); az ilyen kombi�
nációk elektromos sajátságai azonban gyakran igen komplikáltak, 
úgy, hogy a látszólagos ellenállások viselkedésének törvényszerűsé �
geibe általában csak úgy láthatunk bele, ha azok értékeire vonatko �
zólag számításokat is tudunk végezni.

Ezek a számítások korántsem olyan egyszerűek, mint a közön�
séges ohmikus ellenállásoké egyenáramok esetében. A  váltakozó ára �
mok technikájában minden látszólagos ellenállásnak különböző frek �
venciáknál különböző nagysága van; emellett az említett ellenálláson 
át folyó váltakozó-áram erőssége és a kapocsfeszültség közt fennálló 
fáziskülönbség is rendkívül függ a használt áram periódus-számától.

Minthogy sem a vonalutánzatok méretezésénél, sem pedig a vál�
takozó-áramokkal történő vizsgálatoknál és méréseknél az említett 
számítások elveinek ismerete nem nélkülözhető, a következőkben 
mindenekelőtt a látszólagos ellenállásértékek számítási módszereit 
fogjuk röviden áttekinteni, ismertetve egyben azoknak főbb eredmé�
nyeit a távbeszélő-vezetékek elméletében.
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1. Látszólagos ellenállások (Scheinwiderstand) értékeinek 
számítása komplex-számok segítségével.

Az előzőkben már említettük, hogy ha egy ellenállásokból, ön �
indukciós tekercsekből és kondenzátorokból összekapcsolt tetszés �
szerinti kombinációnak (pl. távbeszélő-áramkör) két pontjára egy 
n frekvenciás váltakozó elektromotoros erőforrást kapcsolunk, akkor 
ezen a két ponton fellépő kapocsfeszültség és a kombinált kapcsolásba 
átfolyó áram erőssége fázisban általában egymástól eltérők lesznek. 
A kapocsfeszültség és áramerősség abszolút értékeinek osztásából 
keletkező viszony az egyenáramokhoz hasonlóan itt is ellenállás jel �
leggel bir és ohmokkal mérhető; ez az ellenállásérték azonban elektro �
mos szempontból, — főleg, ami az energia-viszonyokat illeti, —- más
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tulajdonságokkal bir, mint az egyenáramoknál deiiniált ohmikus 
ellenállások. Pl. már az erősáramú technikából is ismeretes, hogy a 
váltakozóáramú áramforrásból leadott energiateljesítmény csak akkor 
egyenlő a feszültség és áramerősség szorzatával, ha azok teljesen 
megegyező fázisban vannak; ha azonban a feszültség és áramerősség 
közt ±  90" fáziskülönbség áll fenn, akkor a leadott energiateljesít�
mény értéke 0.

Nyilvánvaló, hogy ha az említett kapcsolási kombináció válta �
kozóáramú ellenállását úgy akarjuk definiálni, hogy arra az egyen�
áramoknál már ismert számítási eljárások és törvények alkalmazhatók 
legyenek, nem elégséges csupán a feszültség és áram viszonyát, mint 
ellenállás-értéket megadni, hanem azt olyan számmennyiséggel kell

definiálni, melyben a feszültség és az áramerősség fázisdilferenciája 
is kifejezésre jut.

Közelfekvő gondolat, hogy az ilyen váltakozóáramú ellenálláso�
kat irányított, azaz vektoriális mennyiségekkel ábrázoljuk, hasonlóan 
az erősáramú technikában már követett ábrázolási módhoz, ahol a 
váltakozó áramok és feszültségek grafikus ábrázolása irányított egye�
nes darabokkal történik.

A mellékelt 22. ábrában látható derékszögű koordinátarendszer�
ben ábrázolt Z irányított mennyiség (vektor) olyan váltakozóáramú

ellenállást jelent, melynek abszolút értékét ohmokban az OA nyíl 
hossza adja meg, míg a feszültség és áramerősség közti Ф fáziskülönb�

ség azáltal jut kifejezésre, hogy az OA irányított egyenes a vízszintes 
koordináta-tengellyel Ф szöget zár be.

Hogy ez az ábrázolási mód jogosult, az a váltakozóáramok elmé-



1

létéből kimutatható; ezzel azonban itt e helyen nem óhajtunk foglal�
kozni. Természetes, hogy a 22. ábrában látható grafikus szemléltetés 
reánk nézve csak akkor fog gyakorlati értékkel bírni, ha vele alkal�
mas módon számításokat is tudunk végezni. Az első feladat tehát,

—*-
hogy az OA ellenállásvektort olyan számmennyiséggel fejezzük ki, 
mely egyszerre jellemzi annak abszolút nagyságát és irányát. A mate �
matika szerencsére rendelkezik olyan számmennyiséggel, melynek 
egyidejűleg két jellemzője van s amely vektoriális ellenállások ki�
fejezésére kiválóan alkalmas: ez az ü. n. komplex-számok tartománya.

A  22. ábrában látható koordináta-rendszer két tengelye alkotja 
a következőkben a komplex-számsík abszcisszáját (vízszintes tengely) 
és ordinátáját (függőleges tengely). A z előbbire pozitív irányban a 
p o z itív  v a ló s  (reá lis ) szám o k  v a n n a k  fe lm érv e , m íg az  u tó b b in  fe lfelé  
és lefe lé  p o z itív , ille tő leg  n e g a tív  irá n y b a n  a k é p z e te s  ( im ag in á riu s) 
szám o k  v a n n a k  áb rázo lv a , m e ly ek  egysége, m in t ism ere te s ,

j =  k - i .

Az ábrában látható Z vektor-ellenállást e komplex számsikban 
az A pont jellemzi, melynek komplex számértéke tehát

Z =  r +  j p . . . .  9.
i —V

Z abszolút értékét |Z[-t, mely az ábrázolt О A egyenes hosszával 
egyenlő, továbbá a cp fázisszöget a következő formulák alapján szá�
m íthatjuk ki:

Z  —  1 r 2 - f -  p2 , . . .  10a.

tg ф =  |( . . . .  10b.
r

А Ф szög pozitívnak számít, ha p is pozitív (r, amint később látni 
fogjuk, csak pozitív lehet); ekkor a vektoriális ellenállást ábrázoló 
pont (A) a felső negyedsíkban fekszik. Ha p negatív, akkor a Z vek�
tor az alsó negyedsíkba kerül.

A 9. alatt feltüntetett komplex vektor-ellenállás értékeit 
a gyakorlatban sokszor polár-koordinátákkal kell kifejezni; ilyenkor 
r és p értékeit Z és Ф értékekkel helyettesítjük. Lévén

r
COS Ф =  |7 |-

és
Psin ф  =  12 f ,

ennélfogva

Z =  |Z| j +  j =  \z\ (cos Ф +  j Sin ф) .

A matematika egy ismert tétele szerint

cos Ф —(— j sin ф - ej f »
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s így a vektoriális ellenállásnak polár-koordinátás alakja

Z =  Zo eí,f , . . .  11.

ahol Z abszolút értékét |Z |-t röviden Z„-val jelöljük.
Az elektrotechnika alaptörvényei segítségével most már megálla�

pítható, hogy a legegyszerűbb, ellenállásokat, önindukciós tekercseket 
és kondenzátorokat tartalmazó kapcsolási kombinációknak milyenek 
a vektor-ellenállás értékei. A 23. ábrában látható a három legegysze�
rűbb s egyszersmind legjellemzőbb ilynemű kapcsolás. Az első (A ’) 
egy egyszerű tiszta ohmikus ellenállást mutat, amely tehát áram hatása 
alatt, mint ismeretes, elektromos energiát csupán belső súrlódása 
révén vesz fel (Joule-meleg). Az ilyen ellenállás végpontjaira kapcsolt 
váltakozó feszültség és az előálló áram erőssége, mint ismeretes, min �
dig azonos fázisban vannak (fáziskülönbség zérus); a mondottak 
alapján tehát az ohmikus ellenállásnak vektoriális ábrázolása a pozi�

tív valós tengelyen történik (1. a 24. ábra O A ’ szakaszát).

A második séma (A) egy egyszerű L önindukcióval és R ohmikus 
ellenállással biró tekercs esetét ábrázolja (fojtó tekercs). Mint isme�
retes, egy ilyen tekercsre kapcsolt w =  2 ír n körfrekvenciával biró 
váltakozó elektromotoros erőforrás feszültsége fázisban mindig előre 
siet az áramerősségéhez képest, más szóval, az áram a feszültséggel 
szemben fázisban visszamarad. Amennyiben az ily jellegű fázis�
eltérések szögeit a gyakorlat pozitívnak fogadta el, a tekercs vektor�
ellenállását a felső negyedsíkban kell ábrázolni (1. 24. ábrát). A vek�
torellenállást magát a következő komplex kifejezés adja meg (a bizo�
nyítást mellőzzük):

Z — R +  j w L . . . .  12.

R a Z látszólagos ellenállás ohmikus része, míg j w L a reaktancia 
nevet viseli. A pozitív értékű reaktanciát induktivitásnak is nevezzük.

A 12. alatti kifejezés abszolút értéke és fázisszöge a következő 
formulákkal számítható ki:

Zo =  IZ I =  KR2 4- ш2 L2 . . . .  13a.

tg ф =  . . . .  13b.
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A 13. a) alatti kifejezésből kitűnik, hogy az L önindukció jelenléte 
m iatt az ellenállás abszolút értéke R-hez képest megnövekedett. Ez 
az ellenállás már nem tisztán ohmikus jellegű, energiát fogyasztó ellen�
állás, hanem még egy energiát nem fogyasztó, induktív jellegű fojtást 
is tartalmaz; ugyanis, ha R =  о volna, akkor a tekercsen át folyó 
áram a 13. b) alatti formula alapján fázisban 90°-kal visszamaradna a 
kapocsfeszültséghez képest, vagyis energiateljesítményt nem venne 
fel (tiszta energiafelvételmentes fojtás).

A vektoriális ellenállást általában a német technikai irodalom 
terminológiája látszólagos ellenállásnak (Scheinwiderstand) is nevezi,, 
ami a fentebb mondottakból könnyen érthető.

24. ábra.

A 23. ábra В kapcsolása egy ellenállással sorbakapcsolt konden �
zátor esetét mutatja. A számított vektoriális vagy látszólagos ellen�
állás értékét itt is bizonyítás nélkül közöljük:

Z — R -j- -— ~ • . . . 14a.
J w C

Ha az imaginárius tag számlálóját és nevezőjét j-vel megszoroz�
zuk, a Z látszólagos ellenállás még így is írható:

Z ==- R ------ L  . 14b.
u) C

A  14 b)-ben előforduló negatív képzetes tagot kapacitív reaktan- 
ciának nevezzük.

Könnyen látható, hogy a kapcsolás vektorellenállását, lévén az
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imaginárius tag negatív, a 24. ábra alsó negyedsíkjában kell ábrázol�
nunk; ez annyit jelent, hogy а ф szög negatív, azaz а В kapcsolás 
sarkaira tett váltakozó feszültség fázisban késik az áramerősséghez 
képest.

Az ism ertetett vektorellenállások leglényegesebb tulajdonsága 
az, hogy reájuk mindazok a törvények érvényesek, melyek 
az egyenáramú technika közönséges ohmikus ellenállásaira vonatkoz�
nak. Érvényes elsősorban az Ohm-féle törvény, mely szerint

—>- —>-

E =  I . Z ;
—>- >-

itt most már E és I épp olyan vektoriális jellegű feszültséget és áram �
erősséget jelent, mint amilyenek az erősáramú technika grafikus ábrá �
zolásaiból már jól ismeretesek.

