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ПРЕДГОВОР 
... 

Одма ПО од.' l аCI~У T (',(j.HIJIOi\f II :~ ПеОI'рtL"џl" 110'1'1111 0<:.1.1-1][ _ . 
.Ј е, у спор:\эуму са ЊII .\ ' lIрlJреД I'1O (~fH: ~ ЛО та.д" IIО.l а. н-

љене Clшсе Ње!~оnе за. Illт а:\I ПУ. Пl т() еамо ле.Н ' 1111.1(' 
. . 

ЫОГЛ() УГ.>1 едаТlI CIH:~TfI. ра IlItЈ(', Y;Jj'JOf\ ЈШЈ(~ ЛО 1l0ПIlН',й-

тога ве l) АО лру r' I1Х, еТрј1.lIlI "': С.\Ю·Ј'ЈЫ:~ . А.-1I1 У 1;11 .. 1IШО Је 

с једно стран е ;Ш\.II;\ 111'1'0 Т(~(iАШrи раДОIШ '!'al ;o лm lЈ \iШ - . 11 :1 .Н:lяе lIред CptI Clty lIУО .. lIШУ, У TO .iНllto .10 ( 'Ј Л I' УI' (~ ('ТЈНIНР 
. . 

оно ИЭДfLlI ,е II UTIlY III- IЈ( ~ 1 ).1. ЈIРН(ЈГ (H1JH~M.oI.eIlOI' II~ j . \al hC\ .Ј ер 

су ОВАе ушла 11 ДОЦlшја ОТ I ' Рllћа ТlЮ.·ШШL 1,;1 . \;'Н \..'Ј С 1-1 

о на, што Ј е ОН нзнео на a,i\ I{-,рJlR,I,неI<; У 1l :~:"H.JiI\6.'- у t 111-

K riry. l1pe:'lIa ТО :'l 'Ю, ОЈШ.\{ j {~ !I:злањом OO:'XBil,!",eHH ~ 1'.1(1.11-

. '1 ' HO:'lle све, III'1'O .l e-: t-Ю.Нt .\0 еа.,Ј.н. 113 H(;(t "ре 1101)" 1111 1 CBIYI' . 

ПUАаlJање~I О I;()ГЊ ,Щ~Н~ О(јtjтrrла ее 1: <".н[На () I",]-~)r . lIIIЏt. 
. . . . 

у српеко.l Т8ј)i\IШ lО.НН'[!Јfl :1<-1. IЮ.ЈМ () IЧ:', о Ј(О,lН ,\I;[ ('(' ОI:ДО 

rОDОРИ. Нема СУ\lље .\ <1 ;\1I1Uf'Jl 'I'CIH llllll-l 1111 ... у : -: I ' О ,ЏЮ 

иэабраТI1 I~ да llc нх прр·· ,\IО НО\l Д р)'I'tI lIи еЦ( 1 : · !I'IJ :\ Jl llј ll.Ш:1 

Эа\lОIlНТlf Ј\ад се 1'11 

с тога Ct~ ПОl'ПlюаВII, не l l НЧШ I J:Oll fLl l ,: : 11 ' ОД IIII Х 
• 

СРПСЈНI Х I-I зр::tзrt , У НIIlIЮ ПРIf .. iп~а у::цржаL;ШI O.- ~ 11 1'01:0-

l)(: IЬ8о страних термнна, . tржсi=lи, .ЏL .Је Ј\Н1Н,О ll1Tt'I 'C 111;0 -ее 11 I -: а.нан CTparlll H~1paa YlIoTpeOJJ , Ilero <1.1; ( 1 (:(', мсе ' I'О 

I-!. С IЋ У l:tЦU, xp~)a))o C}:OBa"H~ еРIЮI~а. реч . <. ~a '1'111 ' ;1. 1' .11 :

Д lIШТа. н .i СЗIП{, I~ OTO B(J оа Сll11М нс оСраl)8Ј1 )' tJI:O .\J (',.\11 1-

C, lY, не ЫОјон.с Ш\I 1:\'I' 1I ОНО Y l '. li-ll)ОII QСТll, Ч I1С'l'о\ ' II' I1 \11),]"

НУНОСl'lI Ј.:;а к-ва (111 се :\lOili: ' Да. з~"хтеШL,lа ,., J·~;-H ; I :Y 611 I1 

• 



Лоба у коме ми живимо, мо)не (је Н;l:Ш (1,ТI-J е.ле l{-

1'РИЧНО доба. ~ДСКГРИЦИ1'ет, н.ојl1 нам је :~O СЈ{ора био 
lIозна']' са.мо својом CTpaxo'I'OM као ('ром, А:Ш<ЈС је нОстао 

наша веома I{ори(mа и ПОСЛУНЈШ:\ I1РИРОДII<1 с шtl'а. ,Данас. 

се може Нltrш СI<ОРО У свакој веlюј napOlllll o!>Ilбрш,,", за 
справ..ьање те некада (IYAHOHaTO и Cl'pal l lJ-Н ) I'POMOBHC 
f}ИАе; данас ми ту СИАУ СПРОВОДIIМО l{уда .'\ 01Iе1l10 н ca~fO 

јој једна Jl(ИЈЩ /Јокаэује пут нојнм мора 111'"1.,, " Aor<"e 

ДОСllети , да Tal\1O изврши паше наЈраЗЈ1II'IIIТ11.I () пnсловв, 
, 

l{ю{u е Је само даIlашњи Р::~ЗГР[l.I1ат J-I (\.10ЈНен ,Н!IНOT 

~'lorao И3МИС.iНlТИ . 

Рекао бll ЧОЈјеI~, - по(щатрајуlш e,"' I('1'I"'HI1 'I'OT. у 
некадашљем и садашњем спом оБЉИr<у , - У I(ОМШО је 
он у почетку био УПОрНllјl1 11 Сl'раllНJJlји, у I(O.l!IIJ<O САIO 
га се пише ЈЈлаШИ:.А11 11 уш.аса.nаАИ у 'I'(),IIII ~(1 j~ (Ја да 

. . . ~ . 
поста.о IIОСЛУIШЩЈИ и IШТОМИ.l[[, У 'l'ОАltI\() Jt~ (Јол ·.е · 11 j \'\.lle 
IIOДАогао нашој ВОЉИ, Е .. l ентрt'IЦII 'I 'О 'l' је . '.HIf H-С :щ нао 
,јеАна Оlпuта снага у IIОТНУН()М СМl1СЛУ '1'('. рt:'ш , јер IШ

I{ада ЛО Aallac. није ЧОВCI~ IIО ' I ' l1уније 11 ЩНlлаr' I ),1. lIllје 

paelТO..-1aгaO .ЈС,':\Н ОМ природном t.шаГОЈ\-I }\;\.4) с:џеКI'рЈ1ЈЏf

тетом. Ca.MU је е.1екгрична струја у (YI'all )), , I.a, Вjll.IlН 1\i.ll':.O 
,. .. . ~ 

IЈаЈ КР)'П НIIЈе 'IЋ Ј<О н НЭ:ЈСI·IТfIIl.lе. Ю.iRО Ш1.11 ' 1 / Yl,.,I.c та,", о 1-1 
, , 

ШIЈдедикаТIIJI.Је IIO C.I!OBe, 

ЛАИ :ма lНH,o бl·~ .. 1 е ва}Ј{lIе 11 f{ОРIЮIfС 11 plBfe llo е. Н.: 1,:'" 
. . 

трицитеl'а , КОЈ е r..y IJ a~.1 СШI/llа ЈШ1Jlf~ HAll :\!illJ,t: IIОЗН'.tтс, 

ппак иэг .. I еда., као да Ье IIC1-tc IfOBC OCOUI IТf(: П,СГ()IiО) 
које су тек пре l{ра'l'l{ОГ BpeMellU Н;lб l1 , 1t~ на. JaBlloeT, 
бацити у l1рl1С E:.lШК све оно НИ'О ое д6 (~a .. ' о ТОЈ ПРН
родној снаэи ,Ј. оэна.ло. И у lHMI·fl{O су та 1101>[1 ()TltpIltia 

открцт.А ТRС.ШIIА 1 
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важна за IIраитин.у и (јА [{с оцењине ilреЛПQСТII за паун)' 
. . 

у ОIJШТС, У ТОлИКО су она ИlIтереСIIII.Ј<1 н Вl\.ННIИ.Ја за 

нас Србе-, јер је 'Го ОИН СРПCl(Qга lIарода, :lИ'lашш 1111-

к<џа Тсс",а који ИХ је пропашао I1 1I'i lleo. 

* 
Ниюма Тесла родио се У селу ( :Мllл,аllУ, !Ш!I 1'0-

()пиliа у .·Iици, у горњој I{рајини "ОДIIIЮ Ј 8,.li . ОТaI\ му 
бејаше "рло интеАигеllтаll и одличан СРПfШО"lIраВОСАalЈIIII 

СВ6штени!{ МИЛУТUН Тосла, који је 11:10 lIРОТО У Ј'оспиhу , 
умро 1 ~7(), а РОДIfО се у Уl'Аедној Т\.РiLјИШЈ«)ј " аДРУЗII 
у селу Радучу у JlИL\И, Мати IIИКОДIIII;"l, ' 1,"УI«1, родо" 
је из I'рачаца у .дици И3 старе свеIиТСНlt'lI{е фа,МИАllјс 

Мандпliа . Дед јој је по матери био з намсНl-l'rИ прото 
АИЧИ:И, Тома БудиоаDљеrшh а отац ј ој l'.IНЈ.СIII1 на ЉНЦН 
IIОП НИI(Qда Мапдиt, . Ро l)еПII јој је брrtт, дrtна'lIIЬП ми

трополит RНОРШlчко-тузлаIlСl<И /Је Т"]> (lIИ]{(Ј . ..аi Мnндиn, 
До [, је I!Иl<ОАа остао без оца јО!II дО!': је 11(\ lIау

н.амн. био, дотле је његооа мати ДО.ilШВfма СЈ1аЈЈУ СВО'-Ћ 
сина, I<ојом га ПРОСАавише у АмеРIЩlI, Аондону 11 Ilа
ризу, Ад" "ао да је било СУDlIIJШ О :Ја љене старе го
дине да ДОШИIJИ с.-шnу свога сина у l'I 1О',...О IlИL\>I еР"СIЮЈ , 

јер је своју Iмемеииту ДУШУ IIСllустщ а на велику су

боту, а mш јој пре свога д<маRlШ у ];еограл таман 
с.амо IIрнепео оа да.llен.о[' flута, да Ј е il-ШВУ lШДН Ј1 оЧИ 

ЈОЈ "а[(АО 'ЈИ. 

!it'lкола је учио нема'll<У OCHOl:IIY IШ(ОЛУ (јер ј е 
само таtШИХ ш:к.о ... н;\ 6И.llО у )-tpajl 11 ш i у с .... ш.-1.аљу, а. 

Rашње, I{ад му је О'Ј'ац JlЈ IC I11ао у I \)( : lIић НРОЛУШIIО ј е 
и С!3рШIЮ ту ШI{о,'У У ГОС lll1hу, Ту је ()II 11:IУ'1110 11 IlllЖУ . 
ре : L.АИУ а. IIИШУ О матурам ДОВРI1I11 () j u У I )аIН)IЩУ I{OA 

RаРЛОUIЏ1 , 

;\Р),Ј'ОUИ му из '1'01' лоба I<аэују ла се није IIlшада 
код Ј<Ућ С ПРИllраВ.lbао за лекције IlJЮ"J.iСI\О lIel'O му је 
:као детету МI1ЈН1је било е пршљаЈЏ1~'Щ lIl~рати се , ку

пати се, хваТ<iТИ тице, lIравити кавр:ю, HOIIA.LTII с.е 11 оа
ди" 'и Тl1чија гљсзда. lIикад '-!Ије бll (. (.СС ll ОС.ЮН . I(ад са 

друговима не би играо И.IJИ н.ад не б ll IIЫ(1{) шта 'штаТИ Ј 
ОН би АС.I,као, p~ц(\ao, или ШТО ДРУГО рад,110, Te l·~ спанал 
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јс себи посла на,laзi1О. I{aA ј е одрастао, Оllда ј е вео ма 
волео играти карата, би,шјара 11 шаха и у ТИМ је Ш'рама 

·био ирави вештак У слободном времену што му је 
од +их забава преостајало, '!Нтао је СВаЈ{), КЊИГУ која 
му је до руку дошла, али НlH{aд није ШКОЛСI{е ЮЬИ I'е 

чнтао. Леле да се стидео НОСIIТИ у IIII)О~1 У I)ач.ке ItIbHrc. 

Другови су га необично IIОАеАII, јер ј е б ll О !Јеома 
,1I0бра срца, па је сnоје ' t)аЧIШ стваР'lIЩС а ДОЦlшјс I! 

"омаде одела раздавао својим оиромаl llНIIМ IIЈ1УГО lНша, 

Jlет о та1{О , }{ад би се са APY I'olНlМa I"'РТ>10, 11 IIа }{ар
та:\Ја добијао, он је r Аодао да доБI-I'I'[tI': Н:11'у6и ca~'IO ла. 
ТУђllХ HOBal\a куhи ие поеи , .тедан "ут, "lетаО са он 
.за време шко.лског одмора са једним својим ро !)аЮ)А1, 

наме је б l1 0 ДОlлао у I ' осте, Срс'гнс "х нросјак (( R;t.

МОЛII ' "И"ОСТIIЉ ј', Pot)[", даде но вчиt. а он с в оју јеllШIУ 

ФОЈЈИН1'У и рече ро!)а}{у да је СIlОј јеДI!ПИ среБРЊl\I' дао 
·е TOl'a, ШТО се нал:.утио на (Hlaj љегов Ј(()ВЧllh , ltoj l1M 
ј о вели lIoBpei')CHO људско ДОС'I'ојаllетво у OIlO~1 јадном 
-сиромаху, )Ј 'а ла СИ му ти, lIе .·1II , дао :\ШIШ, Р tlO'I'НРИ IIОП

Ч lrtiа, ја му пе бих дао ништа ј ер н с,,!ам новаца." 

~! КОЛИКО је HIIKO.ia е јеДllе страно био JI ... Ј ОМОlIIlта 
, ~ 

"CplЏt , У ТО.ЈIИl\ О Је с. лруге стране (ЈН О с.ТРOl ' 11 1I ре:\lн, 

ДР)" 'има I! "РIJма себи . Ilико IIред љим није Смео рсЈш 
ружне ре'ш за кога љеГОflQI ' ЛРУ I 'а, Од ран()г деТIIЊ

'стпа, никад НI1Је хтеп САага.ти на .маю\р му II С1'IШil 11 
батине донеАа . 

Над је r,Вј1ШИО рсаА"У , паузирао ј" дне 1'0/\11110 , јер 
рОДИ1'ељи - ОШ.ало шii СIIИ већ OMpl'L), (:,таријог ИМ СШlа 

- - lI е дадоше му 1,.hЙ лал)с Л{)Н се не ОЩЈСIIИ Н ОШ'. 'О 

је бlЮ не"",а и С .• аба здраll .. 1,а . 1l0lШШ 110 нова у III1< ОJlУ, 
HIH{o"1a се If оџед свег I IШЩ.Ыlllаља СI:uјих РОДII ' ( 'еА.а ла 

'се посве'ГlI Б ОГОСДОВCIПf.'1 аllаЉlIма , одао teXI-Ш 1 rЮIМ нау
I{а.llа (( H3Y'lanao их је У Грацу 11 ::! "аТIIО,,, Ј l)Jal'Y - спс 
као пеоБИЧilll t)aJ<, нарочито у IIИС'Г() ;'I(н,ТСi\'Ш:l'I·}lI1\НМ нау
.ЈШ. ~Ia. И ако је са OCOf)IITIIl\t У(јI I СХОМ IIpaTIIO ТСХШРIНС 
f·l:ty]{e, нпа I{ је эа.лрш.ао cua o lla ушивања, Itoja смо 

н n.пред (шомеf-JУ.II.И. Сам() Iшјс IIIIIН\.Д, 1{(10 многи Ј'tlшаХlI1I 
~I.НLДИ ЉУДИ нагннао lIа IIIlће НА Н дру ги I"Ш<3.В РУ>НШ I 
Јl ветаШАУК момаl'Юf. 
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Последље године у ПРIL"У, '10111'1'0 "У је 0'1''''1 б,ю 
умро, издржапали су !Ћ ујаllН му Ман,.џ,lш 11 '1'0 11(''1'(\1'' 

ондаlllIЬИ парох грачаЧIНI, ЛОIOшји нрота. I'О С IIИ!iСI\J.I а 
Аанашљи f.'IИТРUТlОАИТ ЭnОрЮ'1 I IКИ, за тим 11011 ТО.\lа I1Э· 
Грачаца и данашњи IIУКОВНlШ Пајо МаНДllћ. 

По СllршешlМ HaYI{aMa, С'l'упи ЊШО.Мt 1881 , ' однне 
у службу пеlllтаНСIЮГ тслеФО IIС!{ОГ друштва, памешта
јуlш телефоне у поједине пр,ша'l'не I<упе, {-{ад је сада 
б,ю у lIе,"ти, О'l'ишав ПОСЛОМ у Фабр'шу Ганца" ,{ош" 
са задовољством Ј е ПРIРtао, ltaKO Је оп 1IL"\:мес'1'ИО 11 plНJ 

телефон у тој Фабри"н, И (\!ю је на 'I'елеФОIlУ иаВРШl10 
неке IIOllpaВI<e рали оја.чањn. г Ааоа IНIaН. · се на томе 

IIОЉУ није ДУ"О задржао . . • Јер IIОС,IO године дана оде 
у Париз, и стане у САун\.бу 1{()Д КОН'Ј'lIНСII '"l'а.лнс 1{(I ,\ IШ1-

није Едиэuнове. l{ад је 'гу на ЕДIf30НОВИ.М еЛЫПрllЧШIМ 
машинама извршио lIен.е 13ащно измене, '"IO ' I 'Ра.щ.н Јt;дшюн. 
да га упуте у АмеРИllУ и тю<О Тесла уl)е у ЕдIl3()' .... "у 
. .абораторију, Са Едизоном је раДl10 "(ЈДIIIIУ н 110 . (ана, 
па ПОШТО се у l1зоесним питаlbима са ЉIl 1\1 lШ.ЈС .~ !OI ЋO 

(јJlоразумети, О'ГUО1ше саМQстаЛl10 раДИТ1I у СВОЈОЈ . Н1.

бораТ()Рllји у IЬу Јорк у, У l{ојој ј" Н 'ШВI"U'.f(.1 С 'Ю ОIlС 
IIроналаске, ItОЈИ оу му IJPUHC.11I име 110 '~олпм СIIС'!' )" И 

о којима fie мало да,оЪС БИТII говора. • 
Од юшо је прешао у AMepl\l{Y. "I"Ш "ут је обllшао 

споју РОАбину 1889 год., ,щјо .. ј е "I)JI.III"O~' са (;I\"ј"М 
yjal<UM Петром ПООО'l'ИQ ПILрIlШ:У из.'!Ошбу. 

По АРУГИ пут је лошао у Европу НОIJС'1'НОМ OBU 18Н'2 
године и то на мо" бу 1~ IICAeGI<e Лl<адемнјс Ilay"" 11 .'11')'
штна RНг .... есНих ИНјЮfљсра -~ e.leH'l'}JIf!-ШРа. ;Џ1 АРШJl у 
.1 0 НДОllУ IIрсдавање о. Cr:OjI1M IIUСЛ СД'ЫШ радовима. 11,)
ПОД томС IIОЗИВУ nИЈIO је предаваљс, које је Ter;.Aa А[liЮ.\.О 

у Љу Јорку 8120 Маја 18!Ј I "ОД. ''l/Јел III'УI1l'l'III'" амс
риqких еА8НТРИЧl\ИХ НННtИlL.сра 1--1 Itoje јо Н3НЈuало IШi+il l,У 

не.1.0Г ученог овста. »La NatHl'e( веЛII у сооме броју 

ОД 5 МаР'l'а опе год.: ПОВОДОМ ТО'Ћ прелаваља. t:"jc 
Је наИШАО на ОРАО nеАI1КИ ОД3fШ у наУ'I!Юtl.IО евсту а 

на неСЈДОЉИВУ молбу својих обошавuлаца (ad mil'a.l.elll'S! 
" пријатеља, Г, ТеС,<а дође У Европу. " У ЛОI!ДОIIУ .ie 
ТеС,<а држао два предаваља: једно 3 а ДРУ"О " Фе-



" 
бруара I"O HOn. ! ; щmо "рсд ДРУШТЈНm еш'.нююlX ".·, еl ·'
трич. инжињера а "русо пред АЈ<адсмијом lIауна . Об" 
јс ·предавања дршао у ФараДllјеlJој "абораТОРИјн и :Ја 
<1)~раАијевим с,l'О.АО :М, а то је OA ... HII\OAa.II ... c I~oj c ЕIII '."еЗ il 

UP.AO рстио чине и СВОЈИМ наУ'јљацима а на.мо .,1И OTpall-
1~l-1ма. Оба су предаваља QстаШ·IЈ1а лај.АСIIIШЈ утисан lIа 

многобројне учевне слушаоце еНГ.,t О(шс. li;НГ.Ае СIПI су 

АИ.СТОВН пуни похпа.,)е о 'ГИМ значаЈllIIМ !1Ј)с;џtllаЈЫlма IJ 

.\ fИ ое IraAaMO, да tleMO лати ориБЛIОЮIУ СЈ1 ИКУ О ОАЭНВУ 
eHг~,eCKe Ј1паМlIе, ан.О lIaneAeMO lfCI\UАIШQ ставооа И3 

УВОДНОГ 'IАаика, H.Oj~1 је ТИМ поnолом ДОllео lIајвеhи 11 
I ш..ј ува ilюнији снглесн:н ЛИСТ » ']'iш сs : ( 

........ »)Ако је у О I]ШТС ШТО ГОЛ ()НЛО У ота љу 
да изазове одушеВА.fщ.е за е"IШ(ТрШЩТСТОМ, ТО Је СН-

• 
rурио учинило веома ЗlIачајно предаваље, које је СИIlОћ 
г. Тсс .. а, lIуна два сахата држао IIрСД учев""м слу
шаоцима I{paЛoeRC1<8 АlшдемнјС. H)CI·OBII .. сп!! CI\C,Iej)l\-

1116111'11 отварају пе еамо НОВО 11 веома боратu поље за 
научrш иctШТИL3а~Ы1 ) него су ИЭНС .. И·Ј ВI-IIIIО II .lШ маље 
. . 
Јасан јlреглсд JIel{(MIlJ\HX (Jl1ШТltх ФШНI'ШНХ I{ОlщеПЦf.1Јit 

н lI:.;ш.зIШАС особlfТИ развој ЈН1I1111Х МИС.·НI 1-1 l1деја. РаДОВII 
Г. Тесле па.1.аае се на оној l'раННЦII , гле се CBO't'AO CT, 

ТОII.н)'га. САСН.рIIЦИ ' I'СТ, ХС"ћШЈCltи аФИIIИТСТ н ОСТМС ПР{УI'е 

8f18рснје (~aCTajy 11 Met))' сабо.\! иешају. ј(ад ' I()ИОН ра:-l

Ј\ lIIш.ъа о lbеГОВИ~1 ваШIIИМ СЈ{Сl[еРIfМСJlТИ~1a ()НАа осети 

'ј:ао.\а су с'гаЈЮ д.емаРl".ацвоне Ј1ИIШ.lС 01'Гlа.ле 11 Аа ия

нссни НОВИ И ПЛО;ЏIИ ОIПUПf ПОГАСДН не МОI')' БIlТИ да
.ICI{О , fl oMohy R<>јих " МОil(.СМО поl'il1 на IIOП(~ ВРО Ilа..I1аяаЧI~е 

l[утове; онда се та1Ю реhи 11 нехотице ШlТа : ПП IUTCi 
су то еАектричпа а lJlTa Лlt е..1СХТРIЈ1lЈ1а тела, шта су 

ЩIРОПОДIIНЦИ а шта НЭО.i1атори '1 Јер 1·'. Тесла (',а.станн 

струју Ј1з"е~у два СА СI<ТIНI'IIШ 1I0.lа 111< онла мсте IIЭМС~У 
ЊНХ ПАОЧУ ОА најбољег лне.lICКI'рщ{а . :}а нојв МИ ~I IЩМО, 
11 ОН не само да но оте.i"f{<trщ ШЈТН слruт[\. lIрола:·)у етрујс. 

него је IП1'а Rвше .iош ОАан:шапа. У ДРУГИМ СЛНIIШIМ 
. . 

СI:Сllсримеllтима понаЗУЈ С нам ОП) нан.и СВ lьегопе С1'РУЈС 

Iш с.О I{()Г потенцијаАа нс D..i.aA,ajy ни I(() ШtIШО1\t IIраrщлу 

ноја вреде за оБИЧllе струје . ИRr .. ела ,Ш() да 11""'\ .\11-
С.НН\ТРI1н:а, }{ао да нема те ле6.IЫПIе сбmштнс НАоче, Нl.\Л 
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Аа lIe Ma САоја uаЭАУ ШIIOl ' Н}){К! . I{оји 110 иИ .\101'.1111 Hpoh~t 
lf,.i11' пробнти еАектричва струја ,1.080.1 .. 1101' 1 -IIIТС II : !Нте'l'а . 

