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Ismeretes, hogy ha a valamely tartályba 
zárt levegőt ritkítjuk, annak szigetelő ké-
pessége annyira csökken, hogy az kitűnő 
villamos vezetővé lesz, mely egyszersmind 
rendkívül nagy ellenállást fej t ki. Ezen 
körülménynek gyakorlati tanulmányozása 
azonban oly megfigyelések alapján történt, 
melyek az eddig ismeretes készülékek vagy 
segédeszközök jellege és az azok által 
létesíthető elektromos hatások minősége 
által megszabott határok közé voltak szo-
rítva. 

Ugyanígy ismeretes az is, különösen Herz 
Henrik kutatásai nyomán, hogy bizonyos 
harántirányos elektromos hullámok vagy 
sugárzások a légkör által továbbíthatók és 
hogy ezek az elektromos sugárzás forrásá-
tól bizonyos távolságban fölállított érzékeny 
fölfogó készülékeket működtetik. 

A jelen találmány tárgyát új eljárás és 
berendezés képezi, elektromos energiának 
fémes vonalvezeték alkalmazása nélkül esz-
közlendő továbbítására és első sorban nagy 
mennyiségű elektromos energiának jelenté-
keny távolságokra való átvitelét czélozza; 
ezen ezél elérésére szolgáló készülékek jel-
lemző sajátságaikban és működésük módjá-
ban lényegesen különböznek az eddig hasz-
náltaktól vagy javaslatba hozottakból. 

így a jelen találmány egyik tárgyát ké-
pező elektromos energia átvitelére szolgáló 
eljárás gyakorlatilag használható eredmények 
elérésére rendkívül nagy ejektromos feszült-
ségek előállítását és átváltoztatását teszi 
szükségessé. Az eddig rendelkezésére álló 
készülékek segélyével csak mérsékelt elek-
tromos feszültségeket lehet előállítani és 
ezeket sem minden veszély és nehézség 
nélkül; föltaláló azonban módot talált arra, 
hogy biztonsággal és könnyen százezrekre, 
sőt több millió Voltra rúgó elektromos fe-
szültségeket állítson elő, a mikor is az ezen 
készülékkel végzett kutatások nyomán több 
rendkívül fontos és hasznos körülményt födö-
zött föl, melyek az elektromos energiának 
átvitelére szolgáló és a következőkben le-
írandó eljárást gyakorlatilag alkalmazhatóvá 
teszi. 

Ezen körülmények közül kiemelendő elő-
ször az, hogy a föltaláló által előállíthatóvá 
tett nagyságú és jellegű elektromos feszült-
ségek a közönséges légkört elektromos áram 
vezetésére képesítik és másodszor, hogy a 
levegőnek vezető képessége az elektromos 
feszültség növekedésével és a légritkítás 
fokával annyira növekszik, hogy gyakorlati-
lag lehetővé válik a légkörnek még csak 
mérsékelten ritkított rétegein át is tetsző-



leges mennyiségben és tetszőleges távolságra 
elektromos energiát vezetni. 

Az elektromos energiának a jelen talál-
mány szerint eszközölt vezetése, mely a mint 
említettük, csak tökéletesen új és minden 
eddigitől eltérő készülék megteremtése által 
vált lehetségessé, abban áll, hogy valamely 
adott ponton igen magas feszültségű elek-
tromos áramot állítunk elő és hogy azt a 
földbe és egy magasan fekvő sarkpontra 
vezetjük, melytől a légkör szabadon szolgál 
vezetőül és melytől az áramot egy másik 
bizonyos távolságú, szintén emelkedett sark-
pontra vezetjük, melyen azt összegyűjtjük. 

Ezen eredmény elérésére oly készüléket41 

kell alkalmaznunk, mellyel az eddig hasz-
nálttal szemben óriási feszültségű áramot 
képesek vagyunk fejleszteni; ezen áramot 
azután a földbe és egy oly magaslaton 
elrendezett sarkponthoz vezetjük, melytől 
azt a ritkább levegő szabadon képes elve-
zeti^ bizonyos távolságban, a hol is az 
elektromos energiát hasznosítjuk, azután egy 
második épen yagy megközelítőleg oly 
magasságú sarkpontot alkalmazunk, a mely-
től a földre és itt annak transzformálására 
és kihasználására szolgáló készülékekbe ve-
zetjük. 