Ugyancsak érvényesek a látszólagos ellenállásokra az áram �
elágazások összes törvényei is (Kirchhoff), továbbá mindazok a tö r �
vények, melyek ebből leszármaztathatók (pl. a W heatstone-híd tö r �
vénye). Ohm és Kirchhoff törvényei alapján a vektorellenállások 
műveleti szabályai is ugyanazok maradnak, mint az egyenáramoknál; 
állanak ennélfogva a következők:

a) sorbakapcsolt ellenállásoknál az eredő ellenállást (Z) úgy szá�
mítjuk ki, hogy az egyes összetevő ellenállásokat (Z,, Z 2, .. .) a kom �
plex-számok szabályai szerint összeadjuk:

Z =  Z, +  Z. +  . . . .  ;

b) parallel kapcsolt ellenállások esetén nem az ellenállások, ha �
nem azok reciprok-értékei, az úgynevezett vezetőképességek összege- 
ződnek. Tehát pl. Z, és Z 2 ellenállások parallel kapcsolásánál az eredő 
ellenállás a következő formula alapján számítható ki:

: . !  ■Z Zi Z-2

G  az eredő komplex-vezetőképességet jelenti.
A számításoknál természetesen állandóan ügyelni kell arra, hogy 

a komplex-számok műveleti szabályait mindig helyesen alkalmazzuk. 
Lássuk példaképen а В kapcsolás vezetőképességének számítását. A 
látszólagos vezetőképesség itt a 14 b) alatt feltüntetett látszólagos 
ellenállásértéknek reciprokja, azaz

G=— UR ----- 7 -w U

hogy ezt a kifejezést a komplex-számok szokásos alakjára, 
G  =  Gi +  jG 2 hozzuk, a nevezőből el kell tüntetni az imaginárius ta �
got; evégből a tört számlálóját és nevezőjét megszorozzuk az utóbbi 
konjugált komplex értékével;
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1 R -(- ' R -j-----■ >
^  1 ____  UJ C _ ш C =  R

R ------ W  R 4-----4=T R2 H---- 2 r̂ 2 R2 H-----t~cTT
w С шС UU“3 C“ UJ" c

1
UJ C R Ш2 c 8 , . új C

J 1 ' 1 +  k 2 си2 C2 ' ' J 1 +  R2 UJ2 C2 ‘

R 1

A sorbakapcsolt vektor-ellenállások összegezhetőségének tö r �
vénye már az A és В jelzésű kapcsolási sémák vektorellenállásainak 
formuláinál (1. 12) és 14) egyenleteket) is demonstrálva van; látható 
ezekből, hogy egy adott ui körfrekvenciánál

R ohmikus ellenállás látszólagos ellenállása R,
L önindukció látszólagos ellenállása j w l ,

C kondenzátor látszólagos ellenállása ------•
új  C

E három elemi vektorellenállás-értékből most már a jelzett sza�
bályok értelmében azok bármilyen kapcsolási kombinációjának lát�
szólagos ellenállása kiszámítható.

Minden kapcsolási összetétel vektorellenállása egy adott w kör- 
frekvencia mellett általában háromféle jellemző viselkedést m utathat;

1. а ф fázisszög pozitív, az ellenállás vektora a felső negyedsíkban 
van ábrázolva; az összetétel vektorellenállásáról azt mondjuk, hogy 
induktív jellegű, lévén viselkedése elektromos szempontból a 23. ábra 
A alatti sémájához hasonló;

2. а ф fázisszög negatív, az ellenállásvektor az alsó negyedsíkban 
fekszik; a kombináció ilyenkor kapacitív jellegű, mivel viselkedése a 
В alatti sémához hasonló;

3. а Ф fázisszög értéke zérus; az összetétel látszólagos ellenállása 
ekkor tiszta ohmikus jelleggel bír, vektora pedig a valós tengelyen 
fekszik.

Egy adott kombinációnak látszólagos ellenállása lehet egy frek �
venciánál induktív, másiknál pedig kapacitív, esetleg ohmikus. Szem�
léltető példával szolgál erre a 25. ábrában feltüntetett rezonancián 
kapcsolási összetétel, melynek vektorellenállása a mondottak alapján

z - K- i i - L  ..'cl ■ ■ ■ • '4
Ha ui-t úgy váasztjuk meg, hogy az imaginárius tag értéke zérus 

legyen (rezonancia esete), vagyis
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akkor Z tiszta ohmikus jelleggel bir. Könnyen kimutatható, hogy ha
Ш > Ш о ,

akkor a 15) kifejezés zárójele pozitív, az említett rezonanciás kapcso�
lás viselkedése induktív jellegű, míg ha

W <  W 0 ,

Z ellenállás kapacitív jelleggel bir.

2. Kettős távbeszélő-vezetékek látszólagos ellenállásai.

Minden kettős távbeszélő áramkör, mint azt a közleményünk 
elején (1. Posta Műszaki Közlemények, III. évf. 3. szám, 76. oldal) fel�
tüntetett 1. ábra mutatja, sematikusan úgy fogható fel, mint ellen�
állásokból, önindukciókból és kondenzátorokból álló láncvezető. Ha 
a távbeszélő áramkört gyakorlatilag nagyon hosszúnak gondoljuk 
(csillapítása elegendő nagy), akkor annak látszólagos ellenállása, azaz 
jelenleg a hullámellenállás (W ellenwiderstand) az elmélet alapján a 
következő formula segítségével számítható ki:

r ,_ R - f - j w L  ^
Z =  / r .  i ~  • . . .  16.

(j  +  J i d C

R, L, G és C a távbeszélővezeték kilometrikus jellemzői (1. a 75. oldalt).
Gyakorlatilag ugyanez a formula érvényes abban az esetben is, 

ha a távbeszélővezeték ugyan nem túlságosan hosszú, azonban a vé�
gén hullámellenállásával vektoriálisan egyértékű összetétellel van 
lezárva.

A 16.) alatti formula gyakorlati szempontból egyszerű alakot 
vesz fel a 3 milliméteres és azon felüli huzalátmérővel bíró légvezeté�
keknél, nem túlságosan alacsony beszédfrekvenciák mellett. Ilyenkor 
R megközelítőleg elhanyagolható w L-hez és G pedig w G-hez képest, 
úgyhogy a hullámellenállás értéke gyakorlatilag

/ I ' .
c

ami, mint látható, tiszta okmikus jelleggel bír. A valóságban azonban 
ez a hullámellenállás, mint azt közleményünk 80-ik oldalán (1. Posta 
Műszaki Szemle, III. évf. 3. sz.) feltüntetett I. táblázat is m utatja, kevés 
kapacitivitással is bír.

A  3 és 4 milliméteres légvezetékek hullámellenállásának viszo- 
ta tja  a 26. a) és b) ábra. A két grafikon, melyek angol eredetűek, oly 
légvezetékre vonatkozik, melynél az alkotó huzalok közti kölcsönös 
távolság 30 cm. A diagrammok felső görbéi a hullámellenállás ohmikus 
értékeit szolgáltatják különböző frekvenciák mellett, míg az alsók a

Dr. Tom its Iván: Távbeszelöösszeköitetesek  225
tervezésének és üzemb ént art ásónak elektromos elveiről.
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tervezésének és üzembentartásának elektrom os elveiről.

26. a) ábra. 3 és 4 mm.-es légvezeték törzs-áramkörök vektorellenállásának ohmikus és 
kapacitív részei különböző frekvenciák mellett.

26. b) ábra. 3 és 4 mm.-es légvezeték fantom-áramkörök (duplex) vektorellenállásai 
nak ohmikus és kapacitív részei különböző frekvenciák mellett.



Dr. T om its Iván: Távbeszélöösszeköttetések

tervezésének és üzembentariásának elektromos elveiről.
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hozzájuk tartozó kapacitív reaktanciákat mutatják. A görbékből lát �
ható, hogy kb. 600 frekvenciától felfelé a hullámellenállásnak a gya�
korlatilag állandó értékkel bíró ohmikus része dominál, míg a kapa �
citív rész kicsiny.

Jobban áttekinthetők a viszonyok, ha a komplex-síkon magukat 
a vektorellenállásokat rajzoljuk fel különböző frekvenciák mellett,

27. a) ábra. 3 és 4 mm.-es légvezeték törzs-áramkörök komplex vektorellenállásai kü�
lönböző frekvenciák mellett.

ohrp
27. b) ábra. 3 és 4 mm.-es légvezeték-fantom áramkörök komplex vektorellenállásai

különböző frekvenciák mellett.

mint azt a 27. a), b) ábrák m utatják; az ábrázolt köröcskék a jelzett 
frekvenciáknál érvényes hullámeilenállások vektorainak végpontjait 
reprezentálják a 3 és 4 milliméteres törzs-, illetőleg fantom-áram �
körökre. Jól látható, hogy az egyes vektorellenállások egy adott 
frekvenciától felfelé már gyakorlatilag állandók és megközelítőleg 
ohmikus viselkedésűek.

(Folytatjuk )
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A frekvenciam érés m ódszerei.
írta: MAGYARI ENDRE,

oki. gépészmérnök, a m. kir. posta kísérleti állomás mérnöke. 

(Befejező közlemény.)

C. ß) Nagyfrekvenciák közvetett mérése.

I. Interferencia módszerek.

A  kisfrekvenciák közvetett mérésénél is láttuk már, hogy két 
rezgés- vagy váltakozó-áram együttes (szuperponálódo) fellépésénél 
egy új jelenség tüneménye játszódik le: ez a lebegés (1. 1929. 3. szám 
A ß )  fejezet.) Láttuk, hogy a két rész amplitúdó (x, és x..) egy új, de 
időben A ói szerint változó amplitúdójú rezgéssé tevődik össze:

Xi +  x2 =  P sin (ш t 7 +  A),

ahol P nagysága a cos Д w t . értéktől függ (А ш - ил — u j j . )

Nyilvánvaló tehát, ha x t és x2 részrezgések frekvenciája a hall�
hatóság határán kívül esnek, úgy az Xi +  x2 kifejezésnek a P ampli�
túdó ingadozását se halljuk, annak dacára, hogy a fül rendelkezik 
egyenirányító tulajdonsággal. Más szóval: a fül csak akkor vehet észre 
lebegést, dacára saját kvadratikus jellegű működésének, ha az össze�
tevőket külön-külön hallja, érzékeli.

Az eszmefuttatásból az következik, hogy nagyfrekvenciák inter �
ferenciájánál olyan egyenirányító berendezést kell alkalmaznunk a le�
begés frekvenciájának előállítására, mely a részrezgéseket egyenkint is 
kimutatja.

Ez a szerkezet az elektroncsöves (katódlámpás) lebegtető be�
rendezés. Az elrendezést a 34. ábrán szemlélhetjük.

Az elrendezés 3 részből áll: A  az antenna vagy keret, mely a mé�
rendő hullámhosszt (frekvenciát) szállítja a D, rezgőkörrel ellátott 
egyenirányító felé. Lehangolás esetén, ha a beérkező frekvencia fe- 
szültségamplitudója elég nagy, az i műszerrel mért áram némileg 
csökkenni fog, de a H fejhallgatóban még nem hallunk semmit. Ez a 
jól ismert, egyszerű audion-kapcsolás. Helyezzük üzembe az О segéd-
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frekvencia generátort, mely lényegében egy közönséges, 3 pont vissza�
csatolással rendelkező rezgő elektroncső. A rezgőkör C0 kapacitását 
és Lo önindukcióját úgy kell megválasztani, hogy a beálló rezgések 
frekvenciája a mérendő frekvencia közelében legyen: pár ezer rezgés�
szám különbség elégséges. Ezután lassan változtassuk a C0 konden �
zátor kapacitás-értékét: a H fejhallgatóban hallható egész magas 
füttyhang lassan mind mélyebb, mélyebb lesz, egy pillanatra el is 
tűnik, majd ugyanoly értelemben változtatva a kapacitást, mind ma�
gasabb, magasabb lesz a hang. Magánhangzóinkkal sématikusan 
„iüuouüi“-szerű hangot hallunk, természetesen folytonos, egybeolvadó 
átmenettel. Grafikonban a 34. ábra jobb oldalán van a jelenség fel�
tüntetve.:

Az abszcissa-tengelv a segédoszcillátor nagyfrekvencia skálájának 
vÄ hordozója, az ordináta-tengelv a mérendő v„ frekvencia és vs 
segédfrekvencia-különbségek (lebegési hang-frekvenciák) abszolút

skálájának tartója. A grafikon úgy rajzolható fel, hogy minden vs 
nél észlelt v<í frekvenciát felmérjük. A keletkező V-alakú görbe alsó 
pontja jelzi a méréseredményt: v0 értékét.