. . . . За ТИМ ДО..1аэ и 3ШLчајllО OTlt)НlI1C , I!О ltOMe, у 
КОЛИКО е.лектрицитет · расте у фИЮ1'IНОМ ПОГ.Н~АУ, У то

АИКО је слабиј 6 ње,'ОIJО дејство на 'ЮIЮ'Iије тело, 1'0 -

BOPHIIII је стајао у е.НШТIЈОС'I'аТI\'1КОМ П ОЈ"'У ]шје јс 6 ""'0 

' тако јано, да би могло З<1l.1ал ити лампу бея яшпа, 
па "ишта није ucct,ao. Он ј е држао јед"ом (, у " о м ЩЈај 
жице из које је прштеkи сипао ... у6нчас'l' '' "-'<13 11<11'

ница а у другој је р уци имао ла",,), Н.·l11 С<1СШIМ празну 

стаклену цев и тако проиустио [{роза се СТРУ.!)' од неЮIХ 

50.000 волата. И стаНЛ6"а је "р","на ЦО II С llјаЛ ll у љс
говој руци од тако ј :.ше струје, од ](I)је 611 у оБЈЈЧ"'''' 
ПРИЈ1икама и један СТО1'И део б110 Ј,овољаll .\:t )r ЧИIIН 
крај његовом }l{ИВОТУ ... ... (( 

Још олушевљеIlије I IИШС () Теслн ЛОНЛОНСЮ I )) ЕI1-
gineel'ing, t( један ОД l1 3.ј rюhнх Иllжињерсюо:: ~1 I1CTO Ba, у 

свом броју од 5 Фебруара 189'2. 
)) У среду у BG'le ј е н.раљевсна Ан.адем [[ји Нi\шла 

један од оних чупспих CnCTaHaHa, рад I{OjIlX је JI Јнютала 

сланна .... Ишшш.ери ТIЮIШAlI су сО , \а га 'I )'ј)' , јер 
је с",ава љегових l1етра}lнша.ља б llла ве l') раоlIсссна а 

љихов знач ај оећ нризнат .. .. Спојо продаваље 1'10'180 
Г. Тесла изразом "РИ8 ЈЈања СIЮ l 'а lIРСМ:< раду "[>0100-
сара I{рукэа IC)'ookesj, кој .. га је још ){ао 'јаЈШ одушсшЈО 
И ље!'овом раду пран:щ дао. За 'I'Шl пред:шач IIl'el)e 

. . 
на СI.Ю.Ја СОПСТRена истраJli. Иll аll.а и у .Iе/\1IО.l секунди 

поима својим САушаО l\liма IIСИ3ћ'ШРНО растојаll.С I\оје

I'а деАИ од љегових ' ·'редхОдНиЈ{а .... « 

у таком, нише или .маље ОЛУШ8UА,СIl 0:М СТrlА)'. IlИШУ 
И оста.ле енглеСl{е новине. АЈ1l1 IШ једно ОД њих IЈС про

пуштају да lIа 1lОМ811 ), оно што је У ЧIIIIНО 11 )) 1~ l1ginеегiПЧ'I( 

т, ј . да 1Ia1lty, 1<11]<0 је еНГАССШI 1 II)о 1о6СОР !{РУI<Э спојШI 

радиометром Теалу ОАушеВIIО и ЊСГОВОМ раду праПaI~ 
дао. Једна пан епизода 113 'ГеСЛIIIIl:lХ НРСЛ:1Н;-~lI ,а )' .IIOII

дану, [{ој)' нам је он С:1М "РI1Ч:10, нс ће бllТII бе" 1111-

тереса за нас, ради II равилне оцене ТИХ паIl О.\1СIlR. 

)) ЕНГАези су ме ДОII8ИДАИ , ВС.1.И Тссла, НО MOn\O· 

АеЈЈШ6 бити. УС'ГУШII!lUlI '111 Фарадијеву .шбора'Ј'llрнју , 



коју дају ретко коме ЕII! 'л езу, обвеаадн су ме преко 
CBf1.l{e , мере. Ја би се Ilоказао IЮi\ОС'l'ојан ТОАI-ше ЊI1-
хане патље, и.ад ии са својо стране ПС би ма IШ ној 
h a'II-Ш заб .... агодарио. Тога. paAI1 сам у сам()м IJ О ЧС1ЋУ 
м ога предаваља rrапомепуu, Ю11<ООУ ме радови !{рук

зови У СВОЈе npeMe одушевљаваАИ 1l00ПТ () су Il. СГови 

ек(;перимеflТИ са . ралиометром у IIС~о.>НШ:11 САИ'llllf са 

щ)јпма, После тога кратког увода ,,"ЛОJl(НО сам моје 

еЮ.:", llеримепте , lПТО је ' I 'Р<1:јаАО нуна два сахата. Н ана 

ј е стадан обичај ла "реданања у тој лабораторији нс 
ll рС.1аэе НИЮ1Д Један сахат, HJJal~ пшtо ОД С.1 У IlI Э,.iШI\а 

tI.1" САуш"_шца (јер је бllЛО 11 ла .. а\ пrrј е :ia све "ре,,,е 
II Оltазао ни најмаљи знак неС'l'рл)еља НАИ нсзаАОIJО .ьства 

~и()I' прекршеног 1IраВИАа . ( 
"По СНРШСIJОМ предашш,у "[>,,I)е м" један од најуна

ЖUlJијих чланова АнадеМlJје, АОРА Р ... .. н чеетитајуli lf 
""1 рече , l~aKO није треба,,1Q гоuори'l'И Шllllта О ICPY I~
зо rшм експериментима, НОШТО ОIlИ немају JIIшанве ВС::1С 

С щ.јим радовима, Треба"о је , ВСАН Ло!", 1' , пр ов']'о и 
KPi.:lTltO реtш: " Ја оам HIfKo..H.I. Тесл:Ј. , родом сам Србин 
11 ево АО Ј\.:tюн-'1Х оам реЭУ.ilта'l'а у овојим ОНСlIерш.ЮII

тима дошао .. . . » 

.. Сутра лан 611.10 Ј е ДРУГО "релавање lIа 1 ': о ые са м 
IIMao да НU..Ј.ОНtИ1l1 Н ОРОД 6Н:Сl1ер "меl1;,\Т I.L ОА I1РОIII.lO пе~ 

чср'" ЈОШ ЧИТёlIЈ НИЗ НОШIХ, ItС Нрlll : nЗallllХ С IЮ IЮ}ЈII !ltc tЈата. 

: За IIрВУ I'РУПУ експеримената одреl)Сllа је би,ш етруја 
Н3 нарочитих маlllllиа JeAllor I ЮАНtЧIЮ l ' лруштпа, а ::Ја 

другу групу струј а је '(Iюљена 113 iЏ : II ' I 'l'aAe '{()ј,ш ј е 
() СВОl'ље ll .:I ОНД01l еле]{'l'рици']'еТU 1l, Пред сам 1I()'IGтаЈ~ 

II редавања уђс у са .. у ПОСАуJlt llтел. и О:Ш IIIII'I''' ,I о рлу Р , 
ној и ј е у првом реду оелсо, да маIJШШ.l., вој а даЈ е 

струј у за прву гру "у еКСllеРЈше,щ' , 'а , 1" ) 1)]], Н а Лор 

лоuом се ЛИЦУ llIJAU M1.ltO Могла ЩЮ'ШЋt' I' 11 н аfl! I"Ка у 

I~ojy је нао у след те вести. И ано I\IеЈIII IШ су IНlIll 'Г[t 
<;nОПШТНАН, приметио сам по са.мој струјн .Џl j t\ У lIе-

110рма.АНОМ стаљу а у ИСТИ мах МI1 је HaaIII~ta ЩН\il, . 
, , 

() ЧИ опасност за МОЈ реноме, а.но предаваље ОУАС нре -

ЮIl1УТО, ЛАИ по звуцима, IЮЈе је та "труја Щ)() IIЭ IJО

. \II ,1а на апаратима раэм.еluтеШ'ВI IШ (ј' I'ОЛ У, 1I0 ::ll Ш1'lI да . 



!;е струје БИТII још за Iloj минут па с тога, без 
Aaљer' QКОАишсња Hpcl)el\f на еI':СIЮРIН10Н'I' I-lCШI.е н у I-Jе-

. . 
НО .. ~ИНО треНУТН..Ј<а _ lIрИЋажем IШ.ЈШ-1Ш.lIИЈО Сl(Сllсрнменте 

од I1РОШЛОГ nC-lера Над је ве!; отруја била сасвим ма
лаксала, ,не АОЭ"r:IОАИLНllИ ла t1луша.оци ма шта. примете , 

прекине .. ту групу екснеримената с напоменом да Н!1са.l 
рад даље МОРИТII спој с олушаоце еиспер"меlПЋМIt, l{Qjll 
су нећ били ПРИIшзани прошлога вечера 11 преljем, 
узевши другу струју , на варошке ЦеЈlтрltAе, lIа оста.1C 

. -еКСllеримеLlТС, Ј(О.lИ су СВИ оея раз .. ННtС l1Сll а..АИ ПРJlО 

добро. « 

» Н<1;1. се предаваlllе СН[НШIЈ1 0, П])III)8 f\Ш опет Лорд 
Р .. и рече: ))сш·roћ сам naAJ еаIЗС'I'ОВа.о н.а н:о је 'I'rеба .. 10 
IIредавати а )l.'a1lac ВИДИМ ла морам I\ОД вас Аоhи да 
ме научите, kaJ-Ю се предаваља дрлЮ. 1 ( -

дОИ се ТеСАа још у Аопдоиу бавио, добије позив 
ОД »француско." ФI-ШИЧНОГ друштва « (Sooi&tc I'J 'nn~'aise 

·Је f>11ysiqHe j и "ме1Iу"аl'oдlог OAe'(ТjH'-lНOГ лруштпа" 
1800ј6l.(\ inte'·lliLlional ((('8 elcell'i eienH) ла Л()])С у Париз 
те да и Та.'\Т О 11.1'1'0 ОД ОЈјОЈНХ СRеl reРIIJ\l ~нш,та llOl{(\'H-Ш . 

-Тесла се 'I'():'Ite IIOЗI-ШУ ()ла::шС\.о н у ca~HI ФНЭIIЧI~ОI' ДРУ

штпа приредио JOAlIo Jlрсдапап.)е ноје jt~ 'l 'аЈ\aI ~ 110'1'11 ути
ОЮ{ уt~ини.АО У Ilарнэу ю::tо II lIР ОШ..1Н ' лml у .:lOHAOHY. 

У том се Тсе . .ш ра.~БОЛI1 у [Ьризу од ШИ-.\ УОIЩ" , 
те јА морао НСЈtО.ЈIШ{Q лаllа nетат" у coGII. Да IIС бн ;\_\11-
губи о, IlРИРСIЏI (·. Iюја АОJlЛOif(~ _I\а Ilреданаља Щ1 штаМIIУ (Ј 

lIуб~~Иl{ује их у ОРГ;:НIУ eIП·ЛР.С]{НХ ИfШ\НЉЩl1t-С.·iон.трнчара. 

у Паризу му ""'111· 11 У l!О'!!!"'" 113 НтаЛllје, flема-ше 
и Аустрије да н 'l'a,1I10 l-.с) јеДIfО Ilрсдашl.ll.о ЛРНtII, аЛ11 

в(юма рђаво стаље њеl' ()llе м атере llmншало ј'а да 111'1'0 
пре оде у САОју поотојбину, "уда и "ilе ЧIIМ "" "'ОАIII\О 
ОД ИflФАуепце опораВIIО бно, да је пут C~-I eo II}lСДУЭС'I'JI . 
Нао IIITO ОМО IIIlде.ш , својој је l(уlш ТеС,1a у "рап,) на 
време отигао да своју .матер још /НИ ву затече. 

ПО . ОМIУI'И своје маl'ере ДОlllао је Тесла СЈ:ојим по
слом у Пешту 11 ту аатекао деllутацијс од еТРШlе града 
Београда, llемшс [lIиоле 11 r,p"CIIO[' II!ОЮllъер'жо, ' дру-

1I11'ва, које га ПОЗИRају у Београд. Олгопарајуlш деllУ
тацијама ТеОАа је pe'lao ла МС!)У свима 110чаОТIIма које 

• 
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СУ :'I'IY на Iberol3oJ\J путу КрО3 Европу у"дэиване, lIС:\ј
всl\у му радост причшъава П О' lао'г љегове браhе 1:1"''1, 
ПОЗНВ1I:јуhи га у свОју сре,1ИIIУ и ла се он IIС ca.IO лра
ГОIJОЈЬНО одзива ПОЗИВУ, него сматра за СВОЈУ AYJI<IIUCT, 
да нре повратка свог У Америну посети l1рестоНlLЦУ 
СРIНЖУ И АИЧНО се упозна са својом браl"'м у !{раЈЬСВlJIШ . 

Пре ПОАаска за Всо!'рад. изаолашlЦН маџарС!{ОI' IJII

шен,ерсиог друштва ПОЗВ8.Ј\и су Тес."У на башшl' l{<)jll 
је то ДРУШТНО У њe l~OBY поча()'I' "рнређlll,:щ. .. ,0. TeC.'1~' (~e 
то.\ю позиву одазвао - али ПОСАО CilOl'<.t, \lOl\pal'H.a 113 
nеограда. 

По 1I0вратку СВОМ "" ])еО Гl'ала, ТеСАа се эадl''''''"О 
(j[t.:'I1O неКОАИ:КО Лal'lа својим ПОСАОМ У Пеш1'И па је 0 1 ца 
задржавајуlш се lIel{Q нратко време у IlаРI1ЭУ и ЛОIIДОНУ 
нрелузео пут за ЛмерИl{У .1а настави СВО.lО многе эа-
11ОЧСТђ послове и спреми (је за све'l'ОН:У Ј1ЭАQj,нбу у 
ЧИRагу, -

Та.,енаl' свој наСАСДИU је Тес" а и од оца 11 од "<1-

тере своје, јер .'. 'l.'еСАе И Мандиhи на I'М\СУ СУ у щ>а
јшш са природне даРОВИТОС.,.1I своје. Отац му МИЛУТlIН, 

И аl\О је био СЈЈеI1П8НИR, забаВ.1...ао се pD,.J.Q М<Ll'СмаТИЧl:II;\I 
про(јА емима, јер ј е Jtao оФицнрr,кн СНН, IIрС БОГОСАовнј е, 
заје;,но са својим братом .fосиФом, учио војну аН.а.!с
мнј у и ту АОНСН:Ае эаГАедао у MaTeMaTlltJKe 11 I1рllрО;' 1f8 

паУI-;е. А .мати му Ђуна, н ано пије з нала ни 'H11'H,'!'t l 

ни писати, МОГАа је из наролltих 1I8caMR, 1-1:1 »)I'opcI ':OI' 
Вијеш\а 1(, и Т. д. рецитира'l'И читаве стране и aI"O НХ 
је c~,1O п() јелан п ут 11 узгред ·I y.,a, 

НИltОАа -је ТеОАа необllЧНО еl1А1IIi.LТIIЧШ\ .НIЧI(( I(Н. 

lЪШ'оuа појава у сва1{ОМ друштву, мора обрати')'!! !!а 
се llailОЪУ' БИАО љеговим необично DИСОШIМ 11 ШП'ј;ИМ 
стасом, било ЛУХОВИ'I'Оlllhу и досеТЈШ,\lа, l{Ojr! IIровеј ају 
кроэ lberOll гопор. Над се TOi\le ДОАа пеОQII 1 1IrО памЈlсн .. е 
CBOI 'a онога ШТU Је ма ГАе чуо И.А~I видео IIАИ '-'РОЧII'l'i10, 

онда се 1I0Ш.8 од I1рИ.AlНtе СХ liаТНТII са щ-\н,о о гр(ншом 

I-\О.IНЧI1НQМ знаља раСПОАа}не ЧОВ8I\, H.Ol'U, је п:рестоннца 
пре ]{paTI~OГ' Bpe~leHa дочека",а и у спој(lј СРОДИIIИ уго

-стила. Све што ј е најлепше у СJI]'ЛОСЈ{ОМ , 'l ' раIЩУСIЏ)~I, 
та .. lIIјаIlСКО М, нема'lкам и ср"сном lIеСНIIШ"'UУ Зllа 0 11 на 
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изуст. И У разговору u lIајСУВОlIарщФш етваРщш, сна
RQIЋ Ье часа Уllлести ЗГОДНО НО каI{ав СП(~ Или узви

тену мисао l{аквог ПРИ3Н<1'l'ОГ пеСНl1ка 11.,111 1\ШС.1.lЮltа. 

Тес.Ш је све до децембра 1 R9 1 године био аустро
угарС1(И подаНfП{; сада је он грађанин ('јСДЈ1љеЈ-ШХ C~e
веро Америчr{их ,\ршава. Аљи СТУlJаll,е у ,,~юричко \10-

дя.НС'I,'ВО не само ла НИје ОСАаБН.'10 НОГо је jour Bchi\-1a 

учврстило 11 ојачало ocehalI,e народносног \lоllошt. 1<~ilO 
љегових речи, Roje је изгонорrю 21 Маја о. Г. Н(.\ ()1111-
«ету што је у }]>егову част ПРЈЈре.1,Н.i\а UШIl.тина ()ео
градска, па по љима судите: ))~/ меНIl пма llешто, НПО 

може бити 11 обмана идо {иТй (юш/.е fiшш [~OД м.,lаЈ)их 

одушевљених људн; аАИ Ю{О булем сретан да остварим 
ба}) неке ОД спојих идеа.ilа ј - 'Го 118 ()нтн ло6рuчнн
ство за ције..10 човечанство. Ако се 'го r."t()je наде испуне, 
иајОАаl)а МИСаО (j!!~,C МИ та, ла је ТО лјс.Ј() јеЛl!о!'а 
Србина ..... {( 

НИltола Тесла је BeOl\H:l, lIл()даll llРОl1а.1а:Ш 1 1. J'~ lIa ... 
ШШI,I ое рукама налааи четрдесет п девет патената, ОА 

ItOjl1X је настаријн да'l'l1ран ~~ Јануара 18H(; а lIајl\1лаl)и 
27 _~Ql<е.мбра 18V 1 ГОД. СВИ се ти lIнтеп'!'и Tlt 1 1\! р.Н,Ђ'I'рIЩII-

8 децембра Ј 

тета али не једног истог ЈШТШЈ.(t. 

Guи се 1I:.1'l'еПТlI у I'Аз,IШОМG 110ЧllЉУ на, lli~ТИ наЧИII, 

Ево IIримера ради, lIO'le'loaI{ ТaIШОl' једног Шtтента ЮЈЈИ 
се тиче е.1еК'1'ро:магпеТСКОl' М()l'ора: 

») Сван,о.'не нmа се 1''Uче: 

»НеI\а је ЭlIано, да (j{1,\f ја, ЈЈННО.:!а Тuс.1а, !Ј(),Ј.аншt 
аустријског ИМllера'l'ора, из СМИ.ьапа у .:lици, IIОlчщјшlИ 
.\YC1'po-Угарској, сада IШС'I'all.еlI у парОШ!I 1 [,y-'/ојЈr;у, 
ОКРУГУ II лрл{ави l1)у-.Јорн,у, lIропашао I1ЗВСОlIi:1 нова и 
l\.орисна усавршаlЬа на еАсн,трuмаГШ;'l'СЮIЫ :ИО'l'oРIIl\I:.1, 

нао ПIТQ 'Го поиазују (~ . .]oдoЬe lIоје.i1,ШIОСТII lеПСЦIIФIlI\.а

ције') и ПРИ,..10жене С,..1ике'(. 

За овим долаэи I~OД Clm,ЛОf' патента, 1I;:~.[агап.с ОIШХ 
појединости I{oje сван,о олгuварајуlн~ усавршање нарш\.-, 
терншу. Спаки СО Iш,тенат эаВрlllујс llUТШН',(јl\I ПРOIш
.lаэача и два СП8ДОI{:.1. 



у ооталом ево ОШ1Ска '.I'ео.АННИХ па't'ellата Н:·1/Ј.ОШefIIl Х 
ПО !' [1 у пама II хронолошюш редом: 

1. HOAtY'J'a'l'0pu за ·дuна.мО-В..te'lt1'рачнв мај.uиll.С ,, \lm 
Ј[атеllта и то од ~ Јануара '1886 год. број 33', R2~ са 

две С.1Ике и ОД '1" Маја бр, :1828',5 са седам слшш. 
2. Е.w1\.ТРUЧll.l3 Гl.;f.а .лtене лаАtае l три паТС IfТtL : О.Ј. 1) 

Фебруара 1110 ПОПОМ) 1880 бр. :1:)5 786 са четир" см"",; 
11 бр. :135 787 са седам слН!ш; за ТШI ОА 1 О Марта 
189 1 бр, '.'17 920 са lI ет сл!ша. 

:), J'm.y.ta'J'opu за дuна.\tll()-елеј{Тј.ЈlLч.НI~ .. Шl.l.U1.tН~ 'Ie
таРI! lIатеllта: од 2 Марта 1886 год . бр . ;\;Н) 961 (." 
шес.т С-Аика 11 бр :~ a H 962 са солам C.i ll}{a; :ЈН, 'Ј'I ВI II ,,~ 

19 Оl<'l'обра 1880 бр. 350 9 5', .са Ане (' .. "11(0 11 од \) 1)1:-· 

тобра 1888 бр. :\9 0 н'!О са четири е.1Iше. 
,', . АН1 IД.'Н О-СЛС1СТРUЧНВ .нашuне - IllСС' 1' натенаТа : 

од 2'.1 Марта 1887 бр. 35!) 7 t, 8 са шест СЛIIIШ; О . ! .~ 
Октобра 1888 бр . :Ј!)О ',1', са трн С ... ше; и бр. ;\0 0 " I " 
са Tpll слш,с ; ОД 9 ОКЈ'обра 1888 (,1'. ;) 90721 сајеДн,,,, ' 
САIШСМ; ОД lб Јула 188 9 б р. 401; 9{jg еа две смше.; од 
ЈО Ч :1]Јта J8UJ б р. ',',7 ~J~ J С:1 четир" Сл ш<с . 

!ј. RЛ81i1'ро.,наlU8ТСЈСЦ .НО1'О}Ј1{. са. iI<L U.J. I/.CH UЧ Il /1 .\1. 

струја.НIl: двадесет паТСllата: и то од i Маја 1 ~H ~ : 
б р Ој :1 81 %8 са девещајеот ОАlша; (,р ;JR l \ЈСа са Т ЈnI 

С .ЈИI{е и бр. 38227 9 са 'lCтири ОАине; од Ј G ",при .щ 
Ј 889 год. б р. 1,0 Ј 520 са три СЛiНш ; ~;) .Ј у иа 1 S<;!J г.р. 

·'tO ;-1 858 са '. 'ри е.нше; 22 ()l{Toupa 1 ЯН!Ј 6 p . ',1;~ :1~);\ ( '· а 
ОС. \ЮI с .. tика ; ;'\ Дсцемf)ра 1 8Н!): бр. НС I!ЈI са Qt· .. \,ш 
С.1I!На ; б р. ',IС I Q ~ еа пет С.1lша; бр. \ ЈI; Ј!) ;{ еа .\ВС 
С,1I1110; б р. ',16 19', оа једном СА ИЈ(ОМ н бр.', 1 (ј 1 \Ј.' "':1 
четири С.1Iше; од :, 1 lIовсмбра l88 [Ј бl" ',1 8?', х са 

једном олtlКОМ; од ~5 Марта 1890 бр. ', ? !, О Ј" "а ",,
тИри ОАlше; од 5 Августа 1 8[)0 : бр . ',;"1 7 ОО са :1. 11 0 ' 
С .. lIIНС; бр. ', 33701 са дпе е .. lIще и бр . ',; \ ;Ј 70? {'. а три 
О.АIfне; ОД '1-7 Јануара 1 8!Ј 1 (jr. II .'I~ '1 07 (",а -"ве СЛ I-llН~ : 
од ;Ј() Јуна 189 1 г . бр. ', ;;;; 0(;7 са нст с.нша; ол ·n 
Септембра 189 1 бр . ', 59 77"2 са. девет С.1IIЮL 11 ОД Н ;k -

. I\е .llбrа 189Ј бр, ',6', ('06 са једном C.IIIIIOM. 
6. Сис:l'С.МН аретварања. п тm(;под('.tv е. 1 mП'l)1( " н н ' 

сгрује , пет патената: ол 1 Маја 1888: (ор. ;\ 8 1 !)70 са . 
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три с.лике; и бр. а82 28 '2 са три с.нше; ол '! ()I('I'об ра 
ј 888 бр. , 390 1,13 са три СЛIше; ОД 5 АВ " уста 1 ti 90 бр. 
433702 са две С.,'lИке; од :Ј Нооембра 18~ '1 ' · ОД. бр. 

"6 ~ 418 са две Слll/<е . 

7. Елеюрuчнu иреnо!; сна,е, " 'ри lIаТОН'l'а : ОА 1 Маја 
1888 бр. 382 280 са денетнајест САю<а 11 бр . 382 281 
са три слике; од 25 ЈУНII 1889 бр. !,о:, 859 са јОдно" 

- сликом . 

8. Термо.магн.е1 'С1< и J1tOTOP 'и аUРО.1·tаг.nето- е,;tе)~,/,РUЧ1iН 

,енератор, два патента: ОД 15 Јануара 1889 I' ОД, бр. 
39 6 12 1 са јеДlIнајест слика: и ОД ј ;Ј Majal8UO г . бр. 
',28057 са две САИIШ. 

9. Ла.мuс сuјалuче за вр .. tO учеС'Ј'<1не Ндlt :Ј.МСНUЧНI1 

с трује виСО1{О 2 иотеuчщала, два патеflта : од 2:\ Јуна 
1891, бр. !ј5'ј 622 са три слш«) и од :\0 Ју"а 1891 бр . 
"'55 069 са две слике. 

10. Е.;t81fТРUЧJi1L .метар 'u 1{оноенаа'Ј'ОР два l1аТ8нта : 

од 30 Јуна 18\11 I'Щ . бр, 1,5501)8 са ДВС CMfl(C и од 8 
Деце"бра 1891 бр. '.6; li67 са две r..1Iше. -

IТ ако је Аиста С lIeIЏIФИНДll,ија раЗIШХ ilaTCII:lT<l, коју 

И3АОШНСМО Ар.10 лугачю\, Иl1аl{ СВО шта вели N \.M Тесла 
у једном СВОМ ПИС,\[у О TO ,\le: )ltaH.O (Щi\1 BD.r-. .. JlPlljO pl1ca o, 
има ј ош подоnар број неОДЛУ'lеШlјих ШIНЩI"JoI"ШIЏlја, у 
ltојима су о ш1саIJИ неколики l,ннересаJlТНН пр'он.аАаcr~и ... {( 

О својим lIрова.ла.ШО1i\НL је ТаС.1(::\. лр ,ащо ВШIЮ 11(1)'11-

НlIX нредаваља ОД I\ојих оу Опа 'I'рl1 Ш'1'<.ВlIIа.rl а ( ) ј> 11 /J(H t 

системи Трflnефор.4lдтuра u АШ'Ј'(Јра / :а. н.а.Н.I.НlЧllJЧНU.Н 

стр уја,l!lI." дршано ј () Маја ј 888 " од . У а'Юlш"'tllС'<fm 
АРУШТВУ еЈЈеН.ТР ОТСХllич ара; 2, IJEJ~ (:UC}J"IlMeIlT11. са 1lа н.з ... 