Az ezen eljárás foganatosítására szolgáló, 
ugyancsak a jelen találmány tárgyát képező 
berendezés sematikusan a mellékelt rajzon 
van bemutatva. 

Az igen nagy átmérőjű, számos tekerület-
tel bíró, mágneses maggal ellátott vagy el 
nem látott A tekercs körül és közel az 
előbbihez a vastagabb, de sokkal rövidebb 
vezetékből álló C tekercs van elrendezve. 
Ezen két tekercs transzformátort képez, 
melyben J.-11 a rendkívül nagy feszültségű 
secundár áramkör, míg C-n a sokkal cse-
kélyebb feszültségű primar áramkör áramlik 
keresztül, mely utóbbiba tetszőleges G áram-
forrás van beigtatva. 

A secundár áramkörnek egyik sarka az 
A tekercsnek középpontjában van, melyből 
az áram a B vezeték által az előnyösen 
nagy föliiletű, pl. gömbalakú és a föntemlí-
tett ezél elérésére alkalmas magasságban 
megtartott D sarkhoz vezettetik. A secundiir 

áramkörnek másik sarka a földdel és elő-
nyösen a primar vezetékkel is össze van 
kötve, még pedig oly czélból, hogy az 
utóbbi megközelítőleg oly potencziállal bírjon, 
mint a secundár vezetéknek szomszédos 
részei, mi által a biztonság növeltetik. 

A fölfogó állomáson hasonló transzformá-
tort alkalmazunk, de itt a hosszú A1 tekercs 
a primar, a rövid C l tekercs pedig a secun-
dár áramkör egy részét képezi, melybe pl. 
az L lámpák, az M motorok vagy tetsző-
leges más, az áram hasznosítására szolgáló 
készülékek vannak bekapcsolva. A magasan 
elrendezett I)1 sark az A1 tekercsnek kö-
zéppontjával, ez utóbbinak másik sarka 
pedig a földdel — és a már említett czél-
ból előnj^ösen a C1 tekerccsel is — van 
összekötve. 

A nagy feszültségű tekercs hossza mind-
egyik készülékben megközelítőleg az elek-
tromos egyensúlyzavar (oscillacio) hullám-
hosszának körülbelül egy negyedrésze le-
gyen, a mi azon sebességre van alapítva, 
mellyel az egyensúlyi zavar az illető te-
kercsben és azon áramkörben, melyben azt 
föl akarjuk használni, tovaszármazódik. El-
fogadott tényezőkből kiindulva, pl. ha azon 
sebesség, mellyel valamely áram az áram-
körön, a két nagy feszültségű tekercset bele-
értve, végigmegy, másodperczenként 296.000 
km. és az áramváltakozás száma másod-
perczenként 925, akkor a 296.000 km. hosszú 
áramkörben 925 egyenlő hullám foglaltatik, 
melyek mindegyike 322 km. hosszaságú. 
Ily váltakozásszámnál mindegyik nagy fe-
szültségű tekercshez 80 mértföldnyi, vagyis 
általánosságban a vezető sodronyok és sarkok 
kapaczitásának tekintetbe ^ételével oly 
hosszaságú vezetéket kell fölhasználnunk, 
a mely az adott föltételek alatt a sarkokon 
a legnagyobb elektromos feszültségek eléré-
sét biztosítja. 

Megjegyzendő, hogy a leírt jellegű te-
kercsekben a potencziál fokozatosan növek-
szik a tekerületek átmérőjével és hogy a 
két szomszédos tekeriilet közötti potencziál-
különbség aránylag csekély, mi által a kö-
zönséges tekercsekkel el nem érhető igen 
nagy potencziált eredményezünk. 