A módszer rendkívül érzékeny. Pontossága azonban attól függ, 
hogy a segédoszcillátor frekvenciáját milyen pontossággal ismerjük.

Ugyanezt a mérésmódszert ábrázolja a 35. ábra is, valamivel egy�
szerűbb formában: a segéd-oszcillátor és az egyenirányító berende �
zést egyesíti a visszacsatolt audion. Nagy hátránya, ha a beérkező 
rezgések feszültség-amplitúdói nagyok, úgy bizonyos v’d interfere- 
cia-hangnál eltűnik a lebegés és csak a mérendő v0 frekvencián túl 
jön ismét elő, rendszerint ugyanoly v’« hangmagassággal. A  jelenség 
magyarázata az, hogy a beérkező erőtér okozta rácsfeszültség-inga- 
dozás veszi át a vezérlés szerepét (Mitnahmebereich). Ez hasonló a 
szinkron kapcsolt generátorokhoz, ahol az egyszer elért szinkron �
futást két parallel kapcsolt váltakozó feszültségű gép között egy bi�
zonyos nagyságú, elektromos szinkronizáló nyomaték tartja  fenn és 
csak a hajtógépek nagymértékű egyenlőtlen fordulatra való törekvése 
hozhat létre fázisból kiesést.

Szorosabb visszacsatolással és lazább antennacsatolással az

35a. ábra. 35b. ábra.
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együttfutási tartom ány lényegesen kisebbíthető. Gyors és megköze�
lítő mérésekhez elégséges az állandó értéken tarto tt visszacsatolás 
mellett a hitelesített rácsrezgőkör frekvencia-értékét leolvasni.

A lebegéssel végzett távoli adók hullámának mérésére szolgáló 
berendezések közül nagyon alkalmas precíz mérésekre a 3ö. ábrán be�
m utatott elrendezés. Jelenleg a m. kir. posta kisérleti állomása is a 
nagytávolságú adók frekvenciamérését ezzel a módszerrel végzi 
(Molnár J.).

Az eljárás lényegében azonos a 34. ábrán közölt módszerrel. A  
különbség mindössze annyi, hogy a segédoszcillátor és egyenirányító 
itt is egyesítve van és a tulajdonképeni mérés pedig az L0 C0, pontosan 
hitelesített és az előbbi közleményben (M. P. 1929. 6. sz. 189. old. 
23. á. IV. rajz) közölt indikálóval ellátott hullámmérővel történik.

A  mérés alatt a H fejhallgatóval ellenőrizzük az interferencia �
hang magasságát abból a célból, hogy a hullámmérőt csak oly lazán 
csatoljuk, ami visszahatást nem idéz elő az Ls Cs segédoszcillátorban.

A mérés érzékenysége és jól hitelesített L0 C0 rezgőkörrel pon �
tossága is rendkívül nagy: l°/0o. Az L0 C0 rezgőkör hitelesítését annak 
idején Németországból küldött különböző értékű etalon-hullámok�
kal végeztük.

Ennek a módszernek a továbbfejlesztése az, ha egyetlen pontos 
frekvencia áll rendelkezésünkre és abból hosszú sorozatát a pontos 
frekvenciáknak felépíthetjük. Ezek a multivibrációs eljárások, melyek 
közül az elektroncsöves multivibrátort fogom ismertetni.

Az eljárás azt a tényt aknázza ki, hogy szoros visszacsatolású 
elektroncsöves oszcillátor a felhangok (harmonikus rezgések) egész 
sorozatát előállítja az alapfrekvenciával egyidejűleg, mert az anód- 
körben és rácskörben az áramidő-görbe elveszíti szinusz alakját, tra �
péz-, illetve nyereg-formát vesz fel. A mérőberendezés elrendezését 
a 37. ábra szemlélteti. Az I. elektroncső a szoros visszacsatolású ősz-



Magyart Endre: A  frekvenciamérés módszerei. 231

cillátor, melynek osztatlan anódkörében egy 10—15 menetes csatoló �
tekercs van (Le). A vevőantennánkat lehangoljuk az alapul választott 
etalon adóállomásra (pl. Budapestre). Az antennatekercshez (La) csa �
tolunk egy aperiodikus audion Lk rácstekercsét. Az audion anódköré �
ben foglal helyet egy fejhallgató.

Az oszcillátor rezgőkörét (Li Ci) előzetes számítással beállítjuk 
az v 0 alapfrekvencia közelébe, a fejhallgatón lehallgatjuk az adóállo�
más ( v u) és a saját oszcillátorunk okozta fütty- — interferencia — 
hangot. Egész laza (!) Le—La csatolás mellett a Ci kondenzátort addig 
változtatjuk, amíg az interferenciahang elérve a legmélyebb hangot 
— eltűnik. Ekkor az L,> C- hitelesítendő hullámmérővel szintén laza 
csatolásban lemérjük az oszcillátor frekvenciáját, mely most ponto �
san az adó frekvenciájával egyezik. Felírjuk a C2 rezonáns állását. 
Indikátornak legjobb a C2 kondenzátorral párhuzamosan érzékeny 
elektroncsővoltmérőt használni. Ha most a Ch kondenzátort a kisebb

kapacitások felé forgatjuk, sorra jelentkeznek az 1. 2. 3. 4. stb. har- 
mónikusok, megfelelve a 2v0, 3v0, 4v0, 5v„ frekvenciának. A lemért 
adatokat pontosan felírjuk a hullámmérőfok állása szerint. Ezután

elhangoljuk az oszcillátort -j- frekvenciára, ami szintén interferencia-

V0
hanggal történik, mert a 9 frekvencia első harmonikusa épp v0. A v0

frekvenciának ismét pár harmonikusát v0, v0, 2 v0, v0 kihasznál�

hatjuk a hullámmérő hitelesítésére. Alábbi táblázatban összeállítot�
tam azokat a frekvencia (hullámhossz) viszonyszámokat, melyek hi- 
telesitésre felhasználhatók, ha az alapfrekvencia 4. harmonikusát még 
kihasználjuk. Látható, hogy a vázolt módon 28 különböző precíz 
hullámhossz (frekvencia) áll rendelkezésünkre a hitelesítés céljaira. 
Az eljárásnál értékes jelenség az, hogy bizonyos frekvenciák több �
ször előfordulnak, ami az ellenőrző hitelesítés szempontjából lénye�
ges előnyt jelent.
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Multivibrációs táblázat. 1—4 harmonikusig.

Alapérték L Felhang. 2. Felhang 3. Felhang 4. Felhang__

V  /  V X  V X V r  f

5,-0 /0/5 10,.o /o/ю 15v0 /) /15 20v, / 0 /2 0  25v0 Xo/sa

4,.0 Xj/4 8Vj /.о/s 12v0 /С0 /1 2  16Vl Xo/ic 20rfl Xo/*a

3,0 /.0 /3  6^ /o/с 9y) /o/о 12v) />/i2 15..0 / 0 /1 5  i

2Уо Хо/з 4̂ 0 / 0 /4  6у5 Хо/о 8,,0 Хи/s 10,ю уо/ю

Pj /í 0̂ /2  3VJ /C9 /3  4j*Q  ̂)/4 DVj ^3/5

2/j I’o /о уэ ~3'̂ > 2yo ~2 V> "jj

vi ,  2V) j  , 4 3 , 5 3
-3 3/o -3" ^ о  VJ ^  "3w -4 ^  3 «

'0 4,  v» о/  3 > 0 4  / ,  5 4
4  %  у  2/C 0 -4— 3 / 0  > 0 40 - y 0 - y 0

■f  5/ ° 5 l /o 1 VJ 1 " ’ Í  "° /0
I I

A 38. ábra ugyanezeket az értékeket m utatja annak a feltünteté �
sével: milyen sorrendben következnek a nyert értékek, és egy érték 
hányszor fordul elő.

38. ábra.

2. Piezoelektrikus effektus.

A  piezoelektrikus jelenség a fizikának egy meglehetősen régi, de 
elhanyagolt fejezete volt hosszú időn át. Ez a fejezet egyes kristályok 
ama tulajdonságával foglalkozik, hogy elektromos egyensúlyuk meg�
változik, ha bizonyos irányokban nyomásra, húzásra, hajlításra vagy 
csavarásra vesszük igénybe. Ez más szóval azt jelenti, hogy említett
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igénybevételek esetén a kristályok felületén elektromos töltésmennyi�
ségek m utathatók ki. Az első pontos megfigyelő a Curie házaspár 
volt (1880), turmalinnal folytatták a kísérleteket. Gyakorlati alkalma�
zását a jelenségnek nem találva: további kutatások ezen a téren az 
utóbbi időkig nem történt.

A technikai megoldásokat Cady amerikai fizikus találta meg.
Piezoelektromos tulajdonságokkal rendelkező kristályok közül 

különösen a hexagonál, hatszöges rendszerben kristályosodó kvarc 
(S i02, sziliciumdioxid) használható a jelenségek pregnáns bemuta �
tására. A 39. ábrán egy kvarc-kristályhasábból az optikai (z hossz-) 
tengelyre merőleges síkokkal kimetszett darabot látunk. A csúcspon�
tokat összekötő egyenesek az elektromos tengelyek (x4, x2, x3). Ez az 
elnevezés azért logikus, mert a reájuk merőlegesen kimetszett, töké �
letesen planparallel lapok m utatják a piezoelektrikus effektust leg�
erősebben. Az ábrán egy ily lapot vonalkázva jelöltem meg.

Az oldallapok tökéletes párhuzamosra való csiszolása rendkívül 
fontos, különben az alább ism ertetett jelenségek nem, vagy hibásan 
jelentkeznek. A párhuzamosság bevizsgálása fényhullám interferen �
ciával (Newton-gyűrűk) történik. A kristályok csiszolása nehézkes 
és sok türelmet, kézügyességet kíván meg, jó felszerelés mellett is.

A másik tény, mely technikai alkalmazásukat lehetővé tette a 
technikában az, hogy a mechanikai, hosszirányú longitudinális ön �
rezgésszáma egy ily kristálynak rendkívül nagy. Pontos mérések azt 
mutatták, ha a kristály elektromos tengelyére merőlegesen mért 
hossza 1 milliméter, úgy a hosszirányú mechanikai önrezgések frek �
venciája

2870000 ,
Vj =  j------sec .

Tehát 28.7 m m hosszú kristály mechanikai önrezgésszáma 100.000 
másodpercenkint. A kristályhasábnak a másik két irányban is van
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önrezgésszáma, mely az előbbivel nem áll harmonikus viszonyban. 
Mindegyik irányban előállnak a saját önrezgés harmonikusai is, k i �
m utathatók hosszabb rudaknál egész a 10—12. harmonikusig.

Viszont fordítva is előáll a jelenség: megfelelő töltéssel ellátott 
kvarckristály összehűzódik és kinyúlik, azaz a jelenség reversibilis. 
Sőt, ami a legfontosabb, ha a mechanikai önfrekvenciájával egyező 
nagyfrekvenciás elektromos mezőbe hozzuk a kristályt (periodikus 
töltésváltoztatás), úgy rezonanciajelenség áll be, a kristály mechanikai 
rezgéseket végez.

Ezt az alaptüneményt használják fel a nagyfrekvenciák mérésé�
nél alábbi módszerekkel.

Az egyik módszert — legkevésbbé használatos eljárás — a 40. 
ábrán mutatom be. A mérendő rezgéseket az Lt tekercs adja át in �
duktív úton az LCh rezgőkörnek, melyben a kör I áramának mérésére 
egy T\ termoelem foglal helyet. A rezgőkörrel párhuzamosan kapcsol�
juk két kis fémfegyverzet közé a kvarckristályt (Ci). Utóbbi tehát 
egy kis kondenzátornak fogható fel, melynek dielektrikuma a kvarc �

lemez. Fontos az, hogy a G\ bizonyos értékű kapacitást képvisel a GV- 
vel párhuzamosan kapcsolva.