. 4IеUUЧ1il.lАt Сl'рша.hlН иРА.О BC"LII.1ce !/ЧЩ~'['<l l lЫ:Тн. н приме/ш 

1'1<:1: струја на 8еШТII.чltО осае7'л еЈЬС" , држано 20 Маја у 
истом друштву; ~~.! » l~ucae}Ju.MeH 'J'U, сд 'IUI·U3.м е НUЧНlt.\I 

С'1'руја.л.tа 8 U.C01<OZ n01'mI.l1uja..r.a (uаuиn n) и (](~ЛIl'Ј((3 уче

СТII.ности " држано 3 Фебруара 1892 у еНГАеm< ом еА(Ж
ТрОТСХНlI'ШОМ друштву У ЛОНДО НУ. 

Наш ће задатак бllТИ да у r АаВЈ[ИМ II О ','О;.)l1ма ,,"
несемо садржину тих нредавања , у J<I.>jIша су у осталом 

обухваhени скоро СВИ Тес.шии пропаАаС'\lI . 



• 

1:Ј 

Кал ШТО сами назИВИ прона..t3.заН.а JI нрсдавања 

'Ј"еС.1И1IИХ показују, чита(ЈЦИ морају имаТII l1НI!С(ШУ снрему 

ИЗ магнстизма и елоктрицитета па да Mory с УСНСХОМ 

пратитн 11 разумети оно, што се у даљем излагаљу буде 
о љима гоuорило. И ка.д би HeHocpe.~110 преlll~Ш 11>1 из
лагање 'l'еслиних "ронаАа3Юй, уверени смо, да (,Н круг 
читалаца наших био ПРАО уэан. 

Па I'\ако Нl1је задаl'аЈt опим врстам,:), AU са~1O лри

кажу српској публИl~И откриkа 'l'ec.НlHa, ного да IIХ 
учине ПРИСТУПllИМ ШТО већем броју чн"·,, .. аца, да допри
несу да радови 'l'еСАИНИ стеку IllТО веlш број н о,m а
ваАаца, потребно је да IIретходно изнесемо l·швеСllе 
важно Hal.JOM8He И::Ј маГНС'l'иэма и еле1tl'рИI\Иl'ста , на ла 

тек онда преl)емо на саму отвар. Тиме hCMO IlОС 'I'нlш 

днојс: једио, што heMo успети да у потпуној СIЮТ.\ОСТН 
'нрикансемо откриkе нашега СУllародmща а лруго, што . 

Ьем:о ш~песно .r.. ( шнре:\-I "ругу Iшта.lа.ца. НQЛОН\IfТН ОСНОВ 

за раЗу .\lОваље МНОГИХ I10јапа, којИ!lЈа ј е or.lIom.t t:.H'It
трицитет 11 с ]iој имн. ое у 110СЛСДlbС време на {illi.Lюнr 

.коран:у е ре'l'н,АН). Имајуhн ПРСД шн)ом IJ}Ј.;I() ве.:lШНI .\ш,
териј ал, којl1 нам лају Cai\Ia ОТКРllћа (ј којима х:о lю .\Ю 

да говnримо, глuдаhемо да овај О IlI.llТИ лео НСЈ[аЛll е 111'1'0 

је М Огуће краlш, старајућН се )' IIСТИ "''' да KpaT1<ollll . . 
не шrТIIУЈемо Јасност. 

~ .. . .. . 



~Јагнетизаjl.-:r је taI-\ва особина И31!ееПl1Х ТСАа, НОЈУ 

~He МQашмо пи КОЈИМ нашим lIYAOM пеноер(џ.ПО Дознати; 
ми h'lагнеТИ3f\.Ј\1 не t\IOjReMO Ш1 ОIIНпати 1111 ОJl,·шрис.аТII; 

не мо:н"ем? га пи Језиком Оltушати ни Ol~()l\1 ГШДОТИ, а· lШ 

на упо нв изаЗlIва r,IaГllстизам НИItа!-tав У'l'lI(ШIС Па ипаl~ 

има појава, која на сасвим llосре"..\LШ па,ЧШЈ пон.азују, дп 

~Iaгнетизма ИI\lа 11 да много HIТO l11Та У нрпроди, до

Аази од Jl,1агиеТI13f,Jа. 

Те.ло, које у оеби МЮЋстнзма III\Ia, зоне се .HI:lZHeT. 

Да .ли nе нен.о теАО имати у себи маГНС1'll:Јма ИАИ не, 
ДРУГИ~Ј ре1lИМО, да .АН ЈС лено '1'8.,10 у ОIЈПI.ТС Магнат ИЛН 

ннје, ДознаЬсмо про ото на тај наЧIIН, да АН ЬС ОВО БИТlI 
У стаљу извесна 'l'е.ла К ес6и lIрппуtНI Јј . .заАршати lIХ 

ИАИ неnе. Обично ту особнну наА:..t31ll\Ю ItOA l13вССllС 

врсте гвоздене руде, I-toja (је 3()ВС ))Mal'IlCTel~a РУЛFl.(( НЛII 

»магнетоно 1{ameI-:ЬС(( н ноја ПРl1uла.ЧlI l~ еебн н уна се 

држи гвоздене предмете. 

Ј ош се у старом BЫ~Y ~IШАО 3<1 ТО !\ЈагНОТСКП 1\(1-

мење н за магпетизам, а.ли со тога што (је 'IЋIШО ка

меље у оно доба Вр.ll.О ретко Iнма3ИАО и ШТО епаЮI пије 
могао ДО љега доhи If љегове осоБИlIе Р:'t:шзнаТII, lIРИ
ча.ле се о маГllстнма пајчуднова'l'ијс CEaCIte. Још пре 
Христа (на 600 год.1 кад је живео стар" философ Та .. е 
l\Iилеhанин, причам) се, како је lIeIШ настир lI1агнус 
чувао овце по планинама лидијСI~I1М, на I-~Ш~О је па но

гама имао ципеле 01~ОВaIЮ ГВО3ДОШIМ .lС1\ССРllма, '1'<1!tШ1 

му је једна магнеТОlЩ С1'еIШ lIоге llРИВУК,ш те је о љу 

-оотао на овагда обешен. 
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Uбично се нричало, да таквих маГIIСТСI\ИХ стена 

има IЮ M<JPOKIIM оотрвима, и ла. ЈОШ оа врло веЛIIШ-I Х 

ла"Ыlflа ИЗВlШУ ИЗ .лаljа спс ГIIОЗАанс јСI<серс 11 QI<OBU 
ТС се TaltO .лаt)е раСllалају, 'МИ ШtO су .~al)e СУUИШU 
1ШрС' I 'О оковане онда их са llелИlШХ даљина lt себи ПРII

Шlачс 11 разбијају. 

у средњем се веку IIрИЧа.ло а и данас со говор" 

1<al<0 Мухамелов гроб ' иамеhу дпа OI 'poMlla магнета 
слоБОДIIО у вазлуху .леОди. 

,\рша.АО се још, да магнст изгуби своју ПРИII",а'IН), 
:Moh ЧIfМ се доднрпе ДИЈaI\fаНТОМ t ИЛИ II О ПРОЮ1. COIHHf 
ОО.,ога .AYI{C1. 

у ооталом била је опште 110эната стоаl' 1\.аlЮ MarlIC

ТlIэам I1ма нарочитих ЛеЈtOlЗИТНХ особина у иавсr..ним бu

леr.ТI1ма . 

()lIal-ШХ It СЛИЧНИХ скаоl';Д I-I праЭ IIОllсранн. () Ma ~'

неТј:М8, има Нр.АО :много, а не А!3.'\О I1Х Је у нашем 11:1 -
роду ра.СПРООТРТО. АЈШ оне оу би.АС 1-1 остају Q:tMO СН:Н:;I, е, 
I{()је fНlJtaI<па о снова немају и И:lмишл>сне су ла ca~·II) 

1II)(I СТ ове'Г заведу ИАИ заПJlаlUС .• Још 1I0'leТl COM овога 

НСЮl , наш IlrlЩ Фl131iчар, АТ<tIl(:tсијС ()TOj KOHJI)i о тој 

ето"рн ооаlЮ llНlllе: "Ј{ашу ла МУХ"МСЛОIJ санд)'н у 
ЫеШI у ваэдуху меу)у лва вслика магнета lЗиси; 110 IIC"'I ~ 

.мОЈ-Ш опросте све турс.н.с ха.ЏlIје - Т() је - .. Ш:'JlС: С.АIIЧIШ 

АРУГIШ ,шжима:" -

1 ·~ о маАИ Qваш)г l\lа,гнстсн.OI' J\a~lelLa., I~oje се ~.I(Jlн.'. 

још 11 " црно камеље" (jep.ie у caM0.i ствари црIIО), 110-
ШТО Be l) [(о својоЈ природи IЮl\аэују 1\·lаГIНЈТСI\с оообшю 
зону ее : "прuроднн ,:магнети((. l3ИАО ОВИМ IIрl1рОДНШ,1 
магнстима , било другим lIутем 11\[10 ШТО ћСМО ДOIЏНЈје 
BI1ACTIf I МИ смо У отању ОД комада ГDожђа. ПАН ~ICАI1lН! 
веIll1'(\.ЧКl1М "утем праВНТ_i<I магнетс, 1Ia. ~~a. то се 01111 
11 JlаЗIIDају )I UВЩТllНКU.·Н . • \fflUIBTl, •. ,t.a) на rnЭАИI{У ОЛ 

оних IIРПИХ. 

rllош~)е се ."altO · :маГllетише али о('.таЈ е lIaMal 'lIe-
. . 

TI -l с аll О cai\1O дOl~ ЈС под УТИlЏl.Јш .. 1 .на, I ' llеТ( ', ЮIХ еи.-lа. ; е 

то га се гв озлеНII маГIlСТИ Н<lэннаЈУ » nрнирем(' Н'u.,н. , '/'I !. \/

UUPCPHH /lt ~НlгНС 1'И/lШ. (( На IIPOTHB ЧС .. НШ '1' 0 1111\0 се ~щ-
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гнетише ао/н( једном lIамаl'IIО'I'I1сан II У IШ спој I\Шl'не ' l ' нэ;t;\-1 

11 остаЈе С1'а.ню Mal'I-Ј8ТОI\· [. То су }I (;ПZ.:I. nU IIАН nор.Н fI
неп T1il1 .Atazue'l'u. 

») ПРИРОДНl-t« И 1)lfеШ'l'(),ЧI~И({ се МШ'НОl'lI 110 СНt)I\Ю леј 

СТНУ ни у ,<е.ну ме1)у собом ве раз.ншују . . Ј uдн"" јо раз
"'.ИRа у томе, ШТО П РИРОДНИ маГН0ТИ l1 З ГАелају као оnнчно 

црно Н.амеЉ8 НСlJраВИАнога uБАин. а, AOlt uеШТI\'ШИМ МЩ '
Н8ти.ма A::tjeMo оасuим пра[,ш.н,ю оБАI1Jt8 и 'Ј 'и (Hн.H~ He 1{8И811 

"У нам У [{ој ој "рИЛIЩI1 lIотреБН>1. С д!-,угс странс још . 
I!рllрОДНИ су ма['нетн САабијн 11 Н:О;\ њих је Мn'ГIlОТИ:-Щ .. }[ 
непраВИ,НIије раС1l0реЈ)8Н. 1181"'0 ltод веШl'ачнн х. маl'llC'га . 

Над говоримо () об..tИНУ вешт:.tчннх магне l'(.\ , но себи 
се разуме да и х мnжемо нраnИl'lI юшве год хоl·оемо . 

~1et)y тим у ГАаuномс, ВОШ1't\.'lIпr маГП81'Н lј:1Г .Аслају ИАП 

као чеТВР'гаоте ИАИ OKPyr.,iO Шlllше, И.·\Н има.ју оБJlIН-: 

IlQТ'{О lшчаО1' И.tiИ И3ГАе~~<1:ЈУ као 'l'шше и АУl'[Ј.ЧI{С IIЛс;-
• • • 

'~IЩС, IЮЈе су )' срслинн шире а на ооа со l;раЈ а сав р-

шују у ши.,ьаl{ (као uбична ЈЈисаlНL l'в озлена lIepa, Ю.\.Д 
само нс би БИАа савијена 11 шц би на Аве стране бrr.ш 
зарезана - » магнетс.ке НI~.'H~«( .). 

]{ал узнемо ј ()ДШI магнет I Р1ШУЫС се ВСШ'I'а'IlШ ј ер 

ћемо само о љима у БУАУћС I'ОIЮ!ЈI,ПЈ1" об.мш1.t рецимо 
четвртаС'ге ШИlJке, на га ПОСI1СМО ГlЈО3,.:\ClШt-.'I ОIШ.I],lщма) 

видиhемо Аа Ье се ти Оlш .. ЫЏ1 иа нрајеЛllма. [Нlш:ке у 
у в е.лиItој I{ОАИЧI-fНИ пахва'r атн, а у среДfflШ их Hel"tc бflТИ 
vI{OPO никаК(Ј. То нам већ 110шt:Јуј(~ три ( ~Тlш."II: IЧ1С . 

Сл. 1. 

ClJer'(1 ла..ЈС/Џtll .\IШ ' II СТ НС 

lIplll1.·I:\.llll eltll .\ l a .СЈ:О.lН:\·1 

ДС.·ЮВllМа IIО , \.It :ЛНн.н.О ; ла 

је IIU,Jj:tIJC IЈ.,{;ј 'ОВО ПРII

H.·ta l lClI .(: па Щ)<lЈОШIма , 

11 , Џ" на IIJ )IJТIШ у ср(; ,:\IIЈJlI 

IlUма ш·шаЮјОГ lJ}НlB.IН

чења. Тако се понаruа СВ11IНI U1ИIIН:аст .tIlitrlICT, lla БП.10 
Аа ј е та IllИIfI{а права било ла је caBl ljalJa, I:а<; 1l0ТЮЈlJlrIЩ. 

Она места, I{ојнма маГI.Јст lIaja'fe Щ)ј·1JI.1i"1'lН (N II ~) 
зову се llU.ИЙU маГНСТСШ·f и }{ОА, СП[Ј.ЮЈГ "\: магнета 

има даа. 
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Ако такву маГlIеТСI<у ШИIШУ обеои",о о IЮIНЩ да 
слоб о,Џro ВIIСll Ю..L() (11'1'0 ПОI\CI.зује е.l1 . '! 1 онда ћо магнс 'г 

заузеТII одмаједаll u;юссан ир"

Ш1Ч , и то IIравац са сеаера на 

ју', Ако га И~ то г нравца из

ведемо, 011 ће се у љ' нрат-.IТИ и 
у љему остати тако, да један 

љегов по.л (и то yneI{ ј елаll 

11 ИО1'II I г.леда на оевер - се-

верни аол, а ДРУГ!! на JYI ' -
.IУЖ1IН аол, 

Ако тако САоболној M~I'lIeT
ској ШJIПКИ, која је ве!> заУ3САа 

s 
Сл, 2, 

cebepo-јУJIШИ правац IIриБМ11ШIМО ЛРУI'У магнетоку IШl1ШУ, 
онда ће се ОДI'онарају!>и 110 .. 0811 ТС ,\Ое ШШlке разно НО

нашати: ако ОСllОРНИ НО,"" јеДЈЈ О ШШ.ЈЈ\е ПРllБЈ1ШИIlАI О еО

верном ПОЛУ друго, онда ће се ТII једниuмеnн полови йдбu 
јати ; rЈСТИ he С..1У1.щј И(tОТ[\.l'l·1 И ако јушrщ НОА "РШН:}СО!\(f) 
јужном НОЛУ, На JIРОТИВ, ако сеВСРНII ПО" једне LШ!ПI;е 
ПРI·шеСОј\·fO јуш. I1 0М ПОЛУ ApYI'e НА П обратн() , та tH~ се л ва, 
lЈааНЫ.l"јнrлul. IIOJIа сtjЈ1l8АUЧILТ U. Из ощнш " ('НСПСIН-Ifl rената. 
IIз оелеll је О Ш1.IТИ 3<1КОН: једllflll .. шmн ии.нт и дmt .iшннет,'I, 

uдбuјајu се а Р;'I.З llОUМСUU Cf~ UО.1ивн Н]ЈЩЈ.шче. - ~ 

ПОJlОШ IIМО ј ед ну магне" I'С I,\У ШШII<У на СТО и ПОКрll МО 
Ј е ЛИСТОМ Н:РУТС хаРТlJј е. AJto са Н С I \е lШClше ПУСТ II ~\]{) . 

i lТ l i l ' tlЋА rtX·,·JIII I.\ 

'" '1 \.J"~. 0> . 

п 



18 

ла. надају на АН СТ хартијо Гl!оалени 01шл.ЦI1 01111 JH.~ се 

lюређати извеСЈШМ редом 110 ха.ртији и ~ЏL'l'И С.'1 1 lIt У :1. Ти 
су тано зване ))AH1ZneTcue СА./1.1m« И./111 {(А1.агllеТСlиЈ ceuue ll 

• 
• 

Ове олике показују Аа маГП6Т IIрrШАа'IlI ГЈ\ о'ценс 
ОIlИЉI<е не само у ll(\I(осреАној својој 6.<И3ИfllI 1101'0 11 на 
и;:шесној Ааљнни, и да један магне1' GВУЛn 01(0 есбо ра-

. ~ . 
спростире ОПОЈО маl.'НСТСИо ПРИВАачеll,е И ~1Н О,~UИЈаље. 

И онај ПрооТор, Ао lюга ЛО11llре AcjC'I'oo јел" ... га маг
нета зове ое lI{3.гН8тсп() по.:ьо. 

Раэгледајуhи из б.<II1mе Нј1l1рОЛУ АШI'IIСТС[ШХ с.лlша, 
rшдимо Аа се ОНИ"",I\!! у љима ређају но извсс,ним "ривим 
IfАИ боље реhи савијени.м .. ншијама. ноје со :"·ЮЛ'у .HL1t.l.tje 

.tНaгnCTCHиx m.t .. ,fЛ или I{pahe, ,МRг.'nетсю~ .{иннјо. И Оl[/I,е 

г де су те ..1Иliије збијенијо, МЗ.ГllеТСЈ(О је 11 0л ... е јаче; онде 
где су оне pe~e 11 мапreтCl{О је lIоље слабllјо. 

, ! . 
. . . 

: I ; . ' . , , 

, , 
, , 
, , 
, , , 
, ' , , , 
, , 

, , , , 

СА. 4. 

, , 
, , , , 

, , 
, , 

• , 

, 
, 

, , 
, , . , , 

Обично се узltма ла. MaГlJC' I'OHe АН-
. . . 

Ш1Је НОД Једног I1С'1'ОI ' :иагпстn, имаЈУ 

извесан смисаu, па се наше, до ПО.Аа,'~е 

11.1IИ ИЗВИРУ И3 северно I'IОАОВIIПС маГll ета 

и да YAa.~e или ди УТII'ЈУ У јУ.ШI1)' IЈ О.10-

rШIlУ. То се ПИЛИ на СЛ Нlџr '1, гле стрс
.Нlце пuназују смисао hШ f'I-Ю' I'OIШ :'\ АИFшја. 

!{ао l '()Л ]11'1'0 ее ГВ ОЭДСIJIЈ ОПИ.љци 
ређају I1О магнетским AIIIНlja.\I:' - и лају 
магне'l'сне сешш нод праве .\lill'IICTCKe 
1I1ИI11<е, где су 110AOlm НРОТННУ IIОАоmеllИ 

јеАан ДРУГОМ, ното ТЊЮIх. tJCMU С. 'IIII\.а до
бити и код потковичастих :магнета , Ј 'ле су t(()"lQUИ јода н 
поре" другога. СА. 5. ПОК;'t.зуј(: МШ 'IICТlа .. у ешП\у тшtВОГ 

(;.11., 5. 

f\lал reTa., I{()Ј:\ се ,.:1,0-, . 
Оll.lа, J<.'i.A се магнет 

уеllј1аllllО ЛР;ШI н на 

IЈОАОIШ lbе l"'{) Ј ;е tN 11 S) 
мете .нют ХЩУГ11Је па 

IfОШlе ОГIIlл .. II, има. На 

ОРО'l'ИВ МёlЈ'Јlетщ{а 

сениа иэг ... н~лаhе као 
у СА. 6. [<аД <',е такав 

IIО1Ђовичает магнет 
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положи и по целој се његовој ДУЖННИ на оба краlЩ MclTe 
.'ЈНст харТИЈе. 

у ОП111те узев, магнетш~е СЈШЈ{е ИЛИ магнетске С8IIИ.е 

могу бити врдо раз.шqите према томе, да .,ш имамо 
пос .• а само са по-
довима ЈеДlюга ма

гнета НАИ магнет

<)Ка ПОkа раэШIХ 

магнета Једна у 

друга прелазе н 

је;\на на друга у

тиqу. IТITO ј е на

рочито важно за 

нас да знамо Јесте 

оно: Ма lщква БИАа 

• • , I , . 
• 

L==='=' ""'''' :;...:'' .. :.='" = .. . =-==' -::'::" '=-- / 

С.5 . 6. 

маГIlстои.а слика нокога м:агне'l'С Н.О Г ,поља, спаЮI комад 

ГDошђа или чеАика унесен у то Н()...ье ремети paoll opeA 
маl'нетс:ких линија тога поља. '1'0 БИВrt нан. вбоl' ТОЈ'а; 
ШТО сва(НI 'гщ{ав н:омад гвоm.l)а или че.'lИка, УllоеОIl . у 
.ма гrютсн:о lI o~ъe IIоотаје и сnм: МШ' Н8ТОМ 11 својим )J (), l .. eM 
па лаК .... е и соојllМ маГI-Ю'I 'СIЩМ Лlll1l1јама утиче И Mell)a 

-
* 

l{ао rnA 111'1'0 су стари I ' Р'Н\J.I филuеОФ1! i:шаЛII , , til 

1) црни камен «( арU8 .. tачu и дР ,Ј/ен уза се СIIТIIО ГUОЭДОIIO 

I-\.омаl)с, исто је. тако ЊИМ<t БИАО нОЗlIато ла ћlt.llЈ()ар 
rp'IRI-I 3В(11-1 )еАен.трон« мош.е ла ll{mn,.,{ iP lU и да Oi:) fiuj rt 
.. 1ака тела. ТаАе l\1ИJlеhанин , један ()Д ceA~fopHLte I"РЧЮЈХ 

"улраца ве.Ш, "да је у Iшлибару щtРl1веflil lIe lta ЛУЈllа 
кnја ПРИВАаЧI1 , као lIеItИМ лахом .. лака тела. (' 

Тек ПЛШ·lI1ј е, шест СТОТШI(:L гnднна доцније ,A,tЦ с tје, 
.да тек )) Tpe1be~\! добија hИ.Аибар ТОПАО'!'), 11 живот.\( 

И зајИС1'а ако протремо какв ом вуНСJlО.\l 11.0111 CBII
... IClЮМ крном ИЛ И комад hнлибарn. I IАИ Јtомал CTaKAeT~ ) 
НРВСIIОГ воска, сумпора И..i11 I(акпе СМОАе, IlРИ~·l е,.иl)еl\f{Ј, 

да nе та протрвена тела, ПРИВЈН1ЧIf'l'Н себи Ааl\е В:УI'.11Iце 

.од з ове ICA . 7. ј или комаднће хаРТЈ1је и т. д. задр;rtf1ћ[ 
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их кратко време уза се па их опет . одбити натраг. ( :ве 
то показује: да су тако протрвон!t тела ДОUl-1:1 у неко· 

0.\. 7. 

IInВО стаll.«: у И:О.\-ЈС 

IIре треља IIIЮУ бв-
Ад И '1' 0 еО l-ЮВ(} 

стаље на :-шва 'Ме1,' 

Ј'lЈ'U'Ч1lИ (~Ta1ЬC ИАН 

СО јОIП натС ла. су 

таItШl те.,\а наслен

'1'РUС[L1Ш; ла l'ан.о 

HaCACHTpll(~aIla. тс

ла lIIНJHYI.y себи 
• 

ДРУ ''а 1'0.·"1 IЮЈа fШ 

су у ТОМ CTaILY, саОПIuте ИМ ТО СЛОЈО стаље ТО значн 
нае~ектришу их додиром И одбllју нх. Према томе већ 
i\'IO.iHeMo llостапити ово правило : наеАен:трнсшlit те.;1а 

ПРИDдаче себи нее.Аеитрична тела, а олбијају их. ПОIlIТ{) 
нх наеАектришу . 

. 1'0 праВИАО морамо одма допунити II0Я'Ш CI{CI1O
риментима. Ми Ьемо ПРОТРDеном (даllАС наС.i ентрпсапомi 

стаКАеном шипком ПРlIвуlш једну ~ОВlIllУ "У" ,"IIIУ обо-

I 

Сл. 8. 

, 
, 
• 

, 

~ '. 
" . . \ 

C.t. !Ј. 

шену о СВИАен конац !СА. 8. ) И она 110 се 1101111'0 додирне 
йаКАену шиику, одбити ол ње. (СА. !Ј.I :!а тим I ,емо "1111-
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~.IИlКИТИ ИС'l'ој куглици ПрО'l'рпену шнпку цр"е'Ю I' ВОСI-:i> 11 
Вllдећемо, иако црвени ВОСа!{ но одбија мало час СТа!{ЛС'Г\ЈМ 
н[\(мекгрисану I'УГ,,,ЩУ него је на Нр Оl'l1П , при uлачн, :;а

Араш је неко Kpal'l<O време уза се па јо одбије . Оllа, 
црпеllllМ БОСКОМ одбијена Ј{уг-нща прибмшшliе СС 11'-, 

нооа С'lЋltАеlJој шипци па пощто ое напуни љеним слсы

'I 'РIЩН'I'е'I'ОМ одбиhе се по нова од ње, а,ш ве се "1'11-
б.1I1ЖИТИ nOlllTaHoj ШИПЦИ и '1' . Д. 