— 3 -

A találmány főczéljának, rendkívül nagy 
potencziálú áram előállításának elérését nagy 
változás számú primár áram használata által 
megkönnyítjük; mindazonáltal az áramvál-
takozások száma tágas határokon belül kor-
látlan, ha csak a potencziál elég nagy és a 
tekercsek sarkai oly magasan vannak el-
rendezve, hogy ott a légkör aránylag rit-
kább, a mikor is a sarkok közötti levegő-
réteg az előállított áramnak vezetékeid 
szolgál és azzal szemben kevesebb ellen-
állást fejt ki. mint egy közönséges vörösréz-
sodrony. 

A leírt készülék természetesen más ese-
tekben is alkalmazható, igen nagy potencziálú 
áramok előállítására, így pl. a tekercsek 
egyenként alkalmazhatók bármely czélra is 
igen nagy potencziálok létesítésére vagy álta-
lában ugyanígy, mint a szokásos transzfor-
mátorok, fölhasználhatók elektromos áram 
átalakítására és átvitelére. 

Magától értetődik, hogy ezen transzfor-
mátoroknak egyik vagy mindkét tekercse, 
valamint a sarkok is mozgathatóan, pl. a 
légben vagy vízben úszó tartályokon is 
lehetnek elrendezve. Az első esetben a 
sarkok egyikének a talajjal való összekötte-
tése nem állandó, hanem megszakítható és 
helyenként újból létesíthető volna, a nélkül, 
hogy ez által a jelen találmány lényege 
érintetnék. 

Úgy szintén magától értetődik, hogy a D D1 

sarkoknak megemelt elrendezése nemcsak 
a légköri viszonyoktól, hanem a környék 
jellegétől is függ. 

így ha a közelben magas hegységek van-
nak, akkor a sarkokat azoknál magasabban 
rendezzük el, vagyis általánosságban az erő-
veszteségnek lehető csökkentése czéljából 
kell, hogy a sarkok magasabbak legyenek, 
mint a közelükben lévő legmagasabb tár-
gyak. 

Megjegyzendő végül, hogy a jelen talál-
mány tárgyát képező elektromos erőátvitel-
nek alapjául szolgáló tünemény közvetlen 
vezetés és korántsem tévesztendő össze az 
indukczió és elektromos kisugárzás azon 
tüneményeivel, melyeket eddig is megfigyel-
tek és kísérletek tárgyává tettek és melyek 
természetükből és tovaszármaztatásuk mód-
jából folyólag gyakorlatilag lehetetlenné 
teszik jelentékenyebb energiamennyiségnek 
nagyobb mérvű távolságokra való átvitelét. 

SZABADALMI IGÉNYEK. 

1. Eljárás elektromos energia átvitelére, 
jellemezve az által, hogy valamely adott 
ponton igen nagy elektromos feszültséget 
állítunk elő, az ez által fejlesztett áramot 
a földbe és egy magasan elrendezett 
sarkponthoz vezetjük, mely utóbbitól a 
légkör szolgál vezetékül, mely az áramot 
egy második, az előbbitől bizonyos tá-
volságban, magasan elrendezett sark-
ponthoz vezeti, melyen az összegyűj-
tetik. 

2. Berendezés az 1. alatt jellemzett eljárás 
foganatosítására, jellemezve egy igen 
nagy feszültségű A G G áramforrás által, 
mely egyrészt a földdel, másrészt egy 
magasan elrendezett D sarkkal van 
összekötve, mely utóbbitól az áramot a 
légkör vezeti egy a fejlesztett áram 
tovavezetésére alkalmas, az elsőtől távol 
lévő második D1 sarkhoz az átvitt áram 
hasznosítására. 

3. Az 1. alatt jellemzett eljárás foganatosí-
tásánál nagy pontencziálú áramok elő-
állítására és ilyenek átalakítására szol-
gáló transzformátor, jellemezve egy cse-
kély feszültségű C tekercs és ezen belül 
elrendezett, igen nagy feszültségű A te-
kercs által, mely utóbbinak szomszédos 
sarka a G tekerccsel és a földdel elek-
tromos összeköttetésben áll. 

(1 ra jz lap melléklettel.) 
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