A kvarcon átfolyó áramerősséget szintén m érjük egy termő- 
keresztes műszer segélyével. Ha az tekercsen átfolyó rezgések frek �
venciáját változtatjuk és a C- finom változtatásával az LC2 körben 
állandóan rezonanciát tartunk, azt vesszük észre, hogy az I áram va�
lamely frekvenciánál szinte teljesen eltűnik, ezzel szemben lényegesen 
változik az i áram és a C- kondenzátort jóval nagyobb kapacitás- 
értékre kell hozni. A leírt jelenséget a 41. ábrán láthatjuk grafikon �
ban. A felrajzolt skálából láthatjuk, hogy a teljes kristályrezonancia 
tüneménye 89.850—89.900 frekvenciáig lejátszódik, ami más szóval azt 
jelenti, hogy a csillapítása a kristálynak tüneményesen kicsi, átlagban 
b =  0,0001, ami százszor kisebb, mint a gondosan elkészített rezgő�

körök csillapítása. Ez a nagy rezonanciaélesség (S = -^ -  =  31.400) teszi

érthetővé a kvarckristály-hullámmérők gyors elterjedését.
Figyelemreméltó jelenség, hogy a rezonancia-pontnál (I legkisebb 

értéke) a kondenzátor kapacitását növelni kellett, ami azt jelenti, 
hogy a Ci-ben rezgő dielektrikum negatív értelmű látszólagos kapaci�
tást jelent.
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A kvarckristály rendkívül kis csillapításával magyarázhatjuk a 
következő jelenséget is (1. 42. ábra). A kapcsolás egy közönséges 
visszacsatolt audiont ábrázol, melynek rezgőköréhez párhuzamosan

kapcsoljuk a kvarckristályt. Ha a C forgókondenzátor lemezeit ide- 
oda forgatjuk, úgy, hogy átszaladunk az LC kör frekvenciájával a 
kristály mechanikai önrezgésszámán, minden alkalommal egy éles, rö �
vid hangot hallunk a hallgatóban (Kippton). Ha az előbbi módon jel�

zem a hangot, úgy mindig csak „ouüi“ hangzik, akár a nagyobb ka �
pacitásról megyünk a kisebbek felé vagy fordítva. Az utolsó hang 
magassága, amit még hallunk, attól függ, milyen sebességgel tudjuk 
a kapacitást változtatni. A jelenséget a 43. ábrában tüntettem  fel. 
Vízszintesen az audion rezgésszámai vannak, függőlegesen a hallható
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hang magassága. A P-vcl jelzett pont, a még hallott legmagasabb hang, 
annál magasabbra kerül, minél sebesebb a kapacitás értékének változ�
tatása, illetőleg minél kisebb a kristály csillapítása.

Ugyanis nyilvánvaló, hogy itt is egy interferencia-tüneményről 
van szó. Az audion elektromos rezgései a kristályt mechanikai rezo- 
nonciába hozzák v0 frekvencia esetén. Mivel a kristálynak rendkívül 
éles a frekvencia-szelektivitása, azonnal kiesik a fázisból a kristály 
rezgése, ha az audion rezgőkörét pl. 500.000 frekvenciánál 40—50 
Hertz frekvenciával — fül után ítélve — elhangolom. A fázis-kiesés 
után a kristály folytatja a rezgéseket, de most már csillapítva, mert 
a reá ható elektromos mezővel nincs fázisban: magára van hagyva. 
A szabad rezgése addig tart, míg a csillapítása fel nem emészti rezgés- 
energiáját. Ez idő alatt a rezgései szerint váltakozó töltéseket mutat 
a felülete, ami megfelelő potenciál-ingadozást hoz létre az audion 
rácsán is. így érthető meg, hogy keletkezik a rövid, lökésszerű hang

az audion saját rezgésével interferálva, és az a tény, hogy annál ma�
gasabb hangot hallunk a lökés végén, minél sebesebben változtattuk 
az audion kapacitását. Mint mérés-módszer: inkább kvalitatív mé�
résre használható, rezgő-körök egy-két pontjának gyors meghatáro �
zására, vagy adóállomás ellenőrzésekép. Utóbbi esetben az audion 
nem rezeg, mert az interferencia előállításához az adótól érkező hul�
lámok okozta antennarezgéseket használjuk fel. Ilyenkor természete �
sen az adó frekvenciáját kell kis mértékben változtatni.

A kvarckristályok legfontosabb szerepköre az adóállomások 
frekvenciájának stabil értéken való tartása, tehát mint frekvencia- 
étalon használatos. Sokszorosan fontos ez a körülmény ma, mikor az 
egyes rádió-adóállomások hordozó hullámai 7000 — 9000 frekvencia�
sávokkal dolgoznak egymás mellett egyidőben. A stabilizáció két úton 
történik: fényjelzéssel vagy rezgéskeltéssel.

A fényjelzéses kvarcfrekvencia mérésnél a kvarc-kristály egy 
nemes gázzal (neon) töltött, de eléggé kis nyomásra evakuált (0.001 m/m
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Hg nyomás) üvegedénybe van foglalva két elektród közé (1. 44. ábra). 
Az egyik elektród a kristálytartó is egyúttal, a másik elektród egy 
csúcs, vagy lemezke és 1/2 m m — 1 m m távolságra végződik a kris �
tály előtt. A két elektródát pár menettel csatoljuk az adóhoz. Ezután 
addig hangoljuk egész finom frekvenciaváltoztatással az adót, míg a 
kristály körül kis fénypamat nem jelentkezik. Ha beáll a fénytüne�
mény, az adó hangolását állandóan úgy szabályozzuk, hogy a fény* 
pamat látható legyen.

Még nagy gyakorlattal rendelkezőnek is nehéz először megtalálni 
a fénypont, a rezonancia helyét. Épp ezért könnyebb kezelhetőség 
végett a laki-hegyi adóállomáson tanácsomra a Telefunken-cég a 45. 
ábrán látható kvarc-hullámmérőt szerkesztette.

A durva lehangolást egy rezgőkörhöz (RK) csatolt aperiódikus 
detektor-körrel végezzük. A kör egyszerre 5 kvarc-kristály elektród �
jaira ad feszültséget. A finom hangolás alatt, ha valamelyik lámpa

felvillan: tudja a kezelő tisztviselő, hogy magasabb vagy mélyebb 
frekvenciák felé kell hangolnia, hogy a középső (555,6 m) kristályra 
hangolhasson.

A stabilizálás másik módja, hogy magát a kristályt használjuk 
fel rezgéskeltésre, így precíz frekvenciát nyerünk, csak arra kell 
ügyelni, hogy a kristály környezete hőfokát lehetőleg ne változtassa, 
mert hőfok-érzékenysége elég nagy.

A kapcsolást a 46. ábrán mutatom be. Ha a kristályt egy rezgő�
körnek fogom fel, úgy a kapcsolás pontosan megegyezik a „Huth— 
Kühn“-féle belső, anód-rács visszacsatolásé adó kapcsolásával.

A kristály vezérlésű adók különösen a rövidhullámú adóknál já t �
szanak nagy szerepet, ahol a frekvencia állandóságának biztosítása 
rendkívül fontos. Legtöbbször a 3. közleményemben (M. P. 1929. 5. sz. 
157. old.) közölt frekvencia-sokszorozó berendezéssel összekötve.

(Vége.)
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Erősáramú berendezések által okozott 
nagyfrekvenciás rádió vételzavarok és 

kísérleteink azok elhárítására.
Irta: STÜR IVÁN oki. gépészmérnök, a m. kir. posta 

rádióüzemosztályának mérnöke.

(Folytatás.)

Az erősáramú zavarokkal szemben először is a vevőberendezés�
nél igyekeztek különféle módon védekezni, de csekély eredménnyel, 
ami a zavarok természetéből önként következik. Szűrő berendezést 
pl. nem alkalmazhatunk a vevőnél, mert ezzel ugyanazon hullám �
hosszon a zavarral együtt a venni szándékolt, zavart állomást is ki�

l l .  ábra.

szűrjük. Árnyékolni a vevőt legtöbbször nem érdemes, mert a zavart 
már az antenna vagy a keret veszi fel. Legfeljebb egyes ritka esetek �
ben, amikor a vevőkészülék tekercseivel felvett zavaróenergia is je �
lentős, okozhat javulást a tekercsek árnyékolása. Történtek kísérletek 
kompenzációs eív alapján is a zavar megszüntetésekre. Német kísér�
letek szerint a vevőberendezés első lámpájának rácsára jutó zavaró 
nagyfrekvenciás feszültség-ingadozásokat, a zavarra hangolt külön an �
tennával való vétel útján, 180 fok fázis-eltolással igyekeztek kompen�
zálni, természetesen kevés eredménnyel, mert relative ugyanoly m ér�
tékben a kompenzáció hatásaként ugyanazon hullámhosszon a venni 
szándékolt állomás is legyengült.

A 11. ábrán feltüntetett kapcsolással (szintén egy német szaklap 
közlése alapján) magam is végeztem kísérleteket a zavarnak a vevő- 
készüléknél való elhárítására. Áz ábrán I. és II.-vei jelölt rezgőkörök 
az állomásra hangolandók. Tökéletes szimmetria mellett a föld felől 
jövő zavarok L. tekercsben kompenzáltatnak. Tényleg sikerült annyit 
elérnem, hogy a főposta épületében, ahol különösen az erős Hughes- 
zavarok miatt (ezek megfigyelésem szerint inkább a vevőkészülék 
földvezetéke útján jutnak a vevőberendezésbe) a külföldi vétel kü-



lönben lehetetlen, egy éjjel sikerült néhány külföldi állomást vennem. 
Az erős ropogásokat szinte teljesen sikerült kiszűrnöm, de megállapí�
tásom szerint ugyanakkor az állomás vétele is legalább 50 százalékkal 
legyengült. Ez sem tekinthető tehát kielégítő megoldásnak.

Ugyancsak hatástalan hasonló zavarok esetén a sokszor ajánlott 
hangtisztító kondenzátor (Tonveredler, kb. 10.000 centiméter kapaci�
tás, parallel kapcsolva a hallgatóval), sőt ennek használata határo �
zottan káros, mert a zene magasabb hangjaira rövidzárutat jelent.

Helyi zavarokat tehát a rádió-vevőberendezésnél megszüntetni 
nem lehet, legfeljebb a vevőállomás szerelésénél és a készülék kezelé�
sénél betartandó bizonyos elvek szem előtt tartásával hatásukat 
gyengíthetjük. Legfontosabb elv: minél nagyobb hasznos és minél ki�
sebb zavaró energia felvételét biztosítani. Zavart környéken tehát kü �
lönösen fontos a jó magas antenna, mely kettős előnyt is biztosít: 
egyrészt nagyobb hasznos energia felvételét teszi lehetővé, másrészt 
távol esvén az elektromos vezetékektől, laza csatolása folytán, főként
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ha azok irányára merőleges irányban szereljük, az általa felvett zavaró 
energia-érték kisebb lesz. A jó magas antenna tehát a vétel jóságára 
jellemző energia-arányt két értelemben is előnyösen befolyásolja.

Jó magas antenna a nagyfokú erősítést, sok lámpa alkalmazását 
feleslegessé teszi. Ez is bizonyosfokú előnyt jelent, mert helyi zava�
rokkal telt körzetekben nagyfokú erősítés lehető mellőzése a védeke�
zésnek másik fontos irányelvét képezi. Nagyobbfokú erősítés mellett 
ugyanis valószínű, hogy a zavar hangereje túllépi azt a bizonyos határ �
értéket, amelyen túl az emberi fül tudomást szerez róla, s így a vételt, 
mely bár szintén erősebb lesz, mint kellemetlen mellékzörej kíséri, 
esetleg élvezhetetlenné is teszi. Kisebbfokú erősítés mellett, ha mind�
járt gyengébb is a vétel, esetleg mégis jobban élvezhető, mert a zavar 
hangereje az érzékelés határát nem éri el. Ez tehát szubjektív term é�
szetű védekezési mód ugyan, de alkalmazása sokszor nagyon ajánla �
tos. Ugyanez okból kerülendő a visszacsatolás túlzott alkalmazása is.