ТИ CI<сперимеНТII јасно IIOЩI.3ују да има неЈЮ ра"

.. щке измоt)у електрицитета, I<оји н ос'гаје на CTaKH:l'Y 
]1 он ога ШТО н.остај е на ВОСНУ . :Јбог те раЗЛlIке се онај 
е.1еКТРИЦlIтет, 111'1'0 се скупља на стан.,нУ1'У, зове tЈОЛОЈJt.:Нl.t 

·Н о нај HlТO га lНt..Ааэимо на nOOIt)" uдре1UI'U С.АlЛО·РН
ч и'Ј'В '1'. Даље видели смо, да кад је !tУГ.Н1ца наолекl'рН

-сана стакденим, Т . .Ј. IЈОлОННIИМ е.лентрпцитетом она со 

од стаклета ОАбија, али прилаз" . воштаној ШИlf[(II . И 
обратно, кад се КУГАlIца напуни вошта[[им - одре ЧllllМ 

- е, lеrприцитетом она се одБИја ОД ВОСI{а ал!! се ЩНl
,б,lIJжује стаклету. Према томе, горње lЈраll!lЛ() .!()шемо 
ItШЈ 11 КОД маl'нетизма оиаltО изрећИ: једноименu C~ 

t:.IОЈ{'1'јЛlЧlL1'етu одrJuјају а рааН()Н.м сни. се u]ни.itаче. 

I )Ш<ЈШ СМО .иаJlQ час, каПи ће еље.кТрШЏl'l'С'l', НрОСТl1l1J 

АОА"РОМ зовине КУГЛlще са ма lюјом ШIШКОМ IIре~;1\ 

·Са I1НII11\8 "а Н:УI 'АИЦ)' . У НОГЛСДУ тога лрслаэа 0 .101';· 
. , 

ТРИЦlIтета са Једног теља на I\1'УГО, п онашаЈУ се раЗllа 

тела врло ра.зЛИЧIIТО. Има те"а, ,(од којих, Ј{аД се (м сЈ(

ТIНlцитет пренесе оамо на Ј О,l1. НУ њиову тачиу, 011 се 

рас. нросте 110 I\САОМ телу, а има их и танвих, Ј'ле eA{~I '; 

трицитот ОСтане само па ДОДИРНУТОМ месту али се даље 

110 телу не llреноси . Она прва теда аову се Cf.rpOH()()HUl~U 
II .,iИ 1-Соuд!Ј1И'ОРU е ... юктрицитета а ова друга llееНlНЈ
f.l(Jдю.н~u) OCct.l!tUlllP.t. И.:1.11 -uзоJtаторu НАИ још И днелеl":
трuчнд те.А.а . 

СПРОRОАЉИВОСТ разних '1'еАа за еЛСЈtТРИЦI1'Ј'СТ пр . I О 
је различита: најбољи СУ СIlРОВОАIIIЩII метаЛII , а за 
Љима Аолази Уl'љеIl. Доста pl)ano али IlПаЈ; С I'lРОВО..\1I 
вода . у пеСПРОDОДНИl{е спаАа пуна, СDИ.rJа, стаl{Л О, пор

цеАаЈl а lIаР О' 1I11' 0 СМОЛ", гутапорrш 11 тврди каучук . 13"3-
АУ" Јшд је сув lIеСПРОВОАШШ је, IША је В,.taжан АО.ID.ЗII 



међу р!)аое спроводюше. У добре спрово;\шшс ;l.ОЛ"3>1 
И човечије тело. 

[{ад 'шамо пос .. а са те"има, Ј«Јј а су добр" епро
волници \на пр. метали ) па хоћемо да на ЉlIма ()'1ува~ю 
е .. ,ектрицитет, онда их са овију .о· ' ·Iшиа обаUllја;1O "е
спроводницима. 3а такав се СllрОnОДПI1К онда lщ.лtе да. 

је оса.ыљвn НАИ иЗ()Аоваu. Эбог тога су мста.1111-f ,1.еАО8[[ 
С.-1ектричних сврава обично l1ЭО.АUIП1I1И vТU}{АСIШ Ј\ 1 др

ШЈ{ама или стубовима. У :место С'I'ан:ле'l'а УЭ IIМ..1~е се
чеото ма кој други од горе ГЈ о БРОјаЈJIIХ II СОlJјЈtJU<lЛIIИI ·:а 
1Ш() иэо.ла1'Ор. Меl'аJl.на I-ЩСЈ1еитрисана Н:Уl 'Ад , само I'Ю 

тако очупати на себи свој ОАеIПРИIЩТС'l' ако је на lIј)нмер" _ 
ШlсаЛИI\IО на СТаЈ{~1еиу ШИl1RУ п А])}ltИ.МО У сувом: ваз

дух)', јер су оба та тела неСПРОВnДШII(И ((АIt 11 ~~("'I{~T{JPII. 

Над меТаАНУ и И30~'-ОDu.I-IУ I<YP.ttY ма нојим ПУТUМ IЈа
е.н.~КТРИlllемо б11Ј10 по.лолtllИМ било" одреЧНIIМ едсl'i.ТРИЦИ
тетом, Аознаћемо експеРI1МШIТОМ, ла ће се сав С.,ICI{ТРИ

цитет наГОМИАа'l'И, само 'ј/а СUl).lf.)(lШ,НОЈ lJOHPULU1U.L ти 

}{!l г,дв , uа била 1{уzла ШУUЉlL или пуна. Тај зйнон [I е вреди 
с.амо за KYI'~1Y него и за друге t. l1})()ВОДIiШ{С ъ.H~ Ю1Т\fI. В 6110 
II-,ИХОВ облик Једина раЭ.l111ка, Ј{Оју 11СМ О 0Ila:I1I'1'IL КОД 
С11ровоДника lJаЭI-JИХ оБАl1ка јесте у томе , IUТО vU 1I (~ t}e 

• • 
увек Једнаке КО..lичине е.Је:Кl'рицнтота наГОћl1l.'IU,ТН 11(-\ 

СА. 10. 

, 
свима деАОНl1ма тих CllPOUOAJlIlKa lUЮЈ ти 

СПРОВОДlJИЦИ НИ су КУГАС ') · него )~ e на неЈ\ИМ 

ЊИХОВИ.М меСТИ?l1а бити внше С.1СИТРН

цитета а на li еНlJма (ЈIICТ M::tll,e . ,.: 'tpyro-. . 
Јаче се ТО Ј ОШ наше, да е.1 еI\ТР~Щlп'ет LIO 

IfОRРШIНLИ 'га.IШОГ једниl' тела, Iшје I.шуда 

једнаке г.УС ТННС . Tal{O паЩJl1l\Н?}) ]{од 

куг .. е, е .. ектрицитет lю се п () целој њеllOј 

JlОВРШJlНИ раэ.н:нr · I'И nОАједпано; АРУI'НМ реЧIВIа. , l 'YC'l'HHa 
СА ектр'щитета на куг"и је свуда јед 1 1а!<Il. {О,]. 101 На 

СА. ll. 

l1р()ТlШ аЈ<О ОП[ЈОНОДIlIШ 1131'_'сда 

дугул,аст (еJlНП1'ичаН 'I, о нда he 
маље бити ОJlСI{ТРI1lЏI 'I'с.;:та lIa 

заТу .... ьеНиМ деЛОDима а ШlIПС на 
заши.",еним (еА. t ј. ) 1\1·:0 спрс

IJОЛНlЩ I1ЗГJlсла нао IlIЈЈ'llнда)Ј 



којн је на оба краја пољулоптама заВРlUен (СА. 121 онда 
}је гуотина е .• еКГРИl\llТста бити највећа 1111 I<рајеDшta . 

. Најзад био СПРОВОДШ(I< ма каквог облика, ако се он .\!а 
на ЩН! OIJOM делу СВРШУЈе у .. / 
ШИ.ЫШ, гуепша ве е .• е({три- i 

цитета бити HajBeha на \ . 
ШИЉЈСУ . С.&. 12 . 

• 
Врло '(еето се, ГО80реhи О е .• ектрицитоту НС ()(IU-

миље гуотина његова него се ГОАОРН О ))еле1СТРU1i пом 

напоnу" на разним телима. Да би даКАе и за такав говор 
БИ:.IIJ опремни, uа..ьа да приметимо Л11. еАектрични напон 

эаВI(С If ОД густИне еАектрицитета 11 да је тај папон у 
1'0"'11(0 веhи у (IOAHKO је ГУСТI111а елеКТР'ЩИ1'ета већа. 
у НОАИКО дак.,е на појеДИНIIМ местима некога Т8.Аа B.\Ia 
више електрицитета у ТUАИltо је ГУС'l'Иllа тога еJtСКТР. 

на 'ПtМ местима па Аю{ле н наПОII С!еЬн_ На.јвећц је 

еJlеКI'РИЧIIИ напон на' шиљцима а најмаљи на раl~IШМ 

lIовршинам:а. 

Ано неко тело напуљено е.А.61{трицнтетом извоеllОР 

наПQllа м.ОЈ{{8 свој еЛСК'I'IН1ЦI1'1'ет да I1СНУОТII HAI I да 

испраз ни, онда ће 'гај еЛСI{l'[Ј'щитет најпре ()ДНћН "IIШI . 

крајом тога теЈ1 а где ј е напон пајвеh и_ Эоог тога се На те-
. . 

. lIш а II0Ja се эавршу!)' у ШИ.Ы1К, Нр.'О тешио 1-1 ско!,,, 1111-
ка>: о не м()же задржати е.1ектрицитст, ј ер ћс због суш([пе 

ueAIIKor IЈапона на IIlИЉЦl1ма eJte l\ 'I 'p"I~IITe'r саП.ll[tЛ<tТИ 

lJеснроноДноо1' ва::ЈАухи н UСUј){Lзltt t 'l'Н I;С. ТО је "P;t;)/!;J/'f'/f',H 
са 1I111..ЬаЈ{а тако паг~) u, да ппри нао вотар. ((', .'1. '1 :~.I 

Над диа теАа, иаfJуљена 
су"ротиим еАelПРIЩl1тети

.\{а лодир"емо, онда he ос 
,,60 те прсте елеКТРIIIЈII
тета ( аЈЩ су ј еднаке ПО 

КО.ЈИ4ИlJи ј сјеДШIИТИ 11 уэа

јамно уништити. 3а Оl"lаЈ{О 
СЈеДllљаваље . е.,ШПР" ЦII

тета каше се Аа се елен.'Ј'РII

IЏl'l'8ТН )) лразнс<l 11 TaRUO се 
ираJ1lњеље 30Ае додuрн.о 

НЛIf НО'Н,1'а1<Т1{О uра:НСЈ ЫЈње. " 1" . ....... 1. о,) 



(АIЮ би једне врсте елеl('I'РИЦИТС1'а било ВI1I1IC а друге 
маље, онда ће со од првога само TO."I11JtO сјС.ОIНИТII 

110.<11110 6уде 6и,,0 ово г ,lpYI'UI' ,1 А,ш се два "у"ротн а 
електрицитета ј едино н е оамо не l10сре"џlИМ д()диром 
тела н а који.ма ое ОНИ НD.лазе, него и над та два тела 

толико само lIРl1БЛИНtI1М О да I-шrЈОIIН њиховнх САС I{'l ' РИ
II'ITe'l'a МО/ 'У Д" сав •• адају неСПРОUОЛIIОС1' ваЗ,\)"11 11,,111 
да пробију онај слuј ваздуха ПАН ОНО1' IlССПРОВОДНI1К<1 

I\Оји их раздвај а, 11 ту се е,'lеКI' РIЩl1тет lIЗ.ю1lУ два 
'l'еАа IIраэни , са.мо се сад lЋI{ОО IIраШ.њен.е IШ.знва 

uрuбојно И.·Ш дисруп1'ИВНО nра,ЩnЫ~IЫ3. Соаl{ () танво ДII

сруптивно IIражњеље ИЛИ ЈеДИlbСЊС два С У ПРОТlIa e.1€I-{
'l'рИЦИ'[' 8'1'а прати ја!1И ИЛII С.;lабнјИ :зву н. , а п ут IШ коме 
се ОЮ1 ојеАине, IМИ IiСl1раЗIlО )'(јија се 11 ~а(јВСТ.·IIf . То 

је таI{О:ЗН.1Ilа r"tmСТрUЧ IIП fШРЈ(Ш~n или C(Je'J'.HU~. iC .,1 14 ) 

СА, 14, 

ЕАеI<ТРIIЧllа ће наРНlща 611ТИ у томшо СlJ е1',шја а 
п уцањ 1юји ,је Ilрати у ТОАИКО јачи, у КО.А l1JЮ jf" Hcl'ie 
растојањо нn наме се оупротни е.Асн:гршџпетн ј ВАИllе 

ИЛ.И HLТO је једно исто, у КО.llШ() !јУ ВСће ГУСТ lJlI е па 

Аак.ле 11 на.ПОЈШ обе врсте еАентрнцнтета. 

Нао ГОД што ое КОД магнетнзма паЭlfйа магнетс.ШНI 

пољем онај ПРОСТОР у коме I<аl<аВ магнет моше Л'" lIРИ

ВАачи 1,1АИ олбија гiЮЭАtюа тела, ИСТО се '1'ано 11 о нај 
lIPOCTUP, до lюга с.е ПРUСТllре IIР'ШАачење II .. НI "лбllјаНА~ 
једног щtелеl{'fР~tNlIl0Г тела, зове IЏЛ10'Р'U '/1l 0 , ЈЈ..НЈ још 

потпуни:ј"е еЛВJil'РО СП!'Ј'UЧ1СО n:o~/lJe . Сllа1{О лако 1'0.10, ноје 
ма којим путем западне у еЛСКТРI-I'ШО воље lIel\OI' нае.Ас ј .. -
1'р"саног теАа, бllhе " ње .. у IIрllllучено, и !(pcTnlie се 
IlpcMa њему по нсној извесној линији н:оја се эове с .. 1Il 1 НIО 
IHtO и }(ОД магнеТИ9ма, ЈЈ8ЛСЈст}пt"'tНll линија , (( П-,1I1 )),HL-

• 



lIuja елеu.'ГјНIЧЈ-tu:r: с и~tи.{( IIенаје тело Л \ СА. '1;') ) тщ--;в () на

елентрисано тело. Ми nемо јеАНОМ линијом MBN с,а.,т<\-
. . 

811ТИ 0116 таЧIЩ У 6леlПРlfЧНОМ ПОЉУ тога тела, 1<0]6 юrаЈУ 
јелан иоти напон. Исто 
тано .шнија M'B'N' по
наэује таЧl<е, које међу , . 
ООООМ Ш!аЈУ иоти напон 

а.ш који се l!аП.ОII разли

КУЈе ОА напона ОIIlIХ та

чаЮ1 ноје СУ на линији М 
В N. Т6 се линије зову 
)}.HLI/.'UjH једнаuог еАен:

ТјЛРl1LQZ nааоnа. ( По

ШТО таl<ВИХ Аинија јСА

НаЈНН ' еАектр. напона 

има сву Аа у наОНОА о 

, . 
. " '-.: 
м 

д .,. 

.. 
I 

/ 
Сд. 15. 

оно наеА6ктриоаног теАа, " 'О оне СБе скупа Ilрелстан.1.ају 
113IJСОНУ ПОВРШI1НУ; која ое зове })uонрщ:uна јсднш( оz-
е.Џ)){Т}Јllчнm nnп:о nа.«. ТаЈшајеДlJа ПОВРIUl'IIШ JtРОАа:.Ш .111- . 
шrјом MBN, Аруга, Аинијом М'П'N' и 'Г. А. IАИIII'јС јСА-
IIRI\Or напона представљене су овде само у OIllllTU б ез 
оБЗIlра, да ли бв ОНС ОI{О T8J\Bo r CI1P O IIOAНlHta ~-HHIl-:' Ta 

" П\I(ав оБЈШI{ имале ј . .. 
Ilена је у таЧЈ{И IЗ 1IС11О А:ШО теА О ШIC.~еl(тр"саIlО 

истим е.АСI{'ГРИЦИТСТОМ ЈШО JI Л. Пошто се 13 на.'I i:Ш II у 
е,'ICI·:ТРИЧIJОМ llO.tLY тела А, оно ће иао лаl{ше, бllТIl од
бнјС II О Н кретаћС се рецимо .ЩlIнјом ВС . Та се 'Шllиј а 
З0 llе )).Mlltnja. еЛe-lСГРUЧnНХ cu...t a. «(. Таква је нста Лllllltја 
н С( .~ I као 11 СВС OCl'a~"1e које од Te.>ta А llQАазе . 

• \Ј{О је наеАектрисано l'еАО Ј{УГ"ш, UIlAa, пошто је 

на свима l\.fеотима l{УГ Ае ГУС1'ИI-rа С.АCIПРИЦI11'0та једнnн. f.I., 

површине јелнаког rrапона би"е СВС саме IШНЦОТР"<lIIе 
.ЮlIте. ЕАектри<ше паl, АИlщје бнnе спе сами ПОАу"реч
ннци КОЈИ 'ЮАазе ИЗ среАишта наеАектрисане !(УГА О lIа 

све стране. 

РЫЮСМО мало час, да ј е Ta'IKa U ШТО је за.п<l.1д, у 
пол.е тела А, нае.л ектрисапа истим е.АСНТРИЦИ'l'етOlН , НО 

споменувши ништа, IШДlXО има еАеЈ{ТР'ЩlIтета у В . Ро

цшlO саА Аа је КОАIIЧ'ша тога еАеКТРlIIщтста У В равна 



2(i 

јединици . Пошто ће се тачка 13 одбијена '1'е,IO'1 А уда
'љавати ОА њега, она ha тиме UРШ(1Т11 неки извесан C.·te/~ 
ТfJltчан рад. По себи се разуме, да рад, који је y~eTa 
јединица · елсктри '!На И3ВРIUИ.1а дошав ма од I{УЛ У В, 
није ист!! са радом који ј е она ИЗврши.,а ДОЈ( је (;'I'П' ·.I« 

са истог места у В'. II та раз .. шиа у раду, lюјн 1\0 ш
вршити елеl('I'рична јединица дошао I1Э П У В' з"ве (·.С 

раз.{UНа, елеl{'1'/iUЧ1lO2 п;t) 'Ј 'е1и~uјала 11 3hюl)у тачно 1; н I ~I 
У слеЈ(ТРИЧ~ОМ пољу теАа Л. . 

Тачка Н IЈалази се на Аllllllји A IВN на да""" 11 1'" 
" 

површини НCIЩГ извесног елеНТРII'IНО I' напона. 1. Apyr'e 
стране у њој је UАИ Ч81I неки изввсан рал , }{оји је С~1еl{

Тf1ична јединица нзврши,!« ЛОI( је ( \0 В СПi! '.1[l; тај 

се рад назива још _ и 1.l()'Гсnчuја.lt '!I Ti"PUCII В. Il ошта 

с једне стране спе таЧl\С,. l\ој е се Нflлаэе на .Iшшјll 

М В N illa и на 1I0ВРlllИНН Ј<оја I(Р ОЗ ту Лllllllју про
.. .,ази l имају исти елеКТРИЧJlН lIallOH; о друге опет етране 
све тачке на тој Аинија.1 та AaKile 11 на ПОnРШИIII-I ) Il fI.-tају . . . 
нсту вредност рада т. Ј · ГlОТСIЩИ.l аАа, онда а на'lII, ла .\11-

није и површине једнаког елен.трнчно l' наЛОIlН >: II СТIf 
с, у мах 1-1 .. tUHUje "Н [J(j H1YlilHllp' једl(miО~ (-'.tеU:.l'рU'lI /i.ll 111,-

• 
теНЧUР!Ад 

ПОВРШI1не ј еднаког еJlСКТРllЧНО[' наПОllа , II.Ш НОЈ.:Р.-
. . " . ~ 

ШlJне Ј еднаког llO'I'е ШЏ1Ј а.,ја зову се ЈОШ н НI.lЛОС1iе [со-

f~pLl.LU1{e И Оllе омоташчу извесно lIаОАш{".'ри сано те. l 0 са 

свију страна од IJРИЛlше 011<11(0 као што Л'УСЈ:е у цр-. . 
1I0га "ука омотавају .Iсэгру његоо у. 

Појам о еАектричном 1I0тснцнј алу 111,['" ООАI1I(У у.ЈОгу 
У науци о еАеКТРИЦИ'I'СТУ, а нарочито у раЛOl"",а Те

С..tИЮ·ЈМ . С тога морамо ј ош једном е .. ШЧНО I Il I ;у 1I0КУ
шатн, да га што је МОГУће боље објаснимо. 

Појаве, ноје смо видели ла 1I0стају у САед IIрIlВ. lа
чt"·ња еАСКТрИЧНII Х T~Aa, np.llU су С.ltJ.I'IIЮ са lIojaUaf\ Ia., I\ојо 

ДОАазе у САСА пр(шлачења. наше З8мље и Т8.Н1 на IL.O-
1I0ј површини. Попнимо се на врх неКОIЋ бреш)'.ы<а lIа 
"устимо оданде Ј<акав камен да слоболно НlI3 бреl' нада : 
011 ће се ОДlютрљати НИЗ брдо ОПllCујуhl1 11 3DСШI У 11)'
тању. Та ЈЈутања одговара у елеl('I'РlIцитету " ЛИlшјll О. IОК
тричних сида. (( 
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Кад камен дође до дпа БРАга, тета , НОЈа са.Је Il jJH-
. . 

В~iаЧИ."а и у САед 1 ~()Je Је ОН и пао оа врха, И3ВрНiII.ilо. 

је IIзuесаR рад, који је У TO.'III<O "еhи, у НОЛ111<0 је гюhа 
·раЗ.i1ика из меt)у нивоа на КОМ,е ј е врх брега и ПИIН Јrt.. на 
коме се камон зауставио. Исто 1ЋI<О !<ОД СА Сlприцитота, 
рад еАеllТРИЧНИХ СИАа · У ТОАПН() ј е ве!ш У llOлИНО је " .. ,ha 
раЭ:Аи1tа између Ј-ШII(,СКИХ е.1 СКТрИЧНИХ 1l 0вршина и:нюђу 
нојих се еАентри'lИО тело нреЈ:ю ИАИ другим реч" "" у 
КО.А IПЮ је uella ра.'=Iлика потенцијала на ftЈ)rюм и ЛРУI 'ОМ 
по.:t nщају C.AeI\TPlltllIora тела. 

l{ад тетан }{а.ме н: нада, рад НрИll.А а l I1lС снаге :;:О !\I

.ЬИllе, који се тим НОВОДОМ вrши, UОАО.'II{;ан је НАЈЈ ("~ -

1'иаан.; аItо камен БШЏIА10 у оне рад теже је одјЮ'lf1Н 
ИАИ ()ти()раи; у прво" с.'учају Iщмеll се "репе прома 
местима којих је 'Uнсина (ше маља 11 :ман ... а, у ДРУГО;\[ II ~ K 

. . 
с.луча.lУ камен АОЈЈази на _ све НИПlе и више ПОАО iна,Је . 

ИСТО тако и НОД е.лектрицитета; aJto Је С..IеНТРИЧ IJО [!оље 

П(ј~IОЖI10, па се у њему на.Н'ЗИ 110~10}l{lIа e...teJ(Tpll'lIIa Је

диница, она ће се ОД иаслеЈt'l'РИС3.IIОI' ТСАа У .. Џlл~аliа'ги 
илу Ј", у предеАе у I<ојнма еАСI\ТР"ЧШ1 IIuтеиЦнја . 1 ево 
НЕше и вишс Оllnда: онда Је САсктричан рад lШ,I(1Љ:ilН: 

На ПРUТИВ аЈ<О би 1I0лотну е. l еЈ{ 'I' !.ШЧIlУ ј еЛИIIИЦУ lIJlIIIIYc 
ДII.IИ да се нриБАишујс IшеАеНТРИСilНОМ теА у, она ЈЮ- <Је 
ирета.ти пролазеhи .кроз места у Itојима С.iЮКТР"ЧIIII по

Т( ·НlЏ1ja.1 расте: рад е.llСН.'Ј'[ЈЧIШХ сил а је mrда одjiВЧ ilН .-

Ilош'Го смо uидсљи, ла снако ПRЈМ ОКl'РIIСQIIО '1'0.10 

иыа САоје слеКТрИЧIIO ПО.",О 11 0 I~OMe се lIрnСТИрС IIA~ I ' oBO 

rlРIIВ.Ј1ач пu ИЛИ одбојlЮ лејсТlЩ . У:ЦIIIМ О Tftl';HY jCД II ~' Ilа

е.l е ктр"сзну KYI'.~Y С ICA. 16) н метшю у ",0" 0 1"' .... 0 " "0-
.iо НaI lИ спровоДнш{ ЛВ који није lIаолеКl'рнсаll 11 ItOj lt се 
наАа:~ и у обичном ИАИ тан:о 3 Пд'ном ))Iюутра,,1IfОМ(( e'l'iLlI.Y. 
За та теАа у неутра.iНЮМ стаљу ДРЖИ се, да су ll)'1I1l 
обе врсте еАентрицитета, ЗА И да су обе "рсте У ""тој 
КОлИЧИНИ међу собом иэмеluаllе па с тога ТСАО 11(' 11 0-
казује нинакве С.l еНТР"Чllе особ ,,"е. Да ј е то так о. 11 0-
1{::I.зн,hе нам ~no што долази . Пошто смо спрова , 1, НИК 
АБ метули у поље I,УГАе С, она he п а СПРОПОДIIIШ У ЛI3 
раздвојити измешане обе прсте eACI·;1'p"'t!1'I'eTa јеЛ II )' ОД 
дру,·е, l1a ће еАентр'1Ц1I1'ет СУ '1РОТПОС " .. е l-ll\, тј. ОЛР"'IIШ 



IIривуhи себи Ј{ОД А а одбити од себе IIСl'Оl!МШШ 'I'.Ј, 
1J0АОЖНИ еАСЈП'рицитет у В, Опако раэдuајаљс 11,111 ра
Сl'аВ .. ьање измеШШНЈХ еАеI{ТIJИЦИ'l'ета. у НСУТРn'дШ1Л1 'I'е

.. HIMa зове се елехтрuчн,а uнфлувнчuја ИАИ е.1.еН '/'јЩ.ЧНО 

+ 

уа.А.U8асаи~е. Онај е:Аектрнцитст ШТО се наJl.ази на ellpaM 
нае.1.ектрисаног теАа, данле овде ОIl<1ј lLПО је у А, :зоне 

ОС елеН.трицитет » прве прсте; « онај паи UJTO СС с.1'упља 
lIа супротној страни, Ј<ОД П зоuе се е,.ектрнцитет "Друге 
прсте. «( 

Један еАектрицитет, и 1'0 онај прuс врсте :ЈОве се 

још и »Dсзани« а онај друге UPCT6 301.10 се »САtJGОI\ШI« 
еАе/{тр"цитет; јер ако СIJРОIIОДIIJШ АН ДОАИРПСЫО ру
НОМ то јест доведемо Га у везу са земљом, САеЈ('I ' РIЩИl'е'I' 

друге врсте оти!ш I>е кроз наше 1'еАО у зем . ."у а на 

СIlРОВОДIIИКУ АВ остаће само САе](ТРIfJ\Итет ПР1Ј(\ врсте 
l:nји јс КУГАа С "везма." И аЈtO сада СПРОDОДIIIJЈ( АВ 
1Јэнесем.о из ел.ектРичноr lIоља -куг АС А, поза.JIIl I"je се 

е .. lектрицитет ОСАобол1'ТИ 11 СЩЮDОДШfJ{ "е 611'1'11 <,нула 
lIаеАекгрисаll одречнu .. t е .. екгр"цитетом (ношто ј" Ј(УГАа 
ЈЈае.лектрис.ана аОЛОJlСНUАt) и OHO~1 густином ноја ље

говом обмшу ОАГОВl1ра. 

Ј{ао што ВИДИМО, тим путем, могу се САСН:ТРНС-UТИ 
тела и без треља, Јелино Уllошењећf у САеI{ТРИЧII() IIоље 



некога теАа, и одвођељем невезано г елекгрицитстн., т{(IjII 
се на томе теА у у САед ИНФ.1уеНЦl1је lIОРОДII. 

БИАО трењем иаlше C'I'a!-{Аене И.1И BOIIlT.'1I-Iе IIIиtТЈ-:е, 

било УНОlпењем каквог спроводника у е..i18НТРИЧЈЮ 110.1,8 
неlШГ наеАектрисаног теАа, МИ смо у CTalЬY lJроизrЮ(~'Ј'[1 

поло.ш.ап или одречан еЛeIприцитет, али увек у .-1Ul.IОЈ 

1-ШЛUЧUНU. Л1Ю нам треба више еАeI{'l'рИЦПТО'I'а ОНАа IЈемо 
на то употребити такво зване СЛСUl'рuчне НАИ lIOTllY

НИЈе, елехтроста

ТН1/]{С .:нашunе 

кnје ће нам дати 
еАеI{трицитета 

оно ... НШ,О I{ОАИRО 

нам треnа. 

][ма двојаких 

е.1еI{ТРИЧНИХ ма

lliина: .Једне НРО

шшоле ељ.ектри-

I\IITOT трењвм 

каЈ:ве веће ИА!! 
:маII,е стаклене 

11.10'10 Л, (СЛ. 171 
]{оју окрећемо 

РУЧll110М О 113-

'Је!))' јаС'I'УЧl1hа 
Р! 1) I-:ојс се IIлоча 
тарс II 'l'Ш\Ю О.1С!{-

. . 
трицптет даЈе; 1ЋЈ 

е.lСНТI)(IЦИТС1' са 

П.I0'IС нрела::-зи 11 
снупља се на 

))IЮТЦУКГОРУ{( П, 

О"аК.18 се :моше 

ДО ,Џ1IНlО ИАИ ДIl

СРУIIТНВIIО нра-

:HIIITIf. Друга 

врста е ... }ектро
стаТИЧКIIХ маши-

на производи ('А, 17. 



зu 

С,lеlприщпет не треља'Ј ве" аll!/ј.Ј!lе",!ајО~1 је/\не или 
пише стаИАеН[IХ ПАО\lн" које 'l'fiKol)e OltpeheMu и ТИМ 

OllpeTaIbeM ДОВОДI1МО разне дслове п,\Оче У е .. , еr:ТРИЧI10 
IJoJbe извеоних ОРI~а.па маШИllе у САеА чеl~а се ј' II..t ОЧИ 

производи Иl1флуен ... ни елек ... рllцll ... е .... Таква једна ,шшина 
IIредстављена је на сл. 18, lIа Ј<ојој uидныо стаЈIЛВНУ 

О]IРУГЛУ плочу В l(оја је HellOl'pe"'JJa н lаеАeI<тр"сапа 

С .. . 18, 

i обично ... нме ШТО ћемо IIре ПО'lстка рада IIРО ... РЈ н једну 
ПЛОЧУ од тврдог каУ'Јука rми еБОlJlпа lIа ДОЛl1Р'''' љен 
еАектрицитет нренети lIa В) . У елсн:тростаТИЧltUf\1 1I0ЉУ 

1I . .аче В, окреће се округла С'Ј',шлеш\ lЏО'lа С 111\ lюјој 
ин 'муеflцијом ПОСТl\је е .. 'eItтриците ... , l<ојll се дм..с одводи 
Ј·' скупља на куглицама s и L гдс се дисрупТlШНО пра.qIlН. 

Сл. 18 представља тако знану Хо . .щОВУ АlаШИIIУ о којој 
Ье бити реч у ТеС.ШflИМ еКllеримен ... има. 

Електрицитет који добијамо помеНУТIIМ е.1Сl\"lРИ411I1М 
. , 

.маwинама, за извесне наше ци. ,!)еnе, у опште Је еАаоога 
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на.пuна или потенцијаАа, а нама ј е ч:ест6 lIотреб3.1I И.lек
трIIЦl1тет високог потенцијаАа. Тога ради се на Щ1llссне 
сороводнике нас~аше у место jeAIJOl', ВИШС c~ojeDa e,leK
ТРИЧ.lIИХ; другим речима, С.А.е.ктриците'l' се гомила 11.-11'1 
8гушњава у Сllравама lюје се 80ВУ 1<ОндвНЈа1·ОРll. Ј{он

дензатори су у опште ВрАО простог ()астава и имају у 

себ" обично дпа СПРОВОДИИI<а рандвојенајСДШIћI 110''''1'0-
ВОДНИRОМ: ИАИ ияо.ла' l'ОРО.м , ИЛИ )) дuслеЈСТРUХОЛ1. «. НОlIден

ЗЮ'('I'И се оснивају на СЛСI{ТРИ'III 0ј "IlФ~уенц"ји. 
Па сл. "19 имамО такав ј едан кондензатор 'ш\јJlРО

СТИЈС врсте. Л 11 В су двс метаАllе ПЛ()'Iе ОД !«)jH~ је 
само А И30.' 0 -
В(l. јlа на стаКА8-

но; ДРШЦИ а IJ је 
BC::taHa са зем

""O .\l. Између љих 
налаЗи сс СЛОЈ 

ваздуха, КОЈИ 

и"" y~oгy дие

ЈЈСКГlш]{а. "~лек
' l' f.IЈщrпет 113 ма-

UlIIIIC донесе се у 

fIЈЈI)ЧУ А, iсоји се 

[[ 1' ",ој растур" 
11 IIlIФЉ.УОIIЦI1,1()М 

""а:\Ове у Н обе 
llј ЮТС еЉШ(' I'РИlЩ

Јп<:та ОД I(О.lИ Х 

, ь 

н~нсзаНI-I САСI{ТРIIIЏIТСТ Ilле у :ieMA.Y а nезш-t11 оотаrю . IЈове 
1-\(). Нl'lИне еАсктрl1ЦII'l'ета - Ј ·:оје 113 машиnе ДОАавс lI a Л 
pr, .. \e 'Го исто ТС сс ТШШ И на једној н па другој Il.IО'!l! 

IШС·Л :1.Јне више САој ева CAOHTPI-I'lIIfIХ , НО ШТО БIl ТО (ј НАО 
да те I.IАоче нису ушле јеЛIlti. ЛРУI'(Јј у еАсн.ТРИ1IН О 1 ·1 ~)љe . 

НајоБИ'Нlијс употреБА,СН I{ОllДСliЗатор је ТI1I( n :11SaHa 
лај()енснд ВАН H.tajC1'oaa 6(Н Џ-l. н:ој а. је н апраЛЈ1,еш\, ОА јt'Аие 
бонс ИАИ ФАашс оБАожеllе H311 )" I'pa и с 1I0л~а н.анном 
!\letaAI-IQМ оБАОГОМ, на пример lttl"ајlЮМ харТllјОм И~"Н 
C'J'iiЊO.AOM . . СА . 20 IIред()тавл,а TaItY јед"у ФАашу у "ре
С(ЈНУ еда бll се бол::.е видео љеlI СН,А{)II . С нол.а је 'l·.-Нlша 



06ЛОШ811а стаЊО..10М IB ) а IIз нутра у место о б.,lоге, на-

" УЉ8на је ФАаша зrYjlt.Ha1lJ1M стаЊОАСКIIЈ\( JlНСТОШlhlt\ iAI, 

в 

GA, 20, 

Нроэ эаllушач прола:ш .\Ю'I '[tАНН LIШШ'i3 

ноја је у , асэи оа ТИ:\! .Ане'Ј'овима" С,та-
. . 

Ј{..1еiJИ лувар ФАашеЈ 1{()ЈИ раздваЈа С JI()-

.... ашњу оБЛ(ЈГУ (Јд у"утраШЊI'Х .",стоnа, 

. . 
Ј есте ДИ8лен,трш{, !{роз Ј-ЮЈИ се IlЭ аЭ IlDа 

I1НФАУCl-1Т11И еАСНТрИЦIIТОТ, ()бн(fНО је 
Уliутраlllња 06Аога I(ЈИДС Аио, , '(ЈПЮ У IIЮИ 

. . 
,са м:ашином, I{О.lа даЈС слсн.Трl1l џпет п 

Сllо..ьашља је спојена са ЭОМ..'UО ,\I. 

Овак() ЗГУСIIУТ или к()н;\анэоuаll ем" ,

трицитет у .шјД(}llCltOј Ф .• аШII ира3 1111 се , 

наА се састави СIIОА-.аlшьа 06,'101'«. с.а. 
у"утрашњом, RаРЮ1Ца је у томе случају веО"'1 jaJ;;l, Ј(од 
првог КОlIдепэа'l'ора дпеЛ8атрш{ је 6110 Ba:·~дyx,. Ј{ОЛ дру
ГОЈЋ, т.ј. I{ОД лајАСlIсне <!о.'Јаше тај j(~ ,\lIелектрик (~TaK~·)(). 

Има IIОllденэатора где је употре6.'Lен "ао диелеll' l'рИ" ТВРЛII 
каучук, АИСI{УН и 'Ј ' , Д, Тесла је у својим еIlСlIпр"меll
Тilма нашао, да спи ти дне.,lСКТРНЦI·1 ННСУ tilll'YPIl[! 1I . џt 

" ' дооро lIе ИЭО.Аир'чу СIlРОВОДlllше за '1'0 Је он lIаlIlНШIIО 

један I<ОЈЈденэатор, НОД 1<01'a је 1\1I0.'''КТРIlК :Joj'l'lIlI II,Ш 
уље, СА, '21 представља у пресе"у 'Ј'еС.IШI I~OH,\""',Ja'l'0P 

, , 

КОЈИ Је ОН патеJlIч'I)НН) 

8 Доцембра 18\) I год. 
IJ су '1' 1'11 упоре,\11C МО
'1'<1.'1110 1I.1()Ч8 JeдlТoг П() .. tа 

п С су таноЈ)е трн ОДГ ! 1-

Шl..r:lју Iн" lI..tоче .-\РУ Ј ' ОI 'а 
111).'1[1, 0110 су уп : рl)tIIС 
II з атворено у I{У'Ј'!lјlt Л, 

(;.1, 21. Ј{Оја је "н.II У ЊСII , ј у"",е.\ , 

е. I1~i I<УТlIЈС Щl,,)tl,зе ljа .\1U С 11l'ОllОЛIШЦlf [) 1-1 Е, ю'јll су 
У вези са IIлочама В 11 С , 

* 
/;;лентрицитст ci но ме је до сад 61'-'0 говора 11 I{ОЈ" 

С.\1O изаэипаАИ 611..10 '1'РСЉ8М било ИНф.llуеJIЦlIјом, :ј()ве (1(: 

сга1'Jt1ЈК1. ! e.Ae1-\.Тl),/ tt{UП~·l·. Мн 0 .\10 ")'[I,j c.H;!{'J ' IJ1jJЏI 'l'eT II ;Itt-



, 

::ШII[l",ш на. ра;iШIМ те,/шма, ВАН смо га аГУlllљаВ3АI1 на 

]{OHAC[[::)a'l'0f'JIIMa па (,jl\I() ПL од Јсдан 1I)'Т II С 111''' : IIШ.rl1l 11 

ТIВ!С ,\06'-1.,111 еЈlеКТРНЧIIУ BapHНI_ty. r-СаА 611 ми C,IIOIC'ГJ)II l l
нам .\'lаШI1lI.OМ, 'Ја .Јелном љеном делу ПРОВ:ЩОДIl.НI е.,ЈС[{

ТРIIЩIТСТ, на ,"'а у исти мах метаАНОМ HHIЦOM Ot\BOAIIJIH 

11 праЗIIIЦИ, ОН/Џl би I{РОЗ }н.ицу непрсетаlIО ПРОТИll<L(1 
е .. ШК'I'РНЦlIтет 11 то би се lIp0l'НI~aљC :.113<.) .... 0 f?tО1U'јЈUЧtfil 

,"труја. А.'" добијаље еАектр,, 'ше струје 1I0МОћУ \1()"С 
нути;.;: с.}(штро-статичних машнна ј е врло неэгоДно 11 

неПрi.1.К I'lIllIlO, за 'Го се ЊIli\Ш. и но НРОИ:НЮ,-\II струја. 

~.ilентrНЈЧШl се струја много :3I'ОДШlјс Н .НШ.lII е ПРОIlЭ
ВОДИ ТШ-\О зuаIlIIМ ':n.МЈ(Ј./I(·1"'I1Л L C.fb.\,tCJ-{ТU,~llа. 

1'.a...tRaI-ЮI\И IЈАН ПОАТНII елеменат у lfajllpocTl1je.\l 
·cno" об,1ИКУ, lIОlшзује СА. 22. У СТа!(Аену се 'IaШУ lIаеtЮ 
ДО Ifэвссне nисине маАО заШlluеЉСl-l8 ~оле и у љу се 

эамоче две АЮТU.llне П.10 1 Iе: Једна 

бака.р!!а С а друга ЦЮlкеп" Z. 
; '1а сuш(у се П,1О4У lIрипеже јодна 

јЈ{ lIца, КОЈе кад се саставе, онда 

"роз љих "ротиче (1).10 с • .аба 
еА8КГРИ4на струја. Од бакра но
Аази ПQАо:щан а ОД Цlнша 0 .. 1-

речан С..1ектрнцитет; и за то се 

1ЈШIЏ'\. везана ;щ бакар ::IOl!C по

...10ШIIa а онn АРУ"n', везана за 

ЦИШ\ олречна Ш:IIЦft., НАП још : ·Ја 

бакар се каже да је 1'0 ПО."""""I 
а за ЦI1НК ОДРСЧШ-I пn.;{. ОВО ("с 

cnpOBUAlIe }l{Iще зопу још н С.НП\ 

'Грода , наравно јОАна ПОАо)](на а 

Аруга ОАречна. 

Не треба ""МИТII , Аа ПОGтој и l(aIша бllтна paa.""i<' 
IJ :~Me J)y слен.тРllцнте 'l'а, Itоји лобнјамо 11 ::1 еЈ1еI\'ГјЈОСТНТН
ЧКИХ машина и онога што Г~ даје гыванClШ елеменат. 

Раз . .-11ШВ има, али та разлниа IIIIј о у СУШ'f'Jllllf , п сЈI у 
оБЛI"'У у КО"8 се та доа О,IО]{'l'rИЦН'l'ета јао",ају. Над 
саста.ШIМО ПОЈIОЩI-IИ и олреЧНlf САСИТрНЦl1теl' НЭ МДILIIIНС, 

АоБИћемо ПРIIЛНЧIIО јак)' парницу; спајаље СУПРОТIIIIХ 
полова. галванскщ' еАемента 11.11( не tю даТIf НlшаlШУ 11.111 

О'ј'I\ rll 'la "":Щ.И НА " ., 



'Ј ' • • 
ј С,\ва приме'ГfIУ вар"иr~у, БА, ст, машrша дај е ма.1 0 е"Щ(
трш~итета а.,1И ПОЛ веЈ1ИIЮМ наНОВ ОIН И .l1}1 ПРН 'I' Н (јЈ{ОМ ; 

Г ;.1. .,lВанС1Ш еАемена'1' лај е МIlОГО више е.t1СКI·рl~lЏ1те· I ·а. ал и 

!\I )' је напон врло САаб. Статички елеИТЈНILЏIТ(}Т 1I а..А ИЧи. 
н а врло таиаlt подеви МАаэ , Jiоји са Be,i\HKe висине пала 

. , 

а l'аА вански АИЧII на каиву реку КОЈа Јсдва 0 '1'11 "О. 

АI<О су нам по'гребllе јаие гаАВaI ' С I<е струје , саста
,Jllће мо вишс га.llВalЮI(ИХ елемената заједно , То lIаl, 

еастанљање MOllteMO извршити на Ава наЧ lIна : ИАП ћсмо 

ба.l\ар једнога CAeMeIIT~ в~зати за цише другога 11 lЋКО 
даље АОК спе САсменте не I10ве:ще м о н дт" нам (; Ј ОДНО 

стране остане СА об одан l\ипкени а с Л Ру"1 ' 8 6а.н:арни 

Ј ЈОЈ1 , И.i1И ћСМО све ЦИННCllе }<paj e u e ПQвс:-Н'tТ I1 yj C,-\ II О за 

себе а бакарне TaKot)e з а себе , Резултат не 11" 6 '1"' 11 

ј едан исти; у првом с,,'у·шј у . ако смо l'" а .. " peJ \lНlO леr.сl' 
С. l еменат.а, добиhемо IН,)"I')' ({О.НРШНУ струје, а. 1II десет 

н ута u e h e r па ll оиа, а у АРУГОМ имаl)емо 110'1' 11 11 :1.1101 1 а.ЛI. 

;\ссет пута више С'ГРУ.Ј С, За "рни се '·'ЮIИl' С 'Ш.l аЈ "а 
Юlше да Је но напон-у НАН и пиЈУ , а ;Щ, . Ј. РУ I'II , t~ ,1 0 

IIО UОАUЧUНU НЈ811 упорuдо., 

ОВlШ пемо "рИМсроМ ј ош боље СХ [ЩТИ'l'1I раЗ,\Ј'КУ 
нзме))у опајаља е." смена'l'а НО К ОЛИЧllrш н но HarHJlr y . Уэ
НИ :\10 десе'!' ШМРI{о ва :;за п оду, од ltојих (ј ЈјаЮI _, IO}lte И; ј 

HyJHI ј едан нубrш метар воле, ј едан метар rнI СIJ~l'Ю :lа 
М JlНУТ . Ј\Јн м uшел,1O тих доеет ILIМ1Jl\ ОШl T<1. I{U Шt~IССТl iТII 
, 1,а сван.н за се Н:ЈU.;t аtш свиј } ";уб нн ыета р во, \С 11 11 0-
ДШКС IЋ на ШIСНН У од ј еЛII О 1 ' ro.-ютра.; 'l'al,o l 'icro. lo д()б l-l 'l' lI 
() (Ј с е т куС, МЛ'Ј'iI]"m u o r)e на rШ (ј ИI!И НА j/~r)1I 0: ,'( (Ј' Ј ' Ј' ;)" 11..111 

;"lOж е ,\,1О ШМРltовс 'гано Il оређаТlf 1 да I ': уб llll A I (~ ' I 'ap НОАС 
l\ој и ј е IIРОII шмр.к It3A Нl ' t\.O један метар UlIOQli() IIРдламо 

др угоме , 110 ';11 he га ""липи ј ош 3 101 један "етар , :ш "'Ш, 
'l'рећему. 1I0ји ће га 1(() 1I (ј ,ю !l3ДJl!Ш :за јелаll мс'",!, н '1' , д ' 

. -ДО Н: дееСТI-I ШМ1Ш не П3АИ Г ll е ИСТИ таЈ RYO IlI1 ).lOта р ноде 

на Aece'fll метар висине. ОВИ~I ОМО путем ,~о Б ЈЈ.;lИ ј , 'да н, 
},убни м етар u оде НОДI1ГII УТ дт'ет .' tC T ;,lJJll щr(Ю (н) . У 
пrDОМ С.А учају има.АИ би десет пути Вllше поде са. надом 

, . .; 

ОА Ј едиог метра а у лругом сам.) Јелаll "уони метар ал и 

са десет П УТИ веhим падо м, Прво С''''Јаљс IIIМЈжооа 



'1 ' , , ) 

било би ») 110 НО ,'IИ LJ ИIШ,{{ а друго )ПО палу«( Н.Ш 0.101\

'I 'РI-IЧ I-Ш' говореhи »110 Ј-ш.п о ну. (\ 
Нс треба МИС.НIТI1 , Аа морамо увек свих Ассет с.ю

:мспата nезати ИЛИ по ItОА II~ 1(f1И · и.ли П О lIanOHY. ::\ [ ОГ.1И 
СМО само дпа по Г;QАИЧИНИ на 'ПШ.IШХ пот пари I!О на

ПОllУ, или обратно. ]{О.ilИIШ Ьемо Пal, елемената од TIORo r' 

извесно , ' броја везати на јеАан а КОАИI{О на АРУГ" " а' шн , 
зависи ОА циља lIа који желимо струју УПО1'реб lll'И , 
ОШ.l-Itо незани елементи па ма на I{ој било наЧИ II :40 ПУ 
се » := я,лваНС1-Са батерuја. {{ 

Све ово ШТО 0,\10 реr~ 'Ш за спајаље гu.АШ1ТlСКИХ 

е~-юмеllата, вреди и З::t. с пајаље више ~l ајАеНCIНI-\': (Јо на , 

јер се и ОА ЉIIХ може наllР'ШИ1'И ».и;де""",, ба', 'срnј" « 
у l~OjOj могу боце бlПН спојене или »ио Н[lпону t( ', шtд 
се ,'иољзиньа 06. 1 0 Г<1 једне боце стоји оа УНТРЩШЬО.ЛL 
оБЈ1 0ГОМ идуhс ) и .\Jt )јио 1CO.I '!UI'U·,I/t{( ( н ад се !/ну траш.:ње 

об.,IO ГС с вију боца clТoje .ме!ју ('060.1/. а ТЮtО ИСТО свс 
сид Ь;!ШЊС об" IОГС .ш~/;u со(.о.лL. 

l 'аАlНlfIшtи C. teMCHaT представљен С.1Шtо :М 2'2, Н.Ш 

U.,t(;r-.l енат са једно.:н ТСLJношl'L У употребл)е н ј е маХО,\'1 о нда, 
ГДС се тра.жи струја на н:ратно време. ltа.1, иrt.м Је 11 0 -

ТРС(, НО Аа С1'руја Ауше иремс деј ствује , у :юlю"" с.,с
монте са две ТС'IН~сти., јер се на тај наЧ I1Н УК. IШI.:.i"t ') 'Ш(О 
ЭНR.lIа ll О.tарu.18ЧUЈR . 

1 ~ .1 смеl-lаТа сн, једном J~ao н са ДВО ТС 'JIIоеТlI 11f11:t 

нр.Ј О раз JlИХ систеЈ\ l а и ми (је не ћемо э3.лр)н[шати 01tO 11 .11-

xOnOI' lIаб рајaIъа. ]{ао најУ II О· I ' rсбл~е l ' lII.itl e.1BfI!eIl;tT (ја 
ЛПС теЧН ()СТЈ1 , бар I~ОД нас у ТО. l eI~раФу , jO(jT("~ "'~Шlllј ()ЛI) U 
е .1ы.ЈС на'l', I{OA I\ ОГ;'1 су две l'е ЧIIО(~ТИ: ранб. lа}нена ( јУМ

порна I{иселнна са. ЦlllШОМ , 11 рае'l'ВОР П .'lаног !{,LMCJI("'L 

са БI\ХРО'М. 

l{ол сваю:~ е , l еЈ, ' ( ' Р"IЧIlС струј е , ма на I·:oj н.-1.ЧIIII 011<.\ 
ПnС'rала, имам о да раэ .. lIl1\ујемо ОВО троје: ·јЩllfJI /С Ј С !I 

И.1I1 f(Q·I '(J1i1~llji/.AH!/ paa, II.u:u И : ,!ј\lе IЈУ оба нола; 'Г[1 С, \'ј ра:1 -
.1ШШ :10nе jOIlI 11 fJлm :ТРО.II0ГОЈII.;/UL СН;Цi l е'l'рује; :~a 'ГJlМ 

јаЧ I.LI!1Ј H .H~ lUl'{,(!1I3'/J,TeT струј е и lIај зад fIпЮ}Ј НiI !\(Јј н 

струја 11<). СВОМ пу'гу наИ.Ј l).: Ш . 1~ .1еЈ{ТРОМО'Ј'ОРCl(а (~lIaгa, 
Iште l1 3 Јп'ет 11 отпор струје везаНl1 еу .Met)y COU OM (j'I':L. III11M 



односом КОЈИ Је ПО31Ј:tТ ПОД аменом. О.-нпво.:- зm:она 11 
. . 

КОЈИ Је изражен ОВIIМ раЭАОМltОМ: 

е.АеIПРОМ. сна3I1 
Интензитет = - -

отпором. 

Мало час смо llаll омеПУ.НI, l<ОАшti.l је ва>Ш l а y.r10ra 
појма О аО'l'IНtчuјал-у l'iOA статичког СЈlelt'I'РИЦИ'Ј'U'lЋ: 110 

ма.lъа ј е љегова улога 11 ООАО нод га..1ваIlОI\е ()'I'PYJC па 

"а то ћемо се још маАО 01:0 тога "адржати. 
Најлакше ћемо објаонити УJlОГУ ПОl'ОIIЦIl.iа. lа 11,.111[ 

још бол,е најам О разлици нотенциј а.IСI{Qј lШм еl)у ДIШ 
0YllpOTfla fЮ."а, 3ГОАни~r упореl)ењем са другим I'Ј О:1на'l'ИМ 

лсВ појавама. 