Sokszor megtörténik, hogy a zavar nagyobb részben a földvezeték 
útján jut a vevőkészülékbe (földzárlatok)

A vevőkészüléknél alkalmazott föld jóságának a vétel tisztasá-



gárá általában jelentős befolyása van. Sokszor megtörténik, hogy bi�
zonyos vételzavaroknak nagyfrekvenciás szempontból rossz földelés 
alkalmazása az oka. Ily esetekben elsőrangú földelés készítésével a 
vétel javítható. Ugyancsak javulást eredményezhet alkalmasan meg�
épített ellensúly (pl. a magas antenna alatt megfelelő nívó-különbség�
gel felszerelt második antenna) használata. Semmiesetre sem felel 
meg a szobában felszerelt s a szobavezetékkel szorosan csatolt ellen�
súly.

Az a jelenség, hogy a készülék földje egyes esetekben tapasztalat 
szerint nagyobb részben oka a vételzavaroknak, a következő feltevés�
sel magyarázható. Tegyük fel, hogy a vevőkészüléknek meglehetős 
rossz földje van, (12. ábrán Fg,), pl. ugyanaz a gázcső, amelyhez egy 
közeli motor gépváza is földelve van. Fg és a jó föld Fo között 
(Rt-—C2) látszólagos ellenállás van, amely azonos az első ábrán fel�
tüntetett s a motorszikrázás által gerjesztett körben szereplő (R2—- 
C2)-vel. Az első ábrán feltüntetett körben lejátszódó rezgési folyamat 
közben (R2—Cb) sarkain egy bizonyos nagyságú elektromotorikus erő 
lép fel, amely galvanikus csatolás folytán a vevőkészülék, 12. ábrán 
feltüntetett antennakörére erősen kihat s nagy mértékben átadja a za�
vart. (12. ábrán „A” a készülék-antenna, F a készülék földszorítója, 
Ci az antenna-földkapacitás, L az aperiódikus antennatekercs.)

Tiszta nagyfrekvenciás föld alkalmazása tehát nagyon fontos s 
már csak azért is előnyös, mert kis ellenállása miatt az adóállomások 
vételét hangerő szempontjából előnyösen befolyásolja.

Tapasztalati tény, ami egyébként könnyen is érthető, hogy a 
keretvétel zavart környéken legtöbbször hátrányos. A  keret által fel�
vehető kis energiát ugyanis nagy mértékben kell erősíteni (7—8 lám �
pás vevőkészülékkel), ugyanakkor azonban teljesen azonos m érték �
ben erősítjük a szoba vezetékekkel (zavaró rendszer) meglehetős szo �
ros csatolásban lévő keret által felvett relative jelentős zavaró energiát 
is. A keret csak oly állomások vételénél lehet ily helyeken előnyös, 
amelyek iránya véletlenül a zavarminimum irányába esik.

Hosszas tapasztalatok után leszűrt tény, hogy érdemleges védeke�
zésről csak a zavart okozó berendezésnél lehet tehát szó. Idevonatko- 
zólag sok kísérletet végeztünk, amelyeket az egyes csoportok szerint 
ismertetek.

Legkézenfekvőbb módszerül kínálkoznék az I. csoportba foglalt 
zavarforrásoknál, magának az okozónak, tehát az árammegszakítás 
helyén a túlfeszültség, illetve oszcillatorikus szikra keletkezésének 
meggátlása. Legtöbb esetben ennek itt elvi akadálya nincsen, mert a 
szikra nem lényege a gép működésének, ellenkezőleg, káros mellék�
jelenség.

A kivitel egyik módja kollektoros elektromos gépeknél a gép 
(úgymint kefék, kollektor, csapágyak) abszolút gondos karbantartása, 
a kefék helyes, a terhelésnek megfelelő beállítása, a gép túlterhelésé�
nek kerülése, esetleg fennálló testzárlat megszüntetése. Különösen na �
gyon fontos, hogy a kollektor tiszta és pontosan hengeres felületű 
legyen. Hogy a közöltek pontos betartása mennyire hatásos a zavar 
fokának csökkentésére, a gyakorlat istmételten beigazolta. Erős zava�
rokat okoz pl. a kollektoros gép, ha a szegmensek erősebb mérvű ki-
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kopása folytán a szegmensek és a köztük lévő szigetelés közt mini�
mális nívódifferencia áll elő. A szigetelő rétegek pontos becsiszolása 
által sok esetben erős zavarok szűntek meg.

Mechanikai áramegyenirányítóknál a megszakító pontos beállítása 
által elérhető, hogy az áram-megszakítás jó megközelítéssel 0 áram 
értéknél következik be, ami által a szikraképződés, egyúttal a zavar is 
redukálódik.

Áram-megszakítások helyén a szikraképződés megakadályozható, 
a szikraközzel parallel kapcsolt, úgynevezett szikraoltó kondenzátor 
segítségével. Ide tartozó zavarforrásoknál (egyenirányítóknál, vibrá �
toroknál, reklámok kapcsolóinál, csengőknél) szikraoltó kondenzátor 
alkalmazása a zavar megszüntetése céljából nagyon jól bevált. A kon �
denzátorral bizonyos értékű ohmikus ellenállás kapcsolandó sorban, 
amelynek az a rendeltetése, hogy a kontaktus zárásakor túl nagy áram 
fellépését s ezáltal a kontaktus úgynevezett besülését megakadályozza. 
(A 4. ábrán A. és B. közt tel van tüntetve a kondenzátor alkalmazá�
sának helye, 5. ábrán a vibrátornál 3 helyen, D. és E., A. és B., B. és C 
közé volnának szikraoltó kondenzátorok kapcsolandók.)

A kondenzátor kapacitásának, С-nek és a vele sorban kapcso�
landó ohmikus ellenállásnak, r-nek értéke következőkép számítható. 
Ha L a kör önindukciója, R a kör ohmikus ellenállása, akkor legkedve-

i f  L L
zőbb az eset, ha r =  R-el és r =  -w, amiből C =  - , adódik.

r
A gyakorlatban C értékét legcélszerűbb kísérletileg megállapí�

tani. Pl. egy akkumulátor-töltő üzem különböző típusú gépeinél C —r
2—6 ,uF volt alkalmazandó, r értékére általában 20—50 ohm meg�
felel. A védőberendezésekkel felszerelve, az akkumulátor-töltő üzem 
közvetlen fölötte lévő szobában sem zavarta a vételt.

Elvileg a szikraoltás a kollektoros elektromos gépeknél is alkal�
mazható volna a pillanatra rövidre zárt armatura-tekercsrészben folyó 
áram megszakításakor fellépő szikra megszüntetésére (1. ábrán Sz, és 
1 közé). Egy kisebb motoron (Hughes-motoron) végeztem is szép ered �
ménnyel ily kísérletet, úgyhogy a szikraoltó kondenzátort az áram �
szedő kefék és a megfelelő szegmenssel súrlódó külön pótkefe közé 
kapcsoltam. A gyakorlatban e megoldás természetesen főként kon �
strukciós okokból meg nem valósítható.

Amennyiben az oszcillatorikus szikraképződés bármi okból meg 
nem szüntethető, a zavar elleni védekezés céljából gondoskodni kell, 
hogy annak a forrástól a vevőberendezésig való jutását megakadá�
lyozzuk. Az erősáramú zavarok elleni védekezés első fázisában — 
mondjuk gyermekkorában — ezt azáltal igyekeztünk elérni (laikusok�
nál még ma is közkedvelt e módszer), hogy a zavaró gépet földelt 
fémburokkal vettük körül. Eredmény nem volt, amivel egyszersmind 
az is bebizonyosodott, hogy —- amint már megfelelő helyen említettem 
is. — e zavarforrásoknál közvetlen sugárzó hatásról nincsen szó, a za�
varok a géppel kapcsolatos hálózat útján terjednek tova.

Hathatós védekezés tehát csak akként képzelhető, ha megakadá�
lyozzuk, hogy a gép az árammegszakításkor beálló túlfeszültség foly�
tán a csatlakozó hálózat útján zavarólag hathasson.



Ennek elvi megoldása az lenne, hogy a szikraképződéskor a háló�
zatra jutó éleshomlokú lökési hullámot tompítsuk, illetve abban az 
esetben, ha az erősen csillapított nagyfrekvenciás rezgések kialakulá�
sáról is lehet szó, a nagyfrekvenciás áramok részére parallel a háló �
zattal a zavaró gépnél képezzünk jóval kisebb ellenállású levezető 
utat.

Ezen elvnek megvalósítása kapacitás segítségével történhetik, 
amelyet megfelelő hatás elérése céljából a gépnél a nagyfrekvenciás 
áramkörben, lehetőleg 180" fáziskülönbségű feszültségi csomópontok 
közé kell kötnünk. E feszültségi csomópontok megtalálása képezi 
éppen ezen védekezési módszerben a fő nehézséget, mert erre semmi�
nemű támpontunk nincs, a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy kiala�
kulásuk nagyon kevéssé áttekinthető. A kefék különböző felfekvése, 
a tápvezeték egyik ágának földelt volta, az ennek folytán beálló
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asszimmetria s más egyéb, át nem látható körülmények erre befolyás�
sal vannak.

A tapasztalat mindenesetre azt mutatja, ha a kondenzátor egyik 
fegyverzetét a gépkefével kötjük össze, legkedvezőbb eredményt leg�
több esetben akkor kapunk, ha a másik fegyverzetet ugyanakkor a 
gép vasvázával hozzuk összeköttetésbe, míg föld alkalmazása általá �
ban kedvezőtlenebb. Ennek a körülmények említett komplikált sága 
folytán nehéz lenne pozitív magyarázatát adni.

Ha feltételezzük, hogy a legkedvezőbb megoldást a kondenzátor�
nak az 1. gépkefe és a megfelelő, tehát pillanatnyilag Szí kollektor�
szegmens közé való kapcsolása adná (a túlfeszültség ugyanis a kettő 
között lép fel, 13. ábra), akkor fentemlített jelenség indokolt volna, 
mert a kollektor-szegmens után legközelebb Fg gépváznál van mó�
dunk az 1. kefével ellentétes értelmű feszültséggel biró pontot találni.
\  C. kapacitás ily értelmű beiktatásával a 13. ábra szerint a lehető 

legrövidebb kört s legkisebb ellenállású útat képezzük a gépnél 
(1 — S z ,— /L,— C ,/—C), míg ha C másik fegyverzetét a földhöz kötöm,



Fg és Fo között legtöbbször fennálló (K2—C2) látszólagos ellenállás 
beiktatása folytán a körellenállása nagyobb lesz, a viszonyok kedve�
zőtlenebbekké válnak.

Egy nyomda-üzem egyik betűszedőgépénél volt alkalmam külö�
nösen érdekes módon tapasztalni e jelenséget. Az említett géphez víz�
vezetékcső vezetett, amely látszólag fémes összeköttetésben volt a 
betűszedőgép útján a motor vasvázával. Feltűnő volt, hogy kapacitás 
alkalmazásával semminemű eredményt nem tudtunk elérni. A kon�
denzátor egyik fegyverzetét a gépkefével összekötve, a másik fegyver�
zettel kapcsolt vezetéket a vízvezetékcső különböző pontjaihoz érin �
tettük. Eközben feltűnt, hogy egyes pontokban jó eredményt kapunk, 
míg másutt nem. Végül észrevettük, hogy a vízvezetékcsőbe a gép kö�
zelében kis hosszban gummicső volt beiktatva, amely eszerint a víz�
vezetékcsövet, tehát a földet a betüszedőgéptől s így a motorváztól is 
szigetelte. Jól megfigyelhető volt ezúton a föld, illetve a gépváz hasz �
nálata közötti különbség.

A feszültségi csomópontok megtalálása esetén igen jelentős ered �
mények érhetők el kapacitások alkalmazása által. 1J1 az említett deb�
receni lisztfehérítőgép zavaró hatása 100 százalékig kiküszöbölhető 
volt a transzformátor primer-sarkainak egyenkint 2 м F-os konden�
zátor útján a szerkezet vasvázával való összekötése által.

A kapacitások alkalmazásának gyakorlati kivitelét a motornál a
14. ábra tünteti fel. A szükséges C. értékét illetőleg azt találtuk, hogy 
bizonyos határok közt általában 1 2—4 ц F közt változik. 4 g F-nál 
nagyobb kapacitást használni legtöbbször nem érdemes. Egész 
nagy teljesítményű gépeknél, nagy centrálék dinamóinál észleltem 
egyes helyeken, hogy jelentősebb kapacitás-értékek alkalmazása lenne 
szükséges. Minthogy a zavar-elhárító kapacitások segítségével mint�
egy kisebb ellenállású parallel útat képezünk a hálózat-föídellenállás- 
sal, említett jelenség nagy centráléknál esetleg a tekintélyesebb háló- 
zat-földkapacitással magyarázható.

Váltóáramú gépeknél, minthogy a kapacitás alkalmazása áram- 
fogyasztást jelent, a zavar elhárítása céljából szükséges minimális ér�
tékek megállapítása kívánatos (egy 1 g F-os kondenzátor 50 periódus 
mellett 3180 ohm ellenállásnak felel meg, tehát 110 volt feszültségnél 
mintegy 35 milliamper áramot enged át magán).

A kondenzátorok felszerelésénél fontos betartandó elv, hogy lehe�
tőleg a keféknél, vagy azokhoz minél közelebb szereljük őket fel, s 
úgy a kondenzátorokat egymással, mint a gépvázzal összekötő vezeték 
is minél rövidebb legyen. A géptől távol eső kapcsoló-táblán legtöbb �
ször eredménytelen már alkalmazásuk, főként akkor, hogy ha a kap �
csoló-tábla és gép közt más vonal-leágazás is van.

A kondenzátorok zavarmegszüntető hatása az összes broadcasting 
hullámhosszokon kb. egyenlő mértékben érvényesül.

Átütési szilárdságuk legalább is a kétszeres üzemi feszültséggel 
legyen egyenlő, mindamellett azonban az ábrán feltüntetett B. biztosí�
tékok felszerelése kívánatos.

Kondenzátorok alkalmazásával a fent tárgyalt okokból legtöbb�
ször csak részleges eredményt érhetünk el. A hálózat zavarttovábbító 
hatásának megszüntetésére egy másik mód is volna: közvetlenül a
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zavaró gépnél a csatlakozó vonalakba nagy látszólagos ellenállású 
(nagy önindukciójú) nagyfrekvenciás fojtó-tekercsekkcl a nagyfrek �
venciás zavaró áramok amplitúdóját csökkenteni, szóval a hálózatot 
nagyfrekvenciákkal szemben elzárni. (15. ábra.)

Az első ilyen kísérleteink (1927 tavaszán) meglepő eredmények�
kel jártak. Azóta sok kísérletet végeztünk nagyfrekvenciás fo jtó �
tekercsekkel, melyek során megállapítottuk, hogy megfelelő nagyságú 
látszólagos ellenállás (önindukció) mellett, feltéve, hogy szerelésük 
és kiképzésük folytán nagyfrekvenciás hatásos ellenállásuk is nagy, a 
fojtótekercsek mindig megbízható eredményeket adtak.

A  tekercs-önindukció értékének akkorának kell lenni, hogy a 
zavaró hullámsáv hosszabb hullámaival, azaz a kisebb frekvenciákkal 
szemben is elég ellenállást képviseljen a tekercs. Tapasztalataink sze�
rint kb. 1.5—2X10I! centiméter közé esik az az érték, amely mellett a

tekercsek legtöbb esetben a broadcasting-hullámkörzetben megszün�
tetik a zavart. Ily méretű tekercsekkel még 8.800 méteres hullám �
hosszon (HAX saját jelvevőjén Főposta) is sikerült a Belváros-köz�
pont egyik csengető-gépjének említett zavaróhatását megszüntetni.

A fojtó-tekercseken, amint az ábrából is kitűnik, a gép által te r �
melt, illetve felvett összárammcnnyiség átfolyik. Ennek megfelelően 
a készítésükhöz felhasználandó vezeték keresztmetszetét a maximális 
amper-számra kell méreteznünk. A tekercsek a hálózati feszültségnek 
megfelelő szigetelésű vezetékből készítendők. Bizonyos szempontok�
ból, melyek okát később látjuk (kisebb önkapacitás, kisebb vezeték �
hosszúság ugyanazon önindukció értékhez), legmegfelelőbb volna 
fojtótekercsek készítéséhez kettős pamutszigetelésü, ú. n. dinamó�
huzal használata, tekintettel azonban arra, hogy a tekercsek legtöbb�
ször mechanikai és egyéb behatásoknak is ki vannak a gyakorlatban 
téve, mégis célszerűbb készítésükhöz GI., illetve GII. gummiszigete- 
lésű vörösrézvezeték felhasználása.

14. ábra. 15. ábra.
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Vasmag alkalmazása, amellyel pedig a tekercs önindukció-értékét 
jelentősen lehetne ugyanazon vezetékhosszúság felhasználása mellett 
növelni, nem előnyös, mert a tekercsek hatásos ellenállását a nagyfrek- 
ciákkal szemben nagyon rontja azzal, hogy részükre mintegy kapacitiv 
útat biztosít a tekercs eleje és vége között. De különben sem célszerű 
a vasmag használata nagyfrekvenciás fojtó tekercseknél, mert a par- 
meabilitás tényezője rendkívül kis értékű (2—3.)

A tekercselési mód megválasztásánál is arra kell törekednünk, 
hogy a tekercsek önkapacitása minél kisebb legyen, mert az mintegy 
a tekerccsel parallel kapcsolt kapacitás szerepelne, nagy mértékben 
rontva azok fojtó hatását a nagyfrekvenciákkal szemben.

Hátránya a fojtótekercsek alkalmazásának, hogy meglehetős költ�
séges, mert a közepes értékként talált 2X10“ centiméter önindukció�
érték eléréséhez tekercsenként hosszú vezeték kell. A lehető kapaci-

( а  - 6  - С  =  I  S  :  1 - 2 :  1  j

tásmentesség mint követelmény, a szükséges vezeték hosszát és így 
a tekercs árát nagyon növeli. Ehhez járul még, hogy épp nagy kereszt�
metszetű, tehát drága vezetékeknél a vezeték nagyobb külső átmérője 
folytán még kedvezőtlenebbbek a viszonyok, úgyhogy a keresztmet�
szet növekedésével mind hosszabb s hosszabb vezeték kell ugyan�
azon, tehát 2XlO'; centiméter önindukció-értékhez. Ez okból a meg�
felelő tekercselési mód megválasztása gazdasági okokból elég fontos 
kérdésnek mutatkozott, s így sok kísérletezést te tt szükségessé.

Kísérleteztünk kapacitásmentes (mézsejt), hengeres, egysoros, 
több- (2—3) soros lehető kapacitásmentes tekercselésű tekercsekkel 
(ló. és 17. ábrák), továbbá oly méretűekkel, amelyek méret-arányai 
folytán ugyanazon vezetékhossz mellett a legnagyobb önindukció�
értéket adják (18. ábra, á : b : c =  1.5 : 1.2 : l). Tapasztalatunk az 
volt, hogy a 17. ábrán feltüntetett 3-soros hengeres tekercselési mód 
mellett a tekercs önkapacitása nem rontja lényegesen a tekercs fojtó �
hatását, s minthogy gazdaságosság szempontjából jelentős előnnyel



bir az 1- és 2-soros tekercselési móddal szemben, ezt találtuk a leg�
megfelelőbbnek.

Hogy e kérdésre számadatokkal is rámutassak, szolgáljon össze�
hasonlításul: kb. 2X10° centiméter önindukció-értékhez 2.5 m nr ke�
resztmetszetű G1I. szigetelésű vezetékből 12 centiméter átmérőjű 
hengeren 1-soros hengeres tekercseléssel kb. 200 méter, 2-soros mellett 
116 méter, és 3-soros mellett 80 méter vezeték kell, míg a 18. ábrán 
feltüntetett típusú tekercsekhez kb. 60 méter szükséges. Tekintettel 
arra, hogy ugyanezek a vezetékhossz aránvok nagyobb keresztmet�
szetű vezeték felhasználása mellett is fennállanak, pl. 50 mm' kereszt�
metszetű vezetéknél, amelynek GII szigetelés mellett 100 méterenként 
236 P az ára, a különböző tekercs-típusok közt jelentős az árdiffe �
rencia.

I S a b la m t

246 Stúr Iván: Erősáramú berendezések által okozott nagyfrekvenciás
rádióvételzavarok és kísérleteink azok elhárítására.

Uwítttí kwwitmct- külsőáWw 2 Aii Wc«wW «дкком v m ■ i  О »
lu l  cm -U n Uft m -U n  '  ^

075 12________________ 142____________________ 85________

1_______________ 12________________ 146_____________________io________

1.5______________12________________ 152____________________ 14________

______ 25_____________ 20̂ ___________ <40 18

4______________ 20________________ 150_______  25________

6______________ 20_______________ 164____________________ 45________

10_____________ 25______  166 68

25________________ 170___________  108_________

______ 16 (» ú t i)____ 30 186 144

______ 25 • 50 200 200

55 •__________40________________ 216____________  370 I

Az átmérő és a tekercshossz viszonya szintén meglehetős lénye�
ges befolyással bir a tekercs önindukciójára. GII. szigetelésű külön�
böző keresztmetszetű vezetékekre 3-soros tekercselési módot vá �
lasztva, behatároló számításokat végeztem a legkedvezőbb tekercs �
méretek megállapítására, melyek eredményét az I. táblázat tünteti fel.

A tekercsben r ohmikus ellenállás mellett i2 r watt az energia- 
veszteség, a felhasználandó vezeték-keresztmetszetet tehát úgy kell 
megválasztanunk, hogy a veszteség egy bizonyos maximális értéket 
túl ne lépjen. Ha a két tekercsben fellépő összes watt-veszteséget a 
gépteljesítmény 2 százalékaként engedjük meg, a különböző teljesít �
ményű gépekhez а II. táblázatban feltüntetett méretű fojtótekercseket 
használhatjuk.

А II. táblázat alapján megválasztott tekercsek a melegedési szem�
pontoknak teljes mértékben megfelelnek, s így tartós üzem esetén is 
használhatók.

A vezeték-keresztmetszet növelésével a felvett 2 százalék vesz-
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teség lényegesen csökkenthető. Ez főként nagy teljesítményű gépeknél 
és tartós üzemnél gazdaságosság szempontjából indokolt is lehet.

Motor-dinamo áramátalakítóknál, ahol a motor és dinamó közös 
tengellyel bir, különösen pedig, ha vasmagjuk közös, nem elégséges 
csak az egyik, pl. az egyenáramú rész felől zárni a hálózatot. A Krisz- 
tina-téren egy újabban felszerelt neongázcsöves reklám áramátalakí�
tója erősen zavarta a vételt. Az egyenáramú motor zavaró hatása 
block-kondenzátorok segítségével külön megszüntethető volt, de amint 
a váltóáramú dinamót a kb. 100 méter vonaltávolságban felszerelt 
transzparensre kapcsoltuk, újból fellépett a zavar. Ez csak akként ma�
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gyarázható, hogy a váltóáramú vezetékek kapacitiv csatolás folytán 
az egyenáramú motor arm atúrájától a zavart átvették s így továbbí�
tották. A váltóáramú vonalnak fojtótekercsekkel való elzárásával a 
zavar teljes mértékben meg is szűnt.

Ingás áramegyenirányítók, sarkváltók, stb. okozta zavarokat is a 
motoroknál tárgyalt elvek szerint szüntethetünk meg (4. és 5. ábra, 
L tekercsek). A megkívánt önindukció-érték ezeknél tapasztaltunk 
szerint általában valamivel nagyobb: 3—3.5X10° centiméter. A kis 
árammennyiségekből kifolyólag ezeknél a tekercselési módszer meg�
választásának nincs olyan nagy fontossága. Az alkalmazható fojtó �
tekercsek megfelelő keresztmetszetű lakk-, selyem- vagy pamutszige- 
telésű vörösréz-huzalból, 10—12 centiméter átmérőjű hengeren 250—
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350 menettel egysoros tekercselési mód szerint készíthetők. Amennyi�
ben kisebb méretű tekercsekre volna szükség, akkor legmegfelelőbb 
pamutszigetelésű vezeték alkalmazása, amelyből 3-soros hengeres te �
kercs is könnyen készíthető.