VЯJIIIМО лва сула А lf В (СА . 2 ~ 1 У lюјlша ""Iа НОДО. 
АIЮ је Нl-IВO воде у јеДIIОМ соуду ",,ШИ од нивоа у ДРУГОМ, 

С.4. 23, 

ТОЧ I'IОСТ ћо одма отица. 'l'lf 

113 јеЛНО1' суда у ЛРУГИ 

чим се отворе е,ш,винО на 

цеви, I{Оја та AB:t (јула 

спаја. П рnтнцаље lю бн'Ги 
У ТОЛИl:О јаче 11.111 ЛРУI'Ш' 
ре1lИма DРllПlhс С СЈ ТИМ вс

hим интензитетuм, у но

АИ!Ю је ра3Ашtа но'лених 
нивоа већа. 

Gрэина протицаља водс ши јачи,,:! ноленс струје 

у цеьн нс заUJlСИ ОД КDАIJlШIЈе поле у СУЛОВНJ\fз" вс}} на 
,llpГlOM ~',eOTY од разлика HLЏlO<1 , Најt.ШI-Ыl НЗВ n\l шаље 

евоју ВОДУ у море једино за то што је на ВШIШМ нивоу 

ОЛ мора . 

Ра.з,tачu nuооа код теЧНОСl'И 110ТПУНО одговара 

раа.А.иuа аотенчuјuла КОА еАеЈПРИlџrтеl'а. ЬРШIIIН ИЛИ 

.Iачини "рО'I'ицања паде кроз цеВ ј одговара Шlт(3нэн'гет 

I·'..IИ јаЧl1на еЛeIt'ГРИЧllе струје. На UОСАетиу, IlОLIIТО вода 
II ротичуhи I-;рО3 I{pahy ИАlI дуж)' цеп паИ,1ЮШ lI a m:aJt-. и 

И..IИ веnи отпор , таlЩ IIСТО и отруја ПР О..lаЗС)iИ ItPO:J 
. . 

СllрОПОl\lIУ жицу наилази на отпор ItOЈИ Је у ТО .lИlt о 

НСВИ У КОАИКО ј е тица' дужа И"IИ тања IIlто је отнор 
бllАО IЮЛ воде БИАО кал струје ' веnи , у 'ГО.IIШО је 110 
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себll се разуме ЈаЧИllа би .1О подене БIIМ) е.ICНТРIIЧIIС 

СТРУЈе маља. 

Apyry с.лИ'IIIОСТ шuазимо над 1'ОПАоте, јер 1,,: ТО
П.lота са ТОПЛИЈСГ тела I]fЮ.Аазити у то.л иио СI1НШIJl1ј е 

. . 
на ~lаА"ИЈС теЛО Ј у КОАИ!\О Је ра.з--

. . нот H./I/XOellX те.·,tпеlmтура веЬа.. 

Ана СУ А и 11 (С.ll . ~H ) два таЈ<ва 
тела. ",а У јеЛlIоме термоме1'ар Т' 
ПОНfiзује, lJИШУ температуру !!ero 
што ПOl{азује тормометар Т' у дру
ГОМА 'I'е..,у, чим со 'Ј'аЈ·ша дна тела 

сас.таве, ТОПАота ћС IJреАаЗНТI1 са 

ТОАа А на В. Тсрмометар Т ће 

llадати а. Т' расти ДО Н: се теflШ(Ј 
ратуре у оба те,lа не I1зј еДllачс. 
ПРСМ1t томе: теJt'fдераТУРСЈШ ри;ј
r-LU1( <1 два тела у TO IТ.ilOTII, одговара 

ПО'Ј'С if1 ~ U)Il.АJlОЈ ра,.1...tlЛ~U два по." а 

нод С,lеl{'I'РIЩIl1'ета. 

ИОТ О на:м танпу САIIЧНОСТ 11 0н.а-

~YJe протш~ањс l'aCORa I\ал су 1I0, ~ 

ра:ШII\! ПрИТlЮUlIма . Два СУ.Ј.а Н 11 П' (С.II . :!5Ј п у"а ! ' У 
реЈ tll l\'I O ва:::слухом :ЈА 11 110..:\ раЗIJJ r м 11 РII'l'JlСЩIlМа. ноје 11 О Н&.

зу ју "аноме'l'Р" Р н 
Р' .\1{0 је l!РП'l'IIСЮ{ 
у lt Helill НО 'i Н' , па? 
,-'ух }, е оТшtаТII IIЭ 

Mall ... uf с)'ла у A€'~III 

'III:\I C.U отворе САа

Bll1rC на це ви, ЈСОј 8.. та 

,\ва С\' , Щ спаlа, 11 Л'Ia-. .. 
IIOMf 'T:.tP Р l'ю llадаТII 
а ] " ј,е растн. Про'l'II

цаll.е nаядуха ПА II 
па:цушна СТР)'Ја у 

CII<JjIlOj I(CВII трајаће 

све ... ~OT~1 e l ЛОК се ПРI1-

TII~I'" У оба сула Jle 
н ~~јеЛ IInч е. Опле лаК18 С.). 25. 



шr,ЩМО ла рn'ЗЛUlрt а.ри'Ј'не8.1С:! ,'1, ва гаоа одгооара ра.,

лmш nиl'енциЈа.1и ~ .. е.1СIПРШЏЈТСТУ. 

Ако је суд Н' ВЈМО lIе."'1\I1 према С)'.{у Н ва:цух, 
ЮЈ,i11 нолазн 113 Н II 11,\e у Н' НО Jie ЗIШТПО ПРОЫС ШIТII 
lIpllTI1CaK Р'. Он:\а се може наза'.'н: aI-tо се 1Iе101 ма.,НI 
с,у,.\ Н Сll ојп оа пеКIIМ СЈескрајllО вемашм 0),,\0" Н' , О llла . , 
li8 У ОУЛУ Н R.lалаТII НСПI ПРlIl'lrсаI< Р нао 11 у 1:', 

; '{смља lII'ра у е .. 1СКТРllцнтету нсту у .. 10Гј' IHt.O ?lШЛQ 

час (~YД В' кад се яаМIIСЛl1 ;Ј,а је бескрајll О ПСА IШ.lI , СU<lIШ 
еПРОDОЛНlШ СПОЈСН са ·ЗОМ./Ь О :М, эаУ::ЈМС OAfML њен ПОТ (>Il· 

ЦlфА, У СБојено је llal{ .Щ је потенцнјаА 3C:IIA,I[II раван 
П\::НI. Због ТОIЋ, Ю.L~ \ хоЈје мо lI e 1t H С !lРОВОАНlШ ,...Щ 11 е. llраэ~ 
11;1:\10 Т. ј. кад ХОћСМО ла эаузме lIUТСПЦllја.iI }ЈУЛУ, )IН Гј). 
дОВО:\IIМО у Вl'-яу са ·эемЛ:..ом. И онда, сваЮI IIOТ(: IЩI'IЈал 
(ЈIIШU 0,\ ЭШ.ЈА...IIНОГ ЈОСТС ШЈЛUЈ/Сu.lI.; сваН.11 lЮ'l'С IIЈЏI.Ја .. 1 

НIUЮU 0 . \ З С!\1 .. ЫШОГ је (j{)pe-чi.l.U. 

Пошто СМО BII,.:1,e,,111 ,ЏI.НО, \ СВШЮ С.,I G I{'l' РILtшс е' I'РУ.lО 

;\юрамо BOOД IITII pafl )' lla () e ... eJtTpOMO'l'0P~~ I"oj СllаЭ II IIAII 

IIОТ(3ЈЩllј алној раЭ"IIIЦ[I, () IIНl'СНЭНТСТУ 11 II 'J'1l0PY) llО

трсбно је ·.\а OIIO.\[Clle M O 11 ttа.юНlМ се .\·Юр<LМС1 ' те rЮ~111-

ЧIJllС мере, Да lIol)OI\IO 0 ;.\ ОТJlора. OTII OP оо !\H~lillO до 
с [ . .ора раЭlfш. 1 је.ЏIНшџtма , <1.11( је ланаu u uулtl. У{; II0јен tI. 

је.ща јеЛllflllца. Каже ес , . . "-1 је OTlIOP p~l!aJl је. \ 11 !1IЩII 
ОI[. \а, и.а .. l СТРУЈа lI po l)c I~РОЗ iЮII!НП C.' I'YO ,"' YI'<1 'I<\1\ 0,'\ 
ЩШАllн.е (Об CaIIТll MUTapa а ltOjll Ш.lа. у IIреСС I ;У јсдаll 

Кllа.1.ра.ТНЈI MII .. 1IrMCTap. )НЈЈпа 'греба , t:1 бу/\е па ТI.'i\ше
раТУР l1 IШ којој се .Ie, \ TOIlII. Та ее јСДlllllща :-Јове 1)(Ј.'1((( 
у 'IНoCT нема.Ч}<О.\I Фjf:Ј IРШРУ им-у 1\'Јјll ј е ЩЮII <l. IIШU го рс 

;1O.\tCIIYTJJ зшtОН , I<Ojll (щ по љему ЈОВО »Омон :-f.'\I{ОН. (\ 

Поте lll{lIја.1на pa.a.lIlJ<;i, 1l.А1J е .. 1 еЈПРОМО1'о рсн.а еll(1га 

~ te pl l се lfарОЧIIТО.м јеДIНIIЩОМ ноја ее ;::Јове » ' ;U,.l'l'« у 

'[аС'!' Ta .. lIIjarICR{)l\I Ф1l311'1::tру Вu,.пи , l~ojl, ј е IlјНШ про-
11a.lUao r a .1Ua!·I CRII СА(1меlJа'l'. 

JJaj ;~aд 1I1·пеИ3 11 '!'(!"!' струј с MOPII со )j a.M/l,epu .·Hit. , « у 

чаСТ Фра~щуском Фll311чару л.мперу, J·:ujll је иртl "ро
учио УТlщај е.А еК:ГРЈIЧКII Х струја на MarlleTO, lta{) ШТО 

hюlO ма,,ю ,-\ОЦНIIЈе вндеТII. 
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ПреМа СВОМУ томе ОМОО се :<aI{OH IlЭражсн ИВ II" 
јеЛИlIIIIџ\.ма мош.е ОВ3.I(О наПllсатн: 

1 амuср = 

" 

1 BO .. tTY 
1 ИМОМ . 

Д о са.'\ смо ЛОЭIШ.i111 за Ава IID,Чlша ' lIРОllзпоl)е н-.а 

е. l еИ:ТР "llllтетз : 
1. е,ll скгроста'l'IlЧЮIМ маШнпама 

2. lЋ.·lваIl СКПМ С.1СМGIIтима 

С'lfомеНУ Ј:1I СМО, Ital\O нема битне раЗ..il lШС у сле l -~
тр"цитету .\обl1јеНО~1 'rIIM разmlМ путеnнма 11 ла (јНа. 
рllзмша постојll у потенцнјаАУ . С тога се еЛCIпроста
Тll'lJсе маШl1Ifе назнвају опраnс за I1РОJ-f:lвођењс eJlCI~-. 
TI.JIIЦIIT el'U са flHcoKttAL . аотен.ЧUј<l.А.ОМ AOI~ гаЛllа Н (',!\l1 

·e.1e ~leJ-ITH l1РОЩНIO,\е е. 1 еЈ{ТРИЦНТОТ нисuогn uотеНЦН.Ј А,Ш . 

. : ~ o пре lIе rtО.нШО ГО ,'\lIна б,-r .. ВI СУ Гu..tванCI-Ш ';.-10-

м еНТII ј СДI ШН IIра [П11 11ll1t 1I3BOP за е.llertтРIlЧНУ струју ; 

онн су 11 дав ао употребљени у телс граФllјll и ТС.lI СФО-
1II1јll . Нзм еi»)' () с 'Га..НIХ педостатаltа са. пршtТН(ШОГ 1'. l е

Д llшта најваiЮfllј н је, Њ(lхооа r,KYII O!i[L 11 за, ТО се ItlIrле 

не узll.и....ьу за Dclia 11ll .. :\ устриј СItа елеlНрllЧlIа пре , \узе IЈа~ 

За lIoo .·, e .. \lыxx 10-1 5 ГОДllllа ЛОШ,1О се ДО МatШII);L, 
које "POI1:JBo.\e вр.ю ј'шу струју 11 0 много jeBTl1l1l1j y . ~ 

цену 'У 1), 1 ед (lега .Је е..1CI{1'РIЩII'fСТ 11 1\00Ј10 То • .lfШУ 1111-

лустрнјшtу ПРll мену Ю.tКUу Aal1n.e IIма. То су 'ЈЋШ) :Ј lia l Ю 
)!дu нп.-1I0 e.·[CI,"TpH ' l1l8 лtillU:НII С( О н: ој ш.(:t tleMO Ci.I.\:L 

Г ОВОРIП'Н . 

r -tпна1lЮ САеЈ{'Ј 'lшчне маШIIIЮ оснозаll С су па ВСll ;\Ш 

ва;Ю-[()ЛI односу ,\оји ПО С'l'ојп Н::'међу маГIЮ'l'IIЭМн. 11" е.Н'Ј I : 

ТРIIТ~итета., ТЈ[ се односи да.ј у ПОДСJl IIТИ н а, две гр У llt' : 
11 (1. е. '.m,:тро,дшгивТиЈа~н н на uнду'Кчuју, 

у О,'l е l,промаГIJСТllэа!\[ АОАа.."1С УТlILщ.ј1l с .. н.Ш·'· рlflll lе 

струје 1Ia. гото"ве .маЈ'н оте као If на тела I\оја се у \1<1.

гне'l'С .\!Ог,)' 1I pP-1'ПО рlI 'Ј' lI , дш-це у Г.,щuномс н а ГIIО ;I; ! ) С 

11 'IСЛIIК , Епо ,\a'{ ВlI су T IJ YТl щај 1" , 

Над норсд СЈlOбод не МШ'IICТ .Ш-:'О ИГАе (эа I;ОјУ HlIa;\J() 
да ВС :Јаузст" правац са севсра lI а јУI', ) ,,])()всд"'!О 



)!шцу, "РаЗ НОЈУ пролааи ''алваllсна етрур, 1II ',.Ја cl'pehc' 
11:1 OBO I' првашљег IlО.10ЯПLја и ТСЖl1 ла сс YI~peT II Са 

струјом, т"ј утицај га"вавсне струј е 1111 "'\ГНС"""" ), III'.'Y 

пронашао је ДШIС"" Фl1311чар I;;РС'I'<'д још 18 1!1 1'0 ,\, а 

lIолробннје проучио фраНЦУСЮ1 <1>11311'13)) :\,'\lIf ОГ, 'шјс СМО· 

11ме :маЈЈО час СПОМelIУЈ111. Лмпер ju 1I0Cl'aB HU 0110 IIра-
, , 

ШfАО за ш{ретаљс ш'ле у сл.е,Ј], еА С IП'р . СТРУЈе: a~иcpHH 

((/ЈА .\шzн.Сl'Сlсе игде !Ј(ЈС1( С1'-РСНС 1Ш ./et'!! С1'ри ll !l С'Ј'рује . 
. \а би одредио леву страну струје, Амнер "а""IIIА." Л" 

, , 

у ШНIЩ, l:роа ИОЈУ "РО .. 1ази СТРУЈа .Н': ilШ IЮС:\IaТР <!" 1 таш), 

да гледа у ИГЛУ 11 да му СТРУЈ" улази ЮЈД IIОГУ а II:Џ<l:Ш "(ЈД 

''.-Јаве; лева С1'рю;а UOC.ma:J'Pn-Чil. бuli.е A,J~(~" t;'J'pnIUI С :l'рује . 
Ј{аl\О то бива, ВИДИ се на 0.1. '26 11 '27. Струја ЈIЈЈО

.шзи ироз ЖИI~У Х У, У нојој је заМ НШ.ll.СII IJII СМ<LТРа.ч , 
j·;ojlJ Г..1 е. 1а у MarllCTClty ИГ/IУ А В, (;СВUРШЈ 110.1 111 '. 10 У 

о 
у 

s ", " '" ....... . 
и" . 

_ .. л 

СА. 26. 

В' () 
'о' • 

/ 
... " ~ .... 
5 }I .-;- ~=:;;" "'N' 

. ' .-.~\:. 

,', -:;. 
..... 1 . ... 1. 

у 

Mia С"У'щја cKpellyhe .,ево од струје А'Ш.'lе :1ау:<еlю 110-
ло;:нај А' П' a.ill hc тn 1!1-11f лругојачс 1':;1,.1, ј е НШIIД н:·mа,.\ 
I1f,.fe !СЛ. :!6.\ а лругој:t.\ю ОПОТ "ш,д је та il'lIщt ( '." струјом 
IIСПОД пгле, (сл, '17.1 

Скретаље је МШ'IЮТеЈ\С НI~.'Ю У ТО.'lНI{О .iaIH~ у ИО.1шtо 
је ј ача струја. С 'Гога ('.0 та особнпа lI'lrtгнстсще IIЈ '.'Џ~ 
У Il О'l'реб~ьујс у CllpaBaM8 I~oje се :-юпу za.. -I ml Ј/(Ј.нетрu If 

, .. юје САУјке ::Ј а М СРСIЬО струје I! Ш) СМIIСЛУ 11 Ј[О јачннн. 
'Гакаn један галnаномстар IIPCAC"I·aB~1.(J II ј е lIа ·с .'1 . '28. 
Струја с(, нrоrтушта НIЮ3 СШ I}Ј I1ЛУ А П ( ""ја '''' С"l'ш ује 
код М и М', TIIMe' јо Аејстоо струје на IIГЛ )' ""ого јаче 
кад IJРОАази Ј{РОЭ више шица НОго еамо 1 " JiОЭ је.,\ ну. 

Martie']'c!<a ИГ.1а виси на нонну Р. 



ЛАИ е.'1еКТРИЧl-lf~ (ј 'ј 'РУЈа У'l'II1Ј е 11( ' С;l. М() IШ 1' ()'I'Olle 

маl'llсте" већ се њен утица.ј IIриСТllрО 11 на TC~lU l{оја 

СсЈ .\югу II а.М з'гнетисати У.ао (-ш. ПfНlмер ruuatt,e 11 " С.'II-Ш. 
Ако ОIЮ комада l'Вожl)а, У.оје се сад З0 llе ГR(щ\еl1f. 
ј е:,, 'ро сА. 2!Ј ОМО'ј'ама ба
кар"у ИЭОАовану ""!цу па 

Н. I ЮЭ љу lIРОПУСТИМО 

струју, гвонй)е ћс се тог 
ЧН) НУТI{а 1 [а.магнетиоаТlI 

н оотати магнетом СВС 

д')I " струје траје, ЧИМ се 
струја преЮ>!II е I! ГВОЖf)е 
1I :-I1'\,бl1 МR.I ' Jl отизам. ()ВШ\И 

• . . 
маl ' н е'1'Ј1, ИОЈJ.I поста.!у од 

ГIЗ()шЈ)а AO I\ 0 1\0 ЉИХ 06н

..,а~ш e.Ae l{ТjHI'III a. СТР УЈа 

11 I~ој и свиј Ma.I ' I-ЮТI1:-)ам 

ШI'убе престаНl{ОМ струје 

аову се e.H~1(Tp(}:M.(/гHC'J'H 

11 .<1 11 још ирна1Је:мвн:и ЈНН-

г1IС'/'Н. 

С' 

С.о!.. 28. 

Најбољи се С • ., еКТрО .маl'llC'I'И Ilр Шн..: I.I r \ 'Ј ' ;).Н(Ј :шаIlQГ 
• 

• M,VuaU02 2О(Ј;)/с !ја , ј ер ,друге врсте I'BtJrl\ l) tL [[ 11 0 lI)JeeTaHlt)' 

eTPije задрже некал ШIШС 
а II С Ј{ал Јна ll ',С :маГПОТlIэ,ма. 

1 [{I I )()ЧИ ТО ј е у '1'01\1 IlOr,'leAY 

Ш.t/Ю1Н чеАIII'{, У.ЛЈИ ее И(',

тина у С~l ел С'I 'РУЈе тuше С.1. ~!I. 

IHB I ~H' IH~TI IIII C а.Н1 110 прееТШI1{У (jT p~'jc оној ~\JaI'fHYI'1I3(t:\1 

Эl1Д ! )}'I-{ава. То СУ, ({ао ' ШТО Зllаltю, 1'pa.}Jtll Н , Ш lН~l) • .\-fа-
1,1 С11Пitt .\Ln . .!Jie1'l.l. 

I )н./ш С.1е l{ТРО.Щ\ГIICТ I·1 

пр; ' ВИ , 611 .. 111 ПОТКОJJlГlа
СТОГ оБJl ИК:l, е.iЮКТРI·рmа 

се нtШЏ\. ], ·юше нам()татн 

1I..t1J не ЈЈо срелrю ()КО са

Ы(Ј Ј Ћ гпо .жt)а Ј{ао у СА. 29 С.Ј. ::И. 

!Ј АII ос омота оlt() тпуп..ьеr :кале;\ш, J:))O:-I 

11 JllIIЈШ нролепсна. C~I. ~ о, :il 11 32. 



Најзад I1'\Ш~!() ,~a лодаI\Н), да се I1 СLl.мп clНlpa,1 a са

Бllјена 0,:\ баН:lР1/е iнице IIQII(1ша као маГIЮт и бса ГПОЭ
леlIОГ .i ез гра у љој, кад 
са"о НрО3 ШИЈ,у "1'0-
пуеТIIМU е'l'руј у . T::tI{O 

Сllllrа/шо caBlfjelJa 
}ЮIЩi назива се co.,te
НО1и) , Н ан:о се тан:ав , 
СОЛС Il О II ,\ СЛ(Н){ IДНО 

Moa~e онрстаТЈЈ, онда 

СА. ~I . Ј (;.1, Ј2. )).С , Ј ':аг\ н:роза њ ' 1I pol)o 
струја, заУЗUТII 1,«0 прatш ма, 'ист Ilравш( са CCI:OpU. н а 

ј У Ј' , На j C. lHOM ће l<јЈ1Ј.ју ШlИра.lC бити северан а па ДРУ
гим јУilШ.Н IIО.А, llPC i\Нt, CMHvAY, н.ојнм СТРУ.Iа. НрО3 : НЈ.1ЦУ 

"IЈОТIIЧС . 

А"о је .\В таква С ПЈЈра ,,,,, IС.-I . :) Ј I а "ope.l ље магнот 
NR. Оllла 110 ClIIlpa.·1a ЩНIВ.Ш'ШТН ?'1а.ГII С· I ' аl(О С 'Ј'руја тан о 

в 

<';.1 . 3)Ј. 

11..\0, ла је јуш. 1I11 1l0A 

СШlрале к()д Л IССНСРШI 
ПО,1 bla rll ~T[l је нn , \ NI 
и то Је IIРIIН.·lа'I С!Ы' таю) 

јаЮЈ, ' ,Џ\. li(\ blal'II( ~ T Y ~lI"l 

У Са.М.У elll1pa.IY. Ан.О 

само IIРОМСШИМО пра.ван C~'pyjc те .кО .. .'\ 1: 1I 0С'I ' ;IJlС'" се· 
ilf ~ PHH ПU . Ј , еIlИРn"lа hr "I:1(iаIЏIТИ 113 себе A I [L.I~ H C T. 

tИароч'I1ТО Ha.iН.HY пr)llме lТУ 113Ш.10 ј с то "РШ.!Аа.Ч(~If,С· 
11 о.\бllја.њс · С( 1.'l енон,ЏI. Ј{ сЈА T~tI\o :·Н3а1I11Х .. ЏI,I>t " решщј :.I. lllllХ 

l!.·IЮ .. lClnlХ (·.lеН:ТРИ'IIIIIХ лаМllа 1 . 

СО,'1еIIUIЦИ Il о шt.!IIајуli ;1 Ct; у свему Hi"LO lIpal:J1 111;1.

Ј'н ети : l O Ј'ОД K}JOR ШЈХ струја пролази, имају II С" ' (' (Ј()()

бllне са праUIIМ магне'l'И~Iа . ' ГаI{ О If ОШI ш.taју с воје 
"farHeTCHO поље вао 11 ~'al'I1CTCI\C .1I1[lIlј е l ':,ојс полазu из 

је. \но г IIО ,Ја а спршавају се у другом. !ЈЭ Ј".1ед маГIlСт
(',I{Or по .. ьа. н маl" 'Ю'f(ЩIIХ ЛИlнtја тilююг COA eHOII , \Нo I1I1,ЏI 

СС на C.II. 3/1. 

Остај е н ::\м најзад ла lIјЈОУЧПМО ј'н" један" т() нај
nаш.flИји начин ПРОНЗВОђеља С.·lеI\ТРИЧIJИХ струја, 'l'ШН} 
эвану UU')?Јю~uју струја , l<оја ј е нашла своју '''',Iпаж
тrију примену у ,ЏШ:.L.МОо. IСI{ТРИЧНIIМ Ma.IJIl1IIaMEI. , 



ИIIАу~ю~ионе или: изазваIIе струје могу постаТI1 па 

.два начина: или ,1,СЈСТВОИ АЈЈУl'ИХ струја или ,џ~ј(јТВО,\1 

СА. 3·1. 

маlЋЕпа. Прва врста ШIДун.[щјс Шl3Iша (јО »С.!Щ,:1'1н/.l{JlД lЈ.lII 

.zU •. i(лm / t: на I1HU!//CI_~l1jU ( а АР уга, }).:1tae/LJTt:IHl uндУЈп~nјn. ,( 
Најпре ћемо rOBOPIlTI[ о о .. [ОIПРИ'IНој 11Н(~Уlаџljtl. 

Узеl)смо jC,~aH 

IlIУl1ал, лрвснп 1\<1-

АОМ А С.·}. :15. 01\0 

кога Је lIамотана 

.'УГD}IШl 1I тшша 

а..tи 1I:10.10ШtШl ба
I-'шрна ;ЮlЦil; lчхt

јспи теашцо СI[О

јепи су са га.ша-

1I0\!еТ[юм G. ,\РУ"11 
нето l'аI\ап, а.IИ 

маљи Jt<l..1CM 1~ на

матан Је ,~ы).bOM 
}НИЦО:\оI И ЉCIТII су 

крајеlJИ спојСlIll са 

llОАоuим:а га .. lпан
ског е.,lСI\ЮIIТа Р. 