Vibrátoroknál legtöbbször szintén nem csak az egyenáramú, ha �
nem a váltóáramú részbe is kell fojtótekercseket szerelni. Ilyen mó�
don több vidéki telefonközpont vibrátorának nagyon erős zavaró ha �
tását sikerült megszüntetni.

A fojtótekercsek készítésénél és felszerelésénél követendő álta �
lános elvek a következők: a henger anyaga jó szigetelő anyag (bakelit, 
presspan, stb) legyen, úgyszintén az alapzat is, amelyre a tekercseket 
szereljük. A tekercsek minél közelebb szerelendők fel a zavaró gép�
hez (maximumban 1—2 méter távolságban), mert ellenkező esetben a 
gép és a fojtó-berendezés közötti vezeték-darab mint antenna szere�
pelhet. A két tekercset egymás kapacitiv-természetű befolyásolásának 
elkerülése céljából egymástól kb. 20—25 centiméterre, a kapacitiv

rövid-zár képződés elkerülése végett pedig mindennemű fémtömegtől 
lehető távol szereljük fel.

Sok esetben a kondenzátoroknak és nagyfrekvenciás fojtóteker�
cseknek a 19. a), b) és c) ábrán feltüntetett valamelyik kombinációja 
adja a legjobb eredményt. Ilyenkor tapasztalat szerint sokszor kisebb, 
0.5-—1X10° centiméter önindukció-érték is megfelel. A  19. a) ábra sze�
rinti kapcsolású védő berendezéssel szüntettük meg pl. a mátyásföldi 
repülőtéri rádió-vevőállomás vételében egy kb. 300—400 m. távolság�
ban lévő műhely fúrógép-motorja által okozott zavart. A  műhely és a 
vevőállomás épülete közös légvezetékről nyerik a világítási áramot, 
amely tehát a zavar továbbítására nagyon alkalmas volt.

Ritkán ugyan, de előfordul az a különös jelenség, hogy a zavar 
elhárítására irányuló kísérleteink közben nem hogy enyhülést, hanem 
ellenkezőleg, nagyfokú zavarerősödést észlelünk. Azon körülményből, 
hogy ezen jelenség főként bizonyos hullámhosszokon mutatkozik, arra 
lehetne következtetni, hogy a védőberendezés bekapcsolásával rezgő�
rendszert képeztünk, amely önhullámhosszán, esetleg felhullámain 
erősen zavar.
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E jelenség bizonyos feltevésekkel a 20. ábra szerint következő- 
képen volna magyarázható: „A“ jelenti az ábrán a m ótor-armatura te �
kercsét, L, és L2 a zavarelhárítás céljából bekapcsolt fojtótekercseket, 
Ci és C2 a kondenzátorokat. Ha feltesszük, hogy az armatura-tekercs- 
részek és az armatura-vas között Cax és Ca2 a kapacitás, Ccs pedig az 
armatura-vas, illetve géptengely és a gépváz (Fg) közötti kapacitás, 
mely főként a csapágyaknál képzelhető, I. és II. rezgőköröket kapjuk

Szí és Sz2 szikraközökkel, amelyek egymással szorosan vannak csa �
tolva s nagy csillapítási tényezővel bírnak. A zavar növekedésére bi�
zonyos hullámhosszakon a két rezgőkörnek lehet befolyása. Ezen fel�
tevésünknek azonban sokszor ellentmondani látszik az a körülmény, 
hogy ezen rezgőkörök Cx és C2 kapacitások útján nem hangolhatok 
el. Ez azzal magyarázható, hogy a Ci és C2 jóval nagyobb kapacitások 
a Ca,, Ca2 és Ccs kapacitásoknál, tehát reájuk nézve tiszta rövidzárt 
jelentenek.

(Folytatjuk.)

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Hogyan írjunk tudományos közleménye�

ket? (F. M. Colebrook, Exp. Wirl. 1929. 
június.) A közlemény már csak azért is ér�
deklődésre tarthat számot, mivel erről a 
tárgykörről nagyon ritkán jelenik meg ko�
moly szakember tollából kritikai ismertetés. 
Szerzőnek megbízásból egy nagyobb rádió- 
technikai területre vonatkozó irodalmat kel�
lett kivonatolnia és összeállítania és az en�
nek során szerzett tapasztalataiból merítve 
és mindjárt példákkal is alátámasztva, vé �
leménye szerint cgv tudományos közlemény�
nek legelsősorban a következőket kell szem 
előtt tartania: A probléma legfontosabb
változóinak legszigorúbb szétválasztása úgy 
az analitikus, mint a kísérleti vizsgálatnál. 
— A megoldások messzemenő és észszerű 
általánosítása. — Egy problémának a fizikai 
anatómiája mcgőfízendö annak a matemati�

kai megformulázásánál is. — A beható meg�
vizsgálás céljából a probléma a legegysze�
rűbb alkotó elemeire egyszerűsítendő le, 
illetőleg bontandó fel. — Az írásmű fejeze�
teinek olyan csoportosítása, hogy azok a 
probléma organikus felépítésének és egysé�
gének megfeleljenek. — A legnagyobb pre�
cizitás és gazdaságosság a mondatszerkesz�
tés részén. B. 1.

Az ötéves С. С. I. Ez év júniusában tar�
totta a C. C. 1. (Comité Consultatif Inter�
national des Communications Téléphoni- 
ques á grande distance =  nemzetközi ta�
nácsadó-bizottság a nagytávolságú távbe�
szélő összeköttetések részére) rendes évi 
ülését, ezúttal Berlinben. Ez alkalomból Va- 
lensi, а C. C. I. vezértitkára, az „Europäi�
sche Fernsprechdienst" júliusi számában 
visszapillantást vet а C. C. I. eddigi műkő-
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désérc. Ez a működés mindössze ot éves, de 
máris nagy eredményekkel diesekedhetik. 
A nemzetközi távbeszélő-forgalom az utolsó 
öt évben meglepő mértékben fejlődött, ami 
az egyes nemzeti igazgatások tevékenysége 
mellett, elsősorban a C. C. 1. munkájának 
köszönhető. А С. С. I. volt az a szerv, 
amely egységes irányelvek létesítésével 
megadta a fejlődés lehetőségét. Valensi a 
fejlődést lépésről-lépésre követi és ebből 
érdekes megfigyelni, hogy a C. C. 1, „ta�
nácsadásai“, amelyek eleinte csak általános 
elvekre szorítkoztak, hogyan nyúltak bele 
később az üzem és a technika mind speciá 
lisabb kérdéseibe.

А C. C. I. 1924 tavaszán alakult meg 19 
csatlakozó európai igazgatás képviselőjének 
jelenlétében. 1925-ben a Párisban megtartott 
táviró-világkongresszus már mint a táviró- 
világegyesület állandó szervezetét ismerte 
el a C. C. I.-t és megbízta az idevonatkozó 
valamennyi technikai és üzemi kérdések ki�
dolgozásával, míg ezzel szemben a Bernben 
székelő táviró-világegyesületre a világkon�
gresszusok mindenkori előkészítésének sze�
repe jutott. A világkongresszusok határoz�
nak afelől, hogy а C. C. I. javaslatai, azok�
nak gyakorlati kipróbálása után, mint álta�
lánosan kötelező előírások kiadhatók-e. A 
C. C. 1. megkapta a jogot, hogy székhelyét 
maga válassza meg, továbbá, hogy munka�
rendjét és programmját maga állapítsa meg. 
Ezen jog alapján az 1926-ik évi C. C. I,- 
közgyűlésen elhatározták, hogy szervezete 
három részre tagozódik: 1. a közgyűlésre; 
2. az előkészítő albizottságokra és 3. a ve- 
zértitkársúgra.

1. A közgyűlést évenkint tartják; ez sza- 
\ ázással határoz az előkészítő albizottságok 
javaslatai fölött. Az elfogadott javaslatokat 
a tag-igazgatásoknak, mint „tanácsadásit 
adja tudomásul. Határoz továbbá a közgyű�
lés afelől is, hogy a következő közgyűlésig 
az előkészítő albizottságok milyen kérdések�
kel foglalkozzanak.

2. Az előkészítő albizottságok megvizs�
gálják az eléjük terjesztett kérdéseket egy 
főelőadó vezetésével, akit az albizottságok 
maguk választanak s aki azokat szükség sze�
rint összehívja. Munkájuk alapjául az egyes 
távbeszélő igazgatások anyaga és tapaszta�
latai szolgálnak, továbbá általában minden 
hozzáférhető forrás rendelkezésükre áll.

3. A vezértitkárság támogatja az albizott�
ságokat a munkájukat képező anyag meg�
szerzésében, összegyűjti és rendezi jelenté�
seiket, közli azokat а C. C. I. kötelékébe 
tartozó igazgatásokkal és előkészíti a követ�
kező közgyűlést.

Ez a mozgékony szervezet igen jól be�
vált, mert lehetővé teszi, hogy a bizottságok 
elé terjesztett vizsgálatokra minden igazga�

tás legjobb szakembereit lehet bevonni s ez�
által a kérdéseknek kimerítő és szakszerű 
megvizsgálása érhető el.

A C. C. 1. három első közgyűlését 1924-, 
1925- és 1926-ban Párisban, a negyediket 
1927-ben Comóban, az ötödiket 1928-ban is�
mét Párisban tartotta meg. Azok közül a 
kérdések közül, amelyekkel ezeken a köz�
gyűléseken foglalkoztak, a következőket 
említjük meg, hogy szemléltessük a C. C. 1 
munkaprogrammjának nagy területét:

A távbeszélő berendezéseknek erősáramú 
befolyásokkal szemben való védelme. (En�
nek az egész kérdéskomplexumnak részletes 
tárgyalása.) Távbeszélő kábelek védelme 
korrózió ellen. A távbeszélő-átvitel vezeté�
keken. A berendezések egységesítése a nem�
zetközi forgalom számára. Pupinozott táv �
kábelek és erősítő berendezések követelmé�
nyei. A nemzetközi vezetékek felügyelete ét 
fenntartása, az erre szolgáló mérési eljárá�
sok és berendezések. Egyidejű telefonálás 
és táviratozás közös kábelben. A nemzet�
közi távbeszélő vezetékek üzemének szabá�
lyozása. Tarifakérdések. Nemzetközi sta�
tisztikai szolgálat. A rádió és vezetékes táv�
beszélő kapcsolatának lehetővé tétele, stb.

A C. C. 1 tevékenysége az elektrotech�
nika más nemzetközi szervezeteivel való 
együttmunkálkodásra is kiterjedt, amennyi�
ben a munkakerületek érintkeznek egymás�
sal. (Pl. vasút, elektromos telepek, elektro�
mos közutak és kisvasutak, szórakoztató 
rádió és végül a kereskedelmi kamarák.) 
Azok közé a kérdések közé, amelyeket igy 
érintettek, tartozik többek között pl. a szó�
rakoztató rádiónak nemzetközi távbeszélő- 
vezetékeken való továbbítása (nemzetközi 
müsorcsere), nemzetközi technikai szótárak 
kiadása, stb.

A como-i közgyűlés elhatározta két tö�
kéletesen azonos, hiteles normál-mérőkür 
beszerzését, távbeszélő áramkörök átviteli 
jóságának hitelesítésére. Ezek közül az 
egyik Amerika, a másik Európa számára 
szolgálna. Az „American Telegraph & Tele�
phone Co.“ készítette el a készülékeket és 
közülük az európait ajándékba adta a C. C.
I.-nek А C. C. I. a berendezést Párisban я 
művészeti és ipari múzeumban állította fel.

1924-ben 19 állam csatlakozott а С. С. I,- 
hez, helyesebben ezek alapították; 1925-ben 
kettő, 1926-ban négy, végül 1928-ban és 
1929-ben egv-egv.

K. Z.
Egyenirányítóval táplált vasúti vezetékek 

zavaró hatása a távbeszélő áramkörökre. Az
E. N. T. 1929. évi júliusi száma a breslaui 
műegyetemnek egy L. Rochmann-tói szár�
mazó disszertációjának bő kivonatát közli 
a fenti címen.
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Újabb időben gyakorlati okokból mind 
inkább szokásos egyenáramú közúti és helyi�
érdekű vasutak áramának higanyos egyen�
irányítókból való táplálása olykcp, hogy a 
háromfázisú, nagyfeszültségű távvezeték 
áramát hattázisú higanyos egyenirányítóval 
alakítjuk át.