Први НдЈЮ1I могли 
СД. 35. 
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би н~знати »)I1 .. Ul dOaJlU ti Н.·Н1 »)Кllдуцира/lН шt. I с 1\1 " а .Ј.IЧ'ПI 
могли би НН;јвати » '/;·с1ле.Н n.Јазuва~l(( И .. Ш чl/ lIl)!II-i.1'орll 

ИЛИ још и »ШЏ}УКЦНО'JIн}~а.fВ.fIt . џ 
Ако метемо к3.лем н;~3.зива'l (В Ј у JlPSI/ ка.Је .\! IAi на 

кроз из3.зивач пропустимо струју, у тај ма, 11(: иг."" 
У га.,lIшнометру CI-;реНУ'l'L1, нпо значи, да је Н.ро з IIНДУ
I{ирани Ј<аАем IlројУРИАD. трснутна струја. До ' ·O.l кроз 

. . 
мањи кыем про .. шзн СТРУЈа ста.um Ј<tЧНН f: , ДОТ.1С IIг.ла 

у гя .lВаllометру не показује IIIIIШЈШУ С1'рују у пећсм 
ка.л ему; :Ј.Н! ЧИМ СТРУЈУ У :маљем l ·~а.лс\[у ПРЩПIJI('.\lЏ, ПГ.1:t 

he 11 0 нопо скренути . Струју, I·:oja ДU.'I<1З I1 ИiЗ га"l bltI Ј СIЮГ 
е~lCмСI'lта MOI~AI-I би H a:~Ba.1'Н UР1ЮОUТН-О,,1I 11.'111 [(}J /I. Il i. ljJIfO..\l 

струјом, а 11 .. 18.,U3д'И!1 струју МОГ.1И би још Ј !аЭВ:\:ПI еm,уn
()арно.м, струјо.н. ИСТО се тако прпи маl1 .. 11 Шl.)(~М ~I()j-НC 

назв3.ти и )} П]ЈII .Шlрнu t( а онај лруги, всћи , )се l,'!/1l дарнн 
1ШЛН.М« • . \КО HO,ЏlMO ра1 l У НЗ о ПРаЈ-ЩУ СКРОТall.а 1'3 .1Ba

HOJ\l eTapCKC ИГ.АС, гнџиl'l СIlIO Аа Ье IЈЈ1ДУЦllраlln' 11 .11 11 нэа

звата струја, ноја lIо стајс кад примарна струја Н {Ј чне, 

бити C?I UPOTH bl С.НIlС.АЉ са том lIJшмаРltО Лf lпруi О\ I ; AOlt 
на lIРОТИВ ИНЛУЦllраl-lа ће (јтруја бllТН Il С Тог. (;.Hl.U·,.ln сп. 
Прl1марНШtЈ струјОМ 1 каА ту струј у IЈрсюшеМО Ј '1'. ј . IШ Д 

се та СТРУЈа f;R}ЈШН. 

У место Аа снаја"о и ,'\3. преЮ1ДЮIО "римар"у струју 
[Iа ла изазовемо Gскун;\арпу , МИ ћСМО је II зааЩ1.'I' 11 1-:3.,1. 

IIримарну СТРУЈУ НС lJРСЮ1ла.мо, a.HI I\:lЛ ,маљи I-~;(,.\ e;>' 1 1I .,1И 

И313учемо ИЛИ УВУЧС.\lO У веhи K3.,H~:M, И ~)II ,~PY l 'II!II ре-, 
чима, ]tfЏ I1рЕИ 1·;.а .. 1СМ H.HI ула. III .НО Н.Н1 ПРШЈ . IIIШИМО 

нсћсм. (с.!. 3G). Tlm CI<C " Cp"MeIlTIН13. .. IО. ,а~шlO до ових 

заН,О lIа O,cЏIOCIIO с :мисла НIIЛУI~ираllе струј е : ССilЈ ; а с'груја 

'Која. св lIГllОА.'I1;ш;u,iе, дfЈјстuuје ЮIt.J С'/'ј/уј1/. 'I.~(}ja mi"l1l.њ е, 
ДОН на IIРОТНВ 1~(Ja1Ca струја. иој<1 ('е уд<i . Ы1Ва. . дс.il·тауј(! 

. . 
'l~ao ("ГРУЈа 1'0Ј tI. се свР1IШUt'l • 

• \ .. и е.1eIПРИЧ!1а ИНДУЈщија II Оl<е струј е не по стаје 
са·мо I1 ЗМСУ)У два разна СПРnВОДНИRR. као ШТl) смо ни

деАИ ма."о час, него 1-1 ИЭ~lеl)у дпа разна .. Џ.'. 'l а једног 
истог СПРОПОДl1lща. Јер atiO имамо 0 1',0 l~a .I(:',Ma lIамотану 

жицу па ПРОПУС'l'имо струју, онда ће при сванои почеТI,У 

ЈЈ снршетку струје СВаНИ запој jlHII~e утицати на све 

остале. Та струја, Јюју н~а3"ПI\ју [>;';'1"1 де.IО"(/ јсд"oz 



uс'1'ИZ ml.p08U()nuua међу собом зове се ехстра струЈи 11.·111 

сnozж()nа струја а сама појава зове »)саАtouнд!/1\,чu.iа. (( 
Кад главна струја почне, онда је е!{стра струја супротног 

смисла са љом, па за 'го је главна струја у почеlЋУ 

п <),~ vA .... v. 

, . . 
слаОИЈа; па против I':ад главна C'l'pYJa престане, оида .Ј" 

. . 
екстра. IIТРУЈа ИСТОГ смисла са ЉОМ, па аа то .Је ГАавна 

струја при снршетку јача. I3арнице, l{оје постаЈУ ()Л .. . 
'IЋЮ1Х СТРУја увек су Јаче IIрИ llреСТaIШУ CTpYle 110 у 

ЈЈОЧUТl\У. 

l!ндукција је у опште ја'Ја, кал је ШIllЩ ирuоБИ'l'lIе 
струје намотаиа или непосре,~НО 01\0 :мен:аног I'UO}Ri)a., 

или ItaA се у ка.лему те }кице налази мекан() rB()}I\t)c. 

Од "ула је то разумеhемо мало доцније кад будемо ј'{)-
. . 

ворили о маГIlеТСКОЈ ИНДУЮЏ1ЈИ. 

Блеl{ТРИЧIШ индукција нашла је ВР,'0 вашиу при
мену код две справе-; I-{O',l, јелне чисто лабораторијеl~е 

(юrаП8, КОЈа за сад у праЈ\:ГИЦИ Iю,ма CI{()PO НIШaIШС IIjЈJI

мене н I{оја је позната под имеIlОМ Рu.шcuр!fj{Ј(ЈUZUJI

дУКI~Н/Л{ОZ аиН]ml'а или краЬе, UllдУ1П~UОJLm,{1 lUI.r(JMa, аа 

ТИМ !\ОД Једно групе чиото пракl'ИЧКИХ справа, [\ојо носе 

име tpmLcYjop.-натора. 

• 



·1(ј 

'{ад Г.!авна Н.Ш ПРlIмарна струја IIрОА"311 !{роз де

бе.IУ Il кра'П~у жицу, а ОКО ње се IН1.,IЩШ намотала тат-ша 
11 ДУIЋ 1 IRа iкица, 1,~aH.A.e iНlПЏt НОЈа ВСАIППI отнор С'l'ап.ьа 

струји I онда се у оиој носле, џьој струји иза3lша индун.
ЦИОl1а етруја i\ШОГО lЗО}је е.lCI~тр0?l-IОТОIЈСЈ\е снаге lI.H! по
тенцнјаАI-lС раЗJlИКС, него што је ПРИ.марва струја. Јер' 
је С.lОl\тромоторсна СШll'[t сеl\УIIДЩНIС 1,1.111 шцуциранс 
струје у 1'0.1.111\0 веЬа, у {{(МИКО је најllре јача l1IHlJI.laplla 
струја, а за '1'111\1 прнб.lI1Щ.IIО У Н.О.llП\О је веhп OTlIOP на 
l~оји та С8кундарна струја у својој ЈН.lIЦI1 Н<tlIлааи. 

] ЈУМКОРФОIJ ИНДУliЦНОШl апарат llрС, ~е'l'аП.l,('.Н на СА. 

37, С.1УЛПI аа l1ретвараљс струја НИСI\ОI' наппна, П.l.Н НI1-. . 
ског IН)ТСНЦIIЈ<l.,1а. у СТРУЈС lШСОI{ОГ паLI01Ш lиlll ПОТОII-

ција.1а. Г.Јанна се струја 11;-з гн.нш,пен.их С.1С.\lеlIата. уноси 
у ).Ја.1И :ка.лем If'l н.ојн је у ПС.Шl\О.\1 ааНУЧСII !l 01"0 I{Ora 

је намотпна :кратн.а а.НЈ до()ола ою"аРIIа 1130.101Шl·Ш iЮlца. 

I ' .~ ~ .• ..1.,) •. 

НР,'ЈО UРЗIIi\1 преЮЈ,Џ.l.II,~Ы Г.laВI-Ю Сјтрујо, 1I;-Ја:'шна со у IIp.'IO 
дугачко.i а Ti:\'HT\oj ITal\.ol)c шюлuнаној\ iЮIЦll lIaI\IOTalIoj 

оно л(~б.1....СГ Шl.lсма, (). струја ШНЮI~ОI' IlотеlЩllј;.I..1а, (џ)јlf 

l-~OД (' ,-\ајс B}I.IO jal~C ваРIJlЩО. Ер:ю Il!!ЕЧШ,:l.'-lLI,О етрујс 

ЈЈРШI1 се наРОЧIIТН.\1 ареl:и();ио.н ~lEl). ,'La бlI ОД НГII

.1н:ке II~IaДИ llojbla о .-1.)'Шillll1 If ,1.еf)"I,(~ШI јС;\!I\' 11 дгруе 

л-шцс еноыоиуl·1С\liI да јс 1\0':\ обlЈ1IНlЈХ 1 I у.Ш'i.О Р'Ј.СНШ Х <..I.lIа-



· . 
рата прю,арна Jlнща, КОЈа "р,ша О"'ру.l )' нн ra.·'RaI' (" ''''" 
е..lC.\fеиата дебела од flЈНI.нн~е '1- :.\ш.шмотра., D. ЛУl~{tпна ,~O 
50 метара а СeI{Уllдарпа шица, у KO.iuj се иаШНII:а 111{
ЛУlщијова струја Аебе .. а ј е 'ј, ш,.IIJ .\Il'тра а O"OT"-IIа ј е 
је у 2500 ло аооо запоја 01<0 neher '«1. ,ема. 

ДОН. РУМКОРФОН ИIIДУЮЏ10IlН ;.t llapaT СЛУ.iНII ОUIIЧIIО 
ла отрује lIиокога ваНОllа "peтnop" у струј е ВlЏ',')!НJГ 

J-ЩlIОЕlа, ЛОТ.,Ш траНСфО}ЈIIUU'I)РН вrllЮ и један 11 ~\pyTJI за

дата\(, '1'. ј. претварају ОТ)Ј )'је 'Ш(;ОI:') " ""нона У "трује 
нисщог JlallOHa и обра.тно, струје llllСI,:ога lJ аll()па вра
ћају у струје ВИС(Н\ОГ наllОllа, 1\::11\0 је lraA lIотреОI.Щ. 
К.ал РУМНОРФОВОГ апарата JfјЈIf .иаРllа је )Ш IЦ<L nll.l{\. 

KpaТI<a и лсбс,ш а оеКУ И , Џlр"а је бн ,щ ... "ш:а " ЛУ"it'II ' ''; 
Ю)А траIIO·IЮIнш.тора lIаn, '(ас тап.f\,'\ 11 .Ј.УI~ а-II.'~а (1~IIlЩ .. 
ПРВ"Iа ГАатmу струју а сеl)ундаРЈЈа струја I1 Э .. ш;,Ш 11: \ 'д(ј
БСiJе и l(ра'l'IЮ ааlllC а. Ч[L(ј Illш.нар"а струја У,'lа;-ш ,\' А(Ј
БО~'I У И кратку а. И:Ј,,,-tаэи из Т(\IIНС.II :tyra1 11':(--' ашцс Н})С .\IН 
пnтреби. 

Тих трансформатора. ",ма ШЈше CIICTe;\la: .\ 111 liU .\JO 

{)lfllсаl'И 'l'еСЈ1 ИН l'РaIЮФОР .\lатuр •· .. оји јс 011 II :-ПСIfТllрао 
5 Ат-уста 1890. C~ll11ta :Н, tlреАС'Ј'а.I I.ъ~~ · 1 '~e .. 1IIH ' (' Р:Н~Ф(I I'

,~JQТОР у ПрСССI"У, Н l{оји, 1(('1., ~ (jJl био цео, !l iJr~l~ , Ј,а() (Ја 

С. Ј .38 . 

шtо прстен. АЛ је прстенасто са.виј ен СЈЮП .iЮЈЈ~Э O,~ 
i\ншаног ГD()жђа, lJ око 'Ј' () Ј ' 1'803,l,е1lО1' IIIНiТ(:Ј!flЛ'I'()I ' је
згра, намота.на је дсбе.lJа IJ ' ·:раТIШ, 11:И)('" nН. I"Iрею) {~.!jnj :, 



• • • 
ДООСАе жице, 01\lQтан Је .lеАан И.ljИ више IIrCTOIIHCTBX 

e.lojeHa ТН.lIца nд t. lеЈ'\Щ·IOI' ],Bтl{~)a се УIIОРСДИО Оа JlIIlЗlIМ, 
~' I-I У'l'Рal Ш-ЫНI гвоздеНIН,I ' Ilpe'l'eIlOM. Cuc је то ca,~ 0:\10-

'1';).1(0 taIlJ-:ОМ бан~арно:-,{ }Ю1ЦОМ DD. У место rIIO~'loдell!lX: 

.iitl-ща могу ое употребити и гвоздене Н.IО IН). 

ПРllмарна струја внсо]'-;ог llОТЫIЦllј а.Нl лолаэ(Љн 113 

~lаШI1l-Ю, У.lаЗll у iНllity [ЈП; ссн)'ндарна пак струја, HII-
. . 

ш;ог напона ItOJ )' Hpll:llapllD. и:щшша ИIIДУЮЏ1.ЈОМ, IlЭ.Ааэн 

IIЭ Ј:Н.lIн.е ВЈЈ и ОДАазп у с праве н.ојима је намељена lIа 

I1p. у еЈ1Ш{ТРН'lне .Јампе и Т. д. 'Ј'ш{о СО ПРОUО ,џr струја 

ка.\ хоЬемо ОIIСО" 1I0ТСlIцијал IJeI,C струје, llре )' lL lJтребе 
да СНИ:iИi\i(); ан.о би хтеАН , ла струју ниснлl" лотснци-
. . .. 
Ja.!la преведе'1\IО у С,'I'РУЈУ HHCOltOr lIО'l'СlllЏl.ЈамЈ., 11111 0 11 IIР11-

.\Ii\јЈНУ стрУју прове.ш Щ)()3 добс.IУ 'ЮЩУ и.li. -
Оотаје нам најшц ла НРОУЧН:МО магно'l'Ш~У 11 ОЛС(,-

. . 
· 1 ' J) ~,н.JaГlleTOJ\Y l1НДУКЦИ.lУ I{ОЈа сл)'аш нао оонова C.UH.II1a. 
Ј{ако магнето - 1'ано 11 ;1.lшамо~слеЈ'{ГIШ',1IJlн.l t.1(\IIIIlН<НН\. 

Говореt'ш О :маl'lIетима у ОШLl'l'С, nИ/\С.llН смо, ... Џ}. сва.ни 
Ј\lnгнет и,ма СВОЈе .:н.иг.НI.J TC 'J":O щџье, по Н(Јме се lIРОС'Ј'нре 

његова ПРИВ..1:-1.чна снага, Ю\Ю,Ј севернО!' 'I'Ш{О 11 ЈУЖlrОf' 
ј 'Ю.rlа, и AU Щ)О3 Ти IIO~ЪC lLrО ,,1аэе разно савнјеllе .нџ.

г.llв ТСЈ{.е .tUHuje. Сад I1мам () ла ,..\cJAu.MO: m-i.U ео 1(.!Ји.} 'l'Шi80 
~Н .. ;lгrНИ'С1Ш aU.tJe 11.}Jc/;e АИ 1uuren сuроаодна ЖUIЏI., u..oja. 
11 ево.М Н/ЈВта1ЬУ ЈЈа.nш UPOCf..HYl.. .lЩZnО'/'С1(е .1.Ullllje,~ онда. 

fiл (;е у тоЈ :J/CIJ'IJ/U jau.bltTI./. е.,tеu.трu.чuа ("'груја.. Та је струја 
НlЈАУН, ЦlJјОЈ[а, И.llI1 иэа::шата струја, a~1I1 Maz,UC1'<':1Cit /l. JU)U1(~ 

l~lLUH.a СТ]ЈИЈ а 3(:1. ра:-3 ЛIН':У ОЛ С.А.СКI'Р И'fJllfХ IIАН l'а.1IЩIЮI.~ИХ 

ННАУI-:ЦНОI/Н:\ струја l{OjC C~J O веlј 11 роучf.I .Hf Il није II O ~ 
стају дејеТIЮ11 гн,лваН(',Ю'IХ OTpyj;t. 

СА . :39 l1редстав...ьа маl 'IШ'I'CI~О lIO~1)e МШ'lIет<t, NS, 
си.. м:агнеТСI{ИМ Лlllшја.ма. I\роа '1'0 се НО.1.С 1\}.>olle ,једна., 
у нруг саlЈи.iена :;'Ю1IЩ IIрессцu.ј уhи 1'1.'111 обухmЛ';lјуl'ill JI;L 
е во.м путу час ilише час ыање Мt=J.I 'нетClШХ .1lf1ll1ја.. lIри 

c.rза, I .. ОМ НОН,рету i-Юlце, jUDJbl1. се у љој 11НАУI~ЦI1()II:'L еАСН-. .. 
трична СТРУЈа, КОЈа Је ' ра;.нюг СIIIИС.1а ша.о ШТU ПOIШ.-

: з ују СТРС.НlI\е на тој ШИЦl'lј према. ТО:\ЈС, да .НI , I1Ауhи 

С Аепа на десно, пролаан нроз сеоеРlll1 Н.'I11 јужни део 

,'fагнетеког воља. Свирала АО~'lазсhи (; .ACBU У lIOAO}l{aj 

1, нресеца спе веыI 11 веh.и број МШ'fН1'('СЮIХ ~1J1J 'l11ja и 



4 !) 

';Го тано траје док дође изнад самога IIО.А а. N; OAa'I'AO 
.JIДу!ш пре .. а ?, број магнеТОКIIХ .""нија Оllада ДО 110_10-
вине магнета на ндуhи према 3 поново IЮ'JIIС да раете 
ове ДО и~наА В. Над · 
ОLlира.ta преl)е S илу
NИ према LlОАошају 

-'1 и 5) број магнстCIО1Х 
. . 

• Н1I-1If.lа, 1tOJe СПИРаАU 

обухвата ИАИ преоеца 
опада. 

Деј ство !-Је БИ1'1I 
много Јач е, кад у ме

ото Je,IHe у круг са-

• : 1 .. 

~ "" \, \0'/ ,n ----- -'·,,_ \ ,/ /' , , " ,.,. v --- " , ,' ,' "," 
"'" ' ,_ '. " ,1 " _- '" "', \, \ : ;' -" ___ ... -. " ' ,' " --_. -. -,. " . ' ,' , -

a··:<~a:··,;\j:~"~: :·>::-\J/<~/ '.~:::{) 
'о . :. ::"ЈН .. ~ : " :"-" 'сс:' .. 

--' ~'_- " ;:-:-/!,т-,,: '. :~' __ __ '-,>',' "": ':::, - -". - .' , . 
".- /1- / .':', ' _' . '-- -- " _-'3 _ :: " '.' О,. · _' •• ,5 

/ ," - ,---, ., ' •• -. ____ "- / ' о ', ~------'-- " "'r ,,' "", ~ 
- , , о ' , ", -'. ' , " " 

о ,- ,' _ , ' , '., _ _ ' , , : .. ' • 
, , ' о ,'~ _ . ,' , о \ ',о ", 

,- :", -,,' о'" , '1' , 
. ' 1 ., ' ' ,-.-' , . , ' .- , . 

ВИЈeIIe nнще, Y~He:MO 1(111'а!] на.лем ~, \ ОМй'I'аll ШН[~ОМ (I a 

'у ШУП"Ы1f{У тога Ш1..1Ю.Ш tlaC уuуче:мо , чао шшучеЛI\1 

магпет NS. 0.,'1. !јn . , При CBaKO~1 ПОЈ{рету :ЫЩ'lJета, r{\ .. I -

N 

С •. 40. 

{)l'КI'ВЋА Т&С!ПII! 4 
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ванометарсна ИГ~lа , својИЈ\I еRrеТClЊШt'l Н О I{азаli( .. ~ пам, ла. 

у спира.ш лостаје ИДУШЏ!ОIШ струја. 
На СА. 4 i, Ш1ДИ СС , ЈШ.[\ О иретањем таЮЮI '<! t.rur

вста ка налему {ИА-И ОД ltaAeMa.j с.вашr завој ~ (шце на 

Ј<НАему пресеца други број маГllет"ЮlХ .lIIl1l1ја, у C.";'~ 'Iег" . .. . . 
се У сваКОЈ ОД llilIX јаВЉ"јУ Ј1"ДУКЦIЮIIe "ТРУје , ""је се 

сабирају јер снс НдУ ИС 'I"ИМ CMIICAOM, шtо ШТО I!ОЈШ")'јУ 
стрыице на СВЮ{QМ эаRОјУ . 

ОС:Ю.'1 тога ШТО ~Нl aMO, ка1\О ностају IШД :"'Ј{ционе' 
струје У СПРОIJ"ДШЩИМ" Jtojll, или се lI:uаэе у ПОКI)()ТII ОМ 
:магнетсном вољу, ИАИ се сами 'щюћу по lIТз'l'НеТСI{(ЈМ 

ПОЉУ, треба ј ош да заllамтимо OU O: АIIO се I[а пр. се-
верна llO.ilОшша 

с 

СА. 41. 

-IIеlЮГ Mal'1I8TCKor нол" а lJРНUЛ1ШfСШВ" 

СI1РОВОАној }Hl1IlB, 1I0стаllС у љој 

иплунцнона СТР)',1а IШНОСII( Ј Г сми

сла; на против [lЈЮ се та llета, С8-

ссрна JlолоШШ[t .\1:lJ;lfeTCl~ (Jr 1l1).1,(} 

1iд<'!.ЬЩ1<1 ОД ' С llрlнюдпе ш [ще, !ЈО

стапе ИНДУКIIlIона струја, ноја ће 
имати супротан ('~Huerto .1!i1.Ю "}ЈС

I)аutн>ој С1'руји, 

То се IJ:lјбо~ье BHAIlIl;), га.ll\D..поме
'lЋрској ИГ.t1И: кад у H.tl.Ael\I l/u.ј.аЧUЈ,lО 

на пример северни ПОЛ маГllета, 

Ј1ГАН. CI{РСГIС на јеДIIУ. Р f'шtМО' па 

дее1/!I страну ол IlУ.;Ю; il. l-,a, ~ 'I'аЈ 
ссверrlИ п Ол маГllета. Н ~Ю.I,·"Пl~Н() 113 
.ка.л.с\,R., lII 'ла (јнреће на /',Y"PUTIIY, 
на .'НЮ!I страllУ. Нн IIРО'l'ПI\ , 1-'l. Ю) 
ЈУJII':'НИ аол МШ'LIста УП.UI'lН"ИU у 

Ка.АСМ, 1-1[' ла citpel .. e Olli).l-:O на-о 1-i, (l.Л 

смо ссперНI1 НОА 1I:113 .. Нt.ЧIIАП, 1'. ј. на леtJ!I (',' I ' р r\лу 11 
обратно, кад ј'УЈ/Спu ' аол u.m.ШЧUМО, НГ.1а СКј)utю онако 
ltaO кад смо сеuсрни ПОл УВ .ID"ЧИАИ '1'. ј. на ,)ej~HO. 

Магнетско по ... ье, као ШТО је оно 0 1.;0 AI<tj ' IIC'I'a јЈа 
СА. :-"\9. )~ије jCQHOCl'<'l8UO ; ' ј ер су магнетсн.с АlIннјо е(1ВII
јене и непаралеАне. На против ан,о би :r..Hl.r][(\Te1\C .1111-
није биле, бар У једном лелу ШН'НСТСI{ОГ 110"'''' "р"ле 

о" • 
11 пара.Ае ... ше, онда се l{аж.с да Је '1'[1..1 део lМ\' I'НС 'l'СI .. ОГ 
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11 0""" једnостаа:ш. Н а с.,. !.2 N и S су IIO.ЮllИ јеl1l1ОЈ' 
ВО.1 и]tог ПОТI'i.ОUJ.lчас.тог мю'н ота н иэме~)у IЫ1Х је P:'.LI;IIO

ред магнетски х линија, У среЛИIIИ НИI\ШIO да ј е ма
гнетско поље јсдnоетавnо а лево 1-1 десно, ниј е. 

Н онда није све једно, за постајшьс IIНДУIIПИ Ol IIIХ 

струја , да ли !Је се спроводиа Шlща It Ю1КU КрС' I '1IТИ 

l<р03 једноставно или нејеДIIОСl'аl1l1O [10""0. Видо.llИ смо 

ве!; ,Џt се IIOA неједностаВIIОГ поља као на сл. 39. може 
ЖИf\а ма lIaKO кретати, уне" }ie у lЬoj постајати инду'{-

, . . ... . 
I(IIопа СТРУЈа Ј ер ПРII СНaI<ОМ I'ротању, мења се "РОЈ 

м агнеТСRИХ линија , ћојс ilшца обухвата или преееца. Тај 
случај није I\ОД јеДПОС'lЋШ-lО I ' п оља . На сл. /1 3 имамо 

јеДlIостаВIIО lIо""е и у . љему ПОI<ретну "рущпу 1Н1ЩУ 

1 

I 1, 

С .. l. ·12. 

Н 1 , П'1" .Ако се жнца тако J'i.p ehe KP0:i ТО поље, да 
OCT;lj(~ сама себи нараАСАна , Т. ј. ла прессца Jl.Iа, [ЂСТСI· :<.: 

. > 
.НIШ I.ЈС YUeti НОА ИСТНilI углом те лак ... 1С ла ouy:t:aa.ra УЙС '/\. 