Amilyen gazdaságos ez a megoldás az 
erősáramú technika szempontjából, épany- 
nvira aggályos a gyengeáramú hálózatok za�
vartatása szempontjából. (A magyar posta 
gyakorlatában is több példával illusztrálhat�
nék a higanyos egyenirányítók káros hatá�
sát és az ennek megszüntetésére való törek�
vést.)

Ahhoz, hogy induktív zavarok álljanak 
elő, a következő három alapvető követel�
ménynek kell teljesülnie:

1. az egyenáram áramgúrbéjénck bizo- 
nyosfokú hullámossággal kell birma;

2. az erősáramú és a gyengeáramú körök�
nek egymással valamikep elektromágneses 
csatolásban kell lenniök;

3. a befolyásolt gyengeáramú áramkörnek 
asszimmetrikusnak kell lenni..

1. Az üzemi egyenáram fölé helyezkedő 
váltakozó feszültség, amelyből a zavarás 
származik, a generátor fordulatszámútól 
függ. A szokásos 50 periódusú hálózat és 
hattázisú higanyos egyenirányító haszná 
lata mellett a zavaró frekvencia 300, 600, 
illetve 900 Hz, tehát a beszédfrekvenciák 
tartományába esik. Ideális egyenirányítás 
esetén a felső hullámok nagysága kiszámít�
ható volna, a valóságos áram-felhullámok 
számítása azonban a beállott torzítások és a 
változó hálózati adatok (a járművek száma 
és helyzete) miatt már nem lehetséges.

A felhullámok csökkentése ezidő szerint 
a pozitív és negatív vezeték közé parallel 
kötött és a zavaró frekvenciára lehangolt 
rezonancia-körökkel sikerül kb. eredeti ér�
tékének egytizedére.

2. A csatolásban lévő két áramkörre vo �
natkozó elméletek eredményei meglehetősen 
eltérők még, azonban néhány alapvető je�
lenségre nézve megegyeznek. Például, hogy 
az indukció függ a frekvenciától, ez a füg�
gőség azonban csak nagyobb távolságoknál 
lép fel, a nagyobb frekvenciák csillapítása 
folytán; a párhuzamos távolság növelése 
nem annyira hatásos, mint kapacitív befolyá�
solás esetén. A kábelezés csak közvetve se�
gít a kábelköpcny áramának kompenzáló 
hatása révén, különleges berendezés esetén 
ez a megoldás igen hatásos is lehet. A sín 
is előidézheti a sínáram kompenzáló hatása 
révén a zavaró feszültség csökkenését.

3. A gyengeáramú berendezések asszim- 
metriája iehet föld-asszimmetria és transfer- 
salis asszimmetria. Az első független bármi�
lyen befolyásoló erőáramú berendezéstől

míg a másodikkal, — ami alatt egy idegen 
szomszédos vezetékhez való asszimmetriáí 
értünk, — csakis vezeték bírhat, még pedig a 
közelítési szakaszon. A cikk megemlíti, mint 
a leginkább asszimmetrikus kapcsolást a 
hídtáplálású — CB — alközpontokat, mint 
olyanokat, amik leginkább elősegítik a zava�
rást. A transíersalis asszimmetria javítására 
a gyengeáramú vezetékek sodrását és ke�
resztezését jelöli meg a szerző.

K. Z.
P. Craemer: Der Weltfernsprechverkehr.

(E. T. Z. 1929. 27. szám.) A szerző előadása 
а V. D. E. Aachenben tartott ülésén. Is�
merteti a mai lehetőségeket úgy a konti�
nensen, mint a kontinensek egymásközti 
nagytávolságú beszélgetéseit illetőleg. Ki�
emeli a CCI. nagyjelentőségű szerepét, to �
vábbá a rádióösszeköttetések horderejét. A 
cikk egy sématikus térképpel van illusz�
trálva. Röviden tárgyalja a gazdasági kap�
csolatok és a nagytávolságú beszélgetések 
közti összefüggést.

A helyszíni közvetítés mind nagyobb 
teret hódít. Ennek megfelelően a technikai 
berendezések is mind tökéletesebbek lesz�
nek. A Fűnk idei 25-ik száma képben és 
leírásban közöl egy újrendszerű hordozható 
mikrofont, amelyik a leírás szerint azzal 
az előnnyel is bír, hogy a helyszínen fel�
állított két mikrofon közül az egyiknek fix 
mik rofonvezetéke van, míg a másik hor�
dozható vezetékkel bír s csatlakozik a fix 
állomáshoz. Ez azért fontos, mert ezáltal 
a sérthető vezetékhossz a lehető legrövi�
debbre vehető. (Z. J.)

Ma, amikor a távolbalátás kérdése any- 
nyira olőtérbe nyomult, nem lesz érdekte�
len megemlíteni, mint azt a Funk június 
28-iki száma közli, hogy ezelőtt 45 évvel 
szabadalmaztatta Paul Nipkow az ő elek�
tromos távolbalátó szerkezetét, amelyik�
nek segítségével a vezetékek mentén ké�
pek továbbítását végezte. Nevét a Nipkov 
korong örökíti meg s találmánya csak 
azért nem tudott akkor érvényre jutni, 
mert a modern erősítőlámpákat még nem 
ismerték. (Z. J.)

A zárókörökről és szürőkörökről ad 
részletes elmélettel kibővített magyarázatot 
dr. W. Burstvn tanár, a Funk idei 26. szá�
mában. Ezeknek a szűrő-, vagy rövidre 
záró köröknek a segítségével megfelelő he�
lyen alkalmazva azt, nemcsak a rádióvétel�
ben, pl. a helyi adó által okozott zavaro�
kat lehet kiküszöbölni, hanem előfordulhat 
az is — mint a nagytétényi és szigetszent- 
miklósi telefonelőfizetők esete bizonyítja 
— hogy a távbeszélő vezetékeken okozott 
rádiófrekvenciás zavarok is majdnem töké�
letesen megszüntethetők. A rádióvételnél 
a szűrőkor tekercse és az antennatokercs
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közötti á ttételi szám változtatásával és 
nem a csatolás lazításával, vagy szoiosabh- 
r.a való vételével kell a legjobb hatásfokra 
.törekedni.

A hangszórók részére ajánl új építési 
elveket dr. Kari Rudolf, a Funk idei 27. 
számában. Am int írja, a tölcsómélküli 
hangszóróknál a hangszóró mágnesrendsze- 
íé t és a m em bránt magába foglaló faház 
éppen olyan kellemetlen hatással bírhat, 
m int a tölcsér; ugyanis kim ondott hajlam �
mal bír arra, hogy bizonyos önrezgésszá- 
m okat előnyben részesítsen. Ennek a h á t �
ránynak a kiküszöbölésére nagy sugárzó 
felületeket alkalmaz, amelyek a membrán 
által m ozgatott levegőrétegnek a vissza �
verésére valók. Szobákban, term ekben ilyen 
sugárzó felületekül magát a szoba falait 
a ján lja felhasználni, akár a szoba sarkába 
ép ített, akár egy sím a falra ép íte tt hang �
szóró m em bránja által. A  mem brán nagy �
sága ezen esetben 80, 100 cm2 is lehet.

(Z. j.)

A Bremen gyorsgőzös nevezetes ameri�
kai h tjával kapcsolatban, annak teljes rá- 
dióberendezéisét közli a Fűnk idei 28. szá �
ma. A  gőzös úgy rövid-, m int hosiszúhul- 
lámú adóval el van látva és m indkét hul- 
lámhosisz csoportnak megfelelő vevőberen �
dezéseikkel is. (Z. J.)

Egy újrendszerű találmányt közöl a 
Fűnk július 12-lki számában dr. G ustav 
Eichhorn mindazok részére, kiknek halló �
idege jó, de valamilyen betegség vagy fo �
gyatkozás m iatt hallásuk gyenge. Ezen új- 
rendszerű „fejhallgató“ segítségével n a �
gyothallók is élvezhetik a rádió áldásait. 
Lényege a  találm ánynak az, hogy iaz em �
beri te s t egy szerkezet segítségével az 
anódkörbe kapcsolódik be. A próbáknál 
term észetesen csak lámpáskészülékekkel 
működik a berendezés és az anódegyen- 
feszültség növelésével bizonyos határig 
erősen nő  a hangerősség. Körülbelül 120, 
150 volt az az anódegyenfeszültség, am e�
lyik m ellett még igein gyenge beszédáramok 
is hallhatók. (Z. J.)

A beszélőfilmek technikáját írja le 
részletesen a Fűink 30, 31 és 33-ik szarná- 
m ában Eduard Rhein. A  fölvevő- és leadó �
rendszereket történelm i sorrendben ism er�
te ti és a két modern irányzattal részi ete �
tésen foglalkozik. A z egyik a hangerősiség 
ingadozásoknak megfelelő fényintenzitás 
változások rögzítése a filmszalagon. A  m á �
sik rendszer egyenletes fényforrás segítsé �
gével rögzíti a hangrezgéseket a filmen.

úgyhogy a fényforrás maga vízszintes- 
irányú lengéseket végez. Míg az első rend�
szernél a filmsizalagon sötét ebb, világosabb 
csíkok láthatók, addig a másik rendszer�
nél különböző osztású és nagyságú fürész- 
fogazásszerű átmenet egy sötét ós egy vi�
lágos csík között. A beszélőfilroekne-k is az 
erősítőlámpák feltalálása adt-a meg a fej�
lődési lehetőséget s a közeljövő még sokat 
hozhat (Z. J.)

A rövidhullámú táviratozás (H. Rukop, 
E. T. Z. 1928. dec.), összefoglaló ismerte�
tés a 10—-50 m. terjedő hullámok használ�
hatóságáról. Azok a -hullámok, melyek a 
Heaviside rétegről már nem verődnek 
vissza, nappal 9—10 és 50-100 m. tehetők, 
éjjel az alsó határ 18 m. körül van. A visz- 
szaverő réteg magasságát a különböző 
mérések eredményeképpen 60 és 200 km. 
közt lehet felvenni. Ha a hullámhosszat 
a napszakától és az áthidalandó útvonal�
tól függően megfelelően megválasztjuk, 
kri-stályvezérlésű adókkal teljesen üzem�
biztos kommerciális szolgáltatás bonyolít�
ható le 120 maximális percenkinti szóse- 
bességgel. В. I.

Kedvező viszonyok a rádióvisszhang 
keletkezésére (C. Stornier, Nature 1929. 
jan.). Szerző megállapítja, hogy október 
24. óta a hosszú időtartam múlva vissza�
térő rádiójelek visszhan gs zerü jelensége 
nem volt észlelhető. Az ilyen visszhang 
keletkezéséire szerző szerint akkor kedve�
zőek a viszonyok, ha a nap állása a- mág�
neses äquator síkjához közel esik. Éppen 
ezért szerinte az ilyen visszhang február 
közepe táján tesz csak újra hallható.

A rádiótelegráfia jelentősége a tudo�
mányban. (J. Zenneck, Proc. I. R. 6. 1929.
január.) Szerző egy előadás keretében is�
merteti -a rádiótechnika azon ágazatait, 
melyeket az egyéb tudományok is felhasz�
náltak. így első sorban a különböző -íez- 
gésvizsgálatokat, rezgéssokszorosítást, igen 
kis áramok és feszültségeik mérésére kidol�
gozott módszereket és berendezéseket, 
nagy egyen feszültségek előállítását va- 
cuumlámpák útján, rezgések és egyéb kis 
elektromos és mágneses változások nagy�
fokú felerősítése kaitódlámpák segítségével. 
Megemlíti a katódlámpageneratorok fel�
használását, továbbá a quarcoszeillátort.

Szerző végül rámutat arra hogy a rá�
diótechnika fejlődése milyen nagy mérték�
ben lendítette előre a-z akusztika tudomá�
nyos továbbfejlődését és néhány igen -ér�
dekes terem-akusztikai vizsgálat eredmé�
nyét közli. В. I.
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