једа Ј< "сп, број ~tame'l'C"UX .tuшtј<l.. О lll1а ив aOC1'aj~ 1111-

лующјона струја . lIа I1РО'ГIШ аЈ(О "е ШИЦ" 110 тОм по,·) ·,у 
11 премеШТi\ и 01\реће, ~JJ. 44. таЈ(О да у раШ-Џ-ЈМ СНОЈIIМ 

4' 
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. , 
по.10л-\ајима пресеца или ооухвата раэну МПОilНlllУ ма-

гнетских линија, онда Ье у таквој ШIЩII постајаТlI ИН

• • 
-Ј\ 

" 

"R 
- !:> 

Сл. 43. 

• 
• 
• 

• • 
~ 

• • 

АУЮЏЮllе СТРУЈе р""
нога сиие.м!", lIPCM:t 

ТОМО, l(Ш'n'В 1l().10jl{aJ 

та л"ица ПРС!\1а. М<1-

гпетеЮIМ ЛИllll.РII\.fа у 

свом OItput,-ш,у аау-, 
зола оудс . 

П()ШТО СШРО'l'ање 

}fiИlЏ~ у Ј8дностаВlfО!\I 

l\IсН'Н8ТОКОМ пољу МОШ:8 да буде TaKU, да се ЖIlЩl ТОМ 
lIl)Јl.А.ИltОМ не арс.мештu, пао и тан.во да се Rшца OI-:роЬ.уhн 

- .0 .. '_ 
, - --._. 

Сл. 44. 

• 
.... 

- - - ,-
..~ 

• 
o~ 

се и аре".·tешта, 1'0 се у главноме и нроизвоl)8ЉО HHAYI{-
. . 

ЦПОНИХ СТРУЈа ПОА утицаЈш .. I :м:агнетских линија MO:/I~~ по-

СА. 45. 

делити IШ две 

" ГРУllО. (;.1. !l5 

ЩЈuдетаП.1:.а Јед

ну ВАИ <Н-;О xtJl10-
ЫО Н ТПIТ,Ш С1l0Н 

спнрала, I{О.ЈС се 

спе у .I8ДIюстаu

НОМ М:<11'1 !еТСI{О:М 

IIО..1.,у Olчн)l~у он.о 
ОСОВИНО а\), Ј{nја 

се у ооталом 

кроэ Ј\щ.L~I!СТСН.О 

1I0л.е не LJ}JCMe

шта. На против СА. 116 преДСТD.В~f.а једну ИЛИ {штап ниа 

спирала, које се па Н3llеспом остојап .. у 0,'1, осе ощюhу 
II премеIllтају кроз МD.l'пеТСI":.О поље. По првом Щ)ЈIНЦНПУ 



I!ttIlP t:JВJbCH је 1 ~U...tнuдрuчаu llидухl'ОР lt Си .. :не'Н сос ', ,'а
лем , а ПО другом Гра,НО8 "рс тсн , CUII се ти ратll ! об
ЛИЦII "НДУК'I'ора ~OHY једним именом "ар,натура," 

-- --- , .- . --- -
+: . :s . . . 

. ... ~ 
. 

- , , . 
-

. :s~ ff . 
. --, 

, 

~ 
. 

:I s: 
';z ;z ' . 

:s ~ 
, 

!s 
, 

, 

':k 
.' , 

~ " 'О _ _ .. 
.. -- .- . - -. _ .. ; 

СА. 4б. 

ЦН.:II-JIIАРII~] aI l lIllAY l {TUP Ilpanlf ое, над се О]{О ГJH);J/Џ~

Ј1ОГ ЦИ.1ИIIдра СЛ. '17, У3ЛУШЈЈ О , на~'lOтају '1стпор.оУГ.Ааето 
саПlI,lсне ,,\1l1\е )' 111'1'0 uetcM броју. Гщ",лоном ј е 1\11-

ЛИlIАРУ эад<tТaI{, да под УТl1Iщј с mal'heTCI-ШХ 'IОЛ ОШl 11 ('3 -
, . 

МОС})' JiOJHX се I1 rtЛ[tэи У ыњ-

ГНСТЈ \ О :Н ПО''''' У, ОЈ:lча Ш I,l, УН-. . . 
цио ' н'. С"'РУ.I '" ' '(I )Je II (Ю" ЋЈУ у 

Жl'lцама ШТО ОУ око Ibel'a, 

Н3Ј1ютане. Све се ашце 'Ia 

lI э вееаЈl IJач 11 11, !\1C1)у собо~ , 
1I 0веа{у 11 YTUPAC, ТПЈ{О да 

довршен IЩАИНДРIРIQН НII

дуктор и~гледа као у С,I. 48. Сл. 47, 

СИ.\IСНС ј е у место IIУ НОГ гвоз/\ен о г ЦIl ..-IИIIАра У :·1 tю 

'\ИАИ'IДар, I<оји је са лве (>тране по це,lОј својој ЛУ"'II1111 
издуt'iљен као ШТО се 1'0 ВИДII Ш, С., . 1, ~ 11 5 О , а\'Щ:l је 
lIамотана Y:i ДУЖ по I-I3Аубљсњу т3.}-{о , да кад је сва iНlII\a 
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намотаllа, онда се ЦIМ.ИНАар испуни као ШТО C(~ то nиди 

на пресеliУ у сл. 51. довршсн гщк СI1МIНlСОВ I:алеы ИМ, 
Ј1НДУКТОР ИЭI·.<6да као на сл .. 52. 

Сл. 4~. 

Најзад rpaMuB прстенаС'l'1I "нлу"то!, "раНII се, кад 
се Y3M~ ОР·Сl'ен ОЛ MeI~i1HOr гвожqа па со ОН;и н.ега на

"ота што је могуlю ,,"ше спирала тако, да ео "рај 

Сл. 50. 
СА. 49. 

. . 
Јелис, СПОЈИ са. но-

ТICТКОМ ид:r11 е спи

рале, l{fLO ШТО '1'0 

IIOI<aayje С.1. 53. 
ДОВРШОIl l'pa MoIl 

11 рстснастн JlHAYI,-
тп Р RИДIf СО на 

сл. 5!1. 

Да ВИДИМО сад шта бива са струјама у '1'''''0 на
l\10таним жицаt. .. а БНАО о ко цп.линдара било 01:9 Гра
мовог прстена. Јер .ми знамо, да he таноа једна )Ю1ца 
ИМ, спирала, lI]ЈиGлижуј у fiИ се рецимо сспе]ЈIIШI ВОЛУ 

магнета дати СТРУЈУ пз весноl' С~IИС .. 1а на ЧН1I се lJ о чпе 

0/\ тог пола уда. .. а!!ати , с·груја IJIЮМСПН смисао. I(ад се 

'ГШ'\ВU Ш.l1ца ИЛИ Cllllpa.H~ IIриб.Аlliюr jY;-ItrIOМ IIO.<,y ма
['[[ета, LIOCTahe у њој етруја нето] ' СJ\tнеЛ<t, l~аЈша је бlUIд 

J~aA се СllираАа уда.l.айаАа ОД CCilUPllOr пола, ]Ја кал 

се ПО'lН е шица ула.љавати ОД јуншоl' вола етруј:1 ве 

Н .\lа'l'Н смисао 1~ao над се приБАllжујс ceueplIOM 1I0Ј1У , 
ДОIi се Дal,л е ЦIIАиндар 11.111 "рат"" јсдан 
пут 01\0 себе оирене, ЛО:l'ле hc у сn::шој јЈо1l..I,И 
ИАН ClIII}ЈUЛII СТРУЈа доа пут lIpиMOНl1Т11 Ci\HI
cau. Па I{Ш\:u СС ItОЛ· ДIIШ\.l\'lО машнна ЦllАllIIдар 
НАИ прстен OltpelI8 ПО IШП18 СТОТИllа пути у 

МIПIУ'l'У, то се из 'Гога пнди, }{Ю{() се брао моц)а 
смисао струје . у cualtoj iШllll1 IfАИ С Пl1јЈi1.АII. 
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Струја се маше нз ПОЈеднппх шица ".ли СПl!рала 

. ~1-tУП.ЬUТИ пароч.итим 1CU,·\LYl':L'J'flt,-,,· .. Н8 , 1 ~ (1.1CH:1'OjJU .• ,t;t 11.·1 н 

ckyu.-ьаЧUЈна · тако, да отруја И/,е уumс једни.м UC 'j'I1 ~H 

смислом; иди се струја м аше СI<упљати тако, да [I,\е 

СА. 52. 

час једни.м, а Ч8-С CYUPU'J'1LUJJl C.IItUC.A..OJJt , И да се та про

мена СћlИСАа више СТUТlша а If више хиљада пута у 
минуту изврши. Линамо електричне машшre lIојО дију 

. . . 
СТР)'Ј У КОЈа не ме'Ы1 смисао, зоuу се Једносмислене АИ-

намо машиilе а ОНО мu,

шине, КОД I<ојих ое 010'111-
сао СТРУЈе меља зову се 

наивменичнединамо 

маmине или а.лтерна

тивне. 

АIЮ се хоlю, да струја 

идо lIепресrанр Ј еД lII1М 

истим смислом, онда (је 

I{рајеви п ојединих 01111-

ра.ш споје за обртIiу 
осу I{ао ШТО покаЭУЈ е 

С.1. 5fJ, И одатле се струја. 
М8Т.III1цама ИЈ\И n ,U'fl .. tU

чn.м.n а н Ь даље Оi\IЮДИ. 

Та сл,·,юi ПOlшэује ,ЩI{О 

()~. 53. се наllзм:енична струја 

претвара У једномислену IШД су О!{О IJрстена намотане 

четири спирcuе. Ако . ИХ је много више као што '1'0 

оБТIЧIТО бива, онда је спајаље ияведено , нао ШТО С:\ТО 

Јшдели на СА. GЗ. 

А ко п а ,. треба наизменична струја, ОIlД11 се опа 

не IIЗRрhе Iюмутаторима Hero се непосредно ыеТ.шца.\1а 

си uce одподи. 
Нај зад остаје нам да проучимо маГllеТCI{е и елеl{

трu ,.,-шгнетске е..1.ементс ИОД машина. 
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Магнетско поље у "оме се о"реЬе било ЦИЛIIндричан 
било прстенаст ИНДУItТор, МОШ.С се произпеС'Г11 ПАИ пер-

СА. 54. 

:манеНТIIИМ !\Н1ГНС'1'IIМ<1 !ЈАН е.леН.томаГIIО'1'има. i\'lашине,_ 

над КОЈИХ су УIlотребљени стални 11.111 l1Ср.маIfСН'l'llИ ма-
гноти ЈОВУ се магис'.го-еJl.ех-

Х тричне машине. На против 

у 

Сл. 55. 

:машннс, IНЈД IШЈI1Х се :ма

гпотс:ко поље ПРОИ3ВОДИ 

елеI(тро:иагнетима, :10ВУ се 

динамо-еJLеRтричне ИАИ 

"раЬе динамо~машине. 
у ПРIЗО доба еве ~ су ИН

АУI~ци:оне машинс lIрављсне 

Шl неРМ<1нентннм .\шгнетима 

и :м;}..гнето машннс су БИАе

ГОТОНО јадшlC у УlIотребll. 
Али э60г слабог :\Jill'Н8'l'СЈЮГ 

110.1-,а НОЈС таI\ГШ :\шгнети 

И1:I:aЈУ, оне су СПf~ маlье и 

маље 011 .. 10 Уllотроuл):шане и 
данас су CI-шро са спим из 

употребе избачено. С тога, 
не задрш.апајуhи се даље код тих ыаШИIIа, ЩЈО.Аа3П~IО 
одма на ДИНШ\fО-С.i1.eI-\ТРIIЧI-IС маШl1l1е Т. ј. на l\шшипе са 

електромагнеl'l1ма. 

Најпре ћсмо се заустаrшти код jeAIIocMIIC.ICНIIX ли
памо-е.t1ВН.ТРИЧНИХ мапшна. Нао најэголнији ТИlI, за обја-
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шњсњс тих машина У опште, ysetieMO ~ДИЭОIl{ЈU У ДН
""мо машину, која је у Г.llавноме ПР0дст,"нљ""а 11<1 

сл. 56. [{ао што та СЛИl{а показује, ЕДИ30ПОDа дшшмо 
М:Нllина СВОДИ се на један ве.-1И:Н:И IJОТН.Оfmча(;ТII С.Аек

тромагнет, измеf)У чијих ПО.llОlJа окреће се ЦИАlIfiДIЈИЧНИ 
IШДУКТОР П. (;ам ПЫ< еАсктромагнст састављен је Ы3 
вишс комада: из ДlJа успраuл,ена стушџt, IЮЈП еу за

шrН1ФЈЈ . сни 3 3. "рнлично дебели 1I0преЧНII '{ОМНД М, 11 

два додаТI\.а , ItojH представљају северни JI ,1УНШII ПО .. 1 
електромагнета. Сви су ТИ ко
мади еЈЈектромагнета од ма

СНАНОГ меканог Гlюжl)а . Ј\ао 
штО се ВИДИ, ашцо.м су омотана 

само дпа успраП.lJ.,епа стуrща 

и '1'0 у више С.llојеиа п 1<рОЗ 

ту жицу пролази струја, 1<оју 

МСТ.IIIще l1а "КО.llектору скупе. 

Пошто струја пошап од тач]{е 

(/ обиђе Нl\јпрс око е.llСКТРО

Ј\lш 'нста, она тен онда нде ла.ље 

на упuтребу. Код таКIIХ се ~la
IlIИIlC:L даН'Ае спа Љl1хопа С'I'РУЈн, 

употреби па праl1љењ~ електро
магнета . Т3.ftие се маШИf-IС , зову 
)) .~Ulшuне . сп 2АН6Н()М струјо.м. ({ 

i\'tct)y ТIJМ им а ма ШШЈа, код 
. . 

1<О.lНХ не "IJUА аЯII ст, етРУЈа 

-- -0( - ----" 

( . ~ " 
,до ;;1). 

• 
• 

ОНО ел еКТРО ~IаГllе,.а) него само Ј еДaI ( део. O .. ~ I '.'\ШШС 
Ct.: струје јСДШI део однаја, те наРОЧI-IТОА( ЩIJlџ.НI IIАЈIR.З J.I 

ОЮ) Сil еН:ТР ОМЩ ' IЈеПl Ш_L се ТОЕ. онла. (',IюјIJ (ја I'.HtllllOJ\f 

струјом Таl-ше се маШJlне ЗОРУ )).Ј\Ш.ИI.ll.1tt ! С<I СП (I!Ј(>дuо.н 

C'I'JlyjO~\·L. (( 

Најзад има и таквих маШНIIС1. Н.О ... \ l{(),1IIХ Ш':(Ј А_'lСУ.

тромаl'нета оБИ)IaЗИ и r Ааrнш и споrЮДIItt струја у пети 
мал. То су »)AreU.L0811TC(( И.Аlf )) ('.f о::nсmш ,~1.L1Iа~'но с.-{ о/ п'рнчне 

.МtlШU1lс l{ (CompOUTld7,i 

Преы" ПОС.llУ, "а "оји се етруја из тих .\1:tШlIна 
ХОћС да употреби, узима се први, други Н.<II 1'оеhи 
систем дина.мо МШUJilна. 
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А сал ла се са lIекодИlЮ реЧI'1 залржимо КОД дu

lut.МЛ Al itll.LUl l it за 1tU~tз.мСU1t'lltu С1'Р?ЈЈи. 

Ј ош кал смо ГUllОРИДII О Iюстајаљу струје у Шl
ЛУКI\lI<JНОМ ЦИ.шндру иди прстеllУ, nIIАеди смо, Аа ЛОК 

. . 
се ЦIIАИИАар ИАИ "рстсн Један нут 01<рене, СТРУЈа два 

пут НРОМСIIИ омнсао, те дп Il а. тај Ha,'IHH нројури ироэ 

ШИЦ)" час у једпом час у сунротпом СМИСАУ. И 1«1,1 

такоу промев.ышу IМИ још боље lIаН:ЈЫеIlИЧIlУ струју 
на KOAeRTOPY скупимо, .ми поп имамо AHllaMO-Мa.lПI11-IУ, 

к оја ПРОИ3UОАI1 СDоји" окретаљем наизмеНИЧIlУ струју. 

у уамој ствари прне ДIIHaMO маШIIIIe 11 бl1де су 
наИ;:Ј;\fеНИЧIIС; доцније тек, ш:ш[пдњем јСЛIJОГ АСАn' љи

хових струја ностадо су 1Iз IЬИХ јеД'ЮСМIЮА6I1е ДlllIЮIO 

маllтине. JIаИ3МСlIИЧJlе дина:мо маl1ПШС беху [lа lf УПIТСt [е 
II теЈ' у rщвнје време, употребом траНСФОР'1l\1'ора, ,10-

nИАО су наизменичне ма-шине врло велику lIрЮ'-ТНЧI1 У 

"РШICНУ. 

Наизменичне динамо М1).ШИllе дају у опште струју ' 

ВИСОl~ОГ напона поред чега је учестаnост ( про.l\lCН8 

смисла струјеј ИАII другим речима !fJрв"аенцuј'i струје 
оразмер'ro ВА.шка. До , скора, АО" ое није јапио Тесла 
CBOjH.\1 Н<1изменичпим моторима, учестLtlt()СТ се у оБИ'I1ШМ 

ПРJlмшама кретала измег)у -\ О и 1;50 за једну секу"џу, 
Теn је ТеС.1а копструјисао машипе са lщше ХИ.I.а,;'а 
ФреЮЈешщја за сеl<УНДУ као IIПО ћемо '1'0 М1).AlЈ (I." .. 1,е 
видети. 

:Збuг uеЛl1ке учестаНОСТII и НОЛ оБЈJfН-ШХ н'а.11:3МС
НИ'IIШХ Дl1намо М:1Шlша, НИ су ДОR()Л~На. cal'l'lO даа I ЮАа 

Једног елентромагlНЛ'U Шl0 ШТО СМО Ш1ДСЛИ I\ ()А !lIаu[шН1 

са једномисленом CTpyjO~I. Оно ИСТIII Ја 11 Н,ОД ј СДНОЫИ
САе!Л ЈХ машина има ИХ са ВИШО од два IIО.А.а , [t.АИ је у 

ОПlUте број ПОАова КОА тих маlll1ша uграНИ4еJl . На НI'О 
тип, КОД Н(lиэмен:ичних машшrа број електромагнета, па 

, , 

да{(дс и Љ.I!ХОВИХ ПОАова Је врло DСАИl<И И У Ј(Q.IIШО 

ј е тај број nеnи, у "'QЛIШО је 11 учес'гапост I!.1I1 '1'1'С!{
веll1\ија струје Deha. 

ЕАоитромагне'l'И овде 1111 су 1'<11\0 В8.НIRИ, нао l-.OA 
ј еД JIОСМИС.t1 0НИХ струја али их за то им а ?\Пff)l'() више, 11 0- 
I'еr)аних 'I.1И ПО обиму Ј,aIПЈО , 'а "pCTella ил .. зраlШ()'I'О 



утврђеНII аа ОСОБИНУ lt'lаiJ1ШIe. 1.;~ .. 1ен:троыагне'Ј'I1 ' Ю)Л јОд
НОСfllИС. 'lених машина су бllА.И lIeIlO]-tрСТIIН а ОЩ)(~'I'ао се 
ЦНЛ1IIlдIНl'ШИ ИАН прстеlШС'l'И I1НЛУКТОР , ОБле Ш.Ј.I\\Юl'У 

еАскгромаГllети бити и 1I0RpeTf-IИ и не1101ЧЮТlШ. 
1111'0 се тиче спирала У !{ојнма постаје С'груја, 11.11" 

lпtа у rJlaUHUMe ОНОЛИКО, Ј .. олнно И,М[\' С.Аободннх П·U.tНIНХ 
.крајева e~1eKTpOMaГlJeTa. Оне морају TaI-tQ UII'l'H распu~ 
pel)(",e било '110 нериФерији !{(ШООГ Т041,а, било евуда 
у паОК{ЈЛО (эра]\ас'l'О) Ol{U ОСОПItНО, да l{aA јСАШ.1 0.-1. љих 
Aol)e спрам jeAHOI' ИМI в ;змеl)у дпа 11О.ша I'раја елек
тромагнета, ла се у исти l\Iax и све ОСТ3АС Hat)y спрам 
или ИЗМСђУ' остаАИХ ПО.1 I 11-1 Х н:рајена. Магне'I'СI{Н llU.10ВИ 

дuлазе наиэменце: северни па јупшн Ji Т. д. 

Па сл. 57. 13НЛИ ее 1'::1.1\0 је шест I(aACMOBa Jlоре

l)~1.Jro по париФеријl'l jeA11oea. ТО1н{а, 11 паЈ..:о Је ()l·:U љих 
на.\1()тана }Т{ица у 

Iшјој постаје стру

ја . АЮЈ у налеыу 

1 струја тече у ио
TOI\1 ш.fИС..1У, У I .. оые 

се ()иреl'iУ !,:аэаљ!{е 

па сату, онда у :ка

леыу Н, струја има 
СУllротан с ,\ш с.ао; 

у ·Ka..1e,~IY ЈП uиhс 
струја као и у [, а 
у IУ !{ао 11 у П. н 
1'. д. А!{о први IШ

.ЈI 0М шtl1IIЈСМО с Ае-

11," lIа десно а ДРУГИ 

е десна, на лепо, и 

тако ПРОДУЛ{ИМО и 

даље, навијајуtш их 

(.'---d 

I lI аИ3М8НЦС, онда 11.8 СД. 57. 

Ји 

се СТРУЈе И3 разннх юuемош, blcl)y соб()м сабllрати и 
нr оз све љих нмаТII ИСТJI смисао. Ано (',ада, ПС)llстак 

тице спојимо са мета.IIIIИМ прстеном п и. СllршеТ:tК са ]Ј, 

ОIIA3. са а 11 Ь мош,емо Иlfдушщоне наНШ.IСIIJ.l'ше струје 
OAUOAHTH. 

• 
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I{а.леМlI у КОЈима постаЈе индукциопа СТРУР, могу 

У 01(рстаљу долазити или спрам ПОЈединих IIОАОШt С.1еl\

тро:м:аГН8ТСКИХ, ИАИ између дпа супротна пола Н. ;\'О ШТО 

је то на Нр. на еоЛ. 58. У првом случају је број ма
гне'ГСКIIХ полова раван броју Iшлемона а у ДРУI'ОМ 
има два пут више !t'Ш.ГП8ТСН;ИХ полова. 

Е, R Е, 

Сд, 58. 

Пошто наН3М8НIРШС !\f:с1"шнне 
НРОИ3ВОДС уrзСН. наИЮ,18IrИ:ЧJIУ 

СТРУЈУ, а љихови слснтро:маГIIОТИ 

морају увен. у uстш\t СМllС.;ЧI бити 
намагнетисани, то се СТРУЈа 113 
тих .маШIIпа не :МQШС употребити 

ва магнетисање IЪИХОВИХ с.лСКТРО.магнета 1\<10 ШТО је то 
ОИАО КОЛ јеДНОСМlIС.ilСНИХ струја, него се 11(1)(1, УНО'l'РС
f)ити нар.ОЧIlта јодносмпслсна М:ШШНIa, l\оја :МШ'lIстнше 

е.нштромагнсте. По кад ШТО се јСДIIOСЈ\IllC .. нша lIIaл{Нна 
за себе ОКРСћС а ПО }{ој пут оиа је на пстој осошши 
еа наИ3МШНIЧПОМ МШПИflО1\I. 

IIаизмеННЧШIХ као и јеДI-IОС1\Iиелсших ДIшаМQ-ЫI'LШIнrн, 

има врло разних систеЛНL. Па СА. 59 'сна.мо СIТМСIlСОПУ 
нанзмеНИЧIIУ машину, I{ОЛ [\О.ЈС су, Е:\,() што ШI,ЩИО, '1 '2 

СА. 5П. 

пари еАеКТРОМШ'llCта стално утврl)СlIИх. а. I1з:мсl)у H·,HXOВl1X 

полова окрепе ее дпанајес"l' Ra.l1eMOila Нfl.i\IO'l'(),.IПIХ :iШIl~ОМ. 



(јl 

Поред ље DIIД'ШО ЈСд l'У маlbУ СИМOIюопу а.ш јеДНОМI1-
САену машину, која даје струју :за ()Ае[(тромаг,IOТС'" 

На СЛ. 50 видимо шеМЮ'lIЧКИ ЩЈОдстављену lШ1!3-

М С IIИЧПУ динама маШИIlУ 1 (ИllерновСЈ\UНУ код које су, 
ОКО ОСОnИl·!С зраН.асто lJоре l)СНIf 10 еJlСI<'грОl\lаГlIста , I\ојlf 
се са осом заједн о o'lpehy, Према ЊIIма је YTlJp~eHO IIСТО 
ТОЛI1Н.О, jl{ИЦОМ о:м:о-

таних ка.ilем:опа 

у kојима постаје 

струја, I<ад се пој о
ДИНlf ПОАОШl САек

ТРО1lагистu., према 

њнма "pehy, Нао 
. ШТО ви~ttМ О , овде 

су електромагнеТII 

поr~ретни а I{a."e~ 

~ 1И непонретни, 

ДНН.дС сасвим изuр

нуто ОД Снменсоос 
• 

AIIII3.MO машине. 

Остаје нам још 
ла са НСКОЛИКО 

Сд. 6(1, 
речи пропраТIIМО • 
тако звај,е е . .еК'ГРUЧl!е .Ilотаре , па да y l)eMO у Iн.ље 

првих "ронаАаэана Тссыншх, .Јер јс Тесла IIрllН пу 'г 
снренуо на се па:щљу својп'М алтернативним еМ~IП'РIIЧ

II Шo .. 1 м:отором. 

К"еl(ТРИ'lllа ј е струја ВрАО ЗГОЛНО. СРСДО' IЂО, да се 
н реllесе на, да.ышу МСХ(Ј"I (I!'IЮ1 ра.д. .Аl{О на, 1IJ'!!MUP 

. ll.\lамо где год Прl1рОДllУ Cllal~Y Н.акп ог водопада, ()нла 

том Ollar ' O~f можемо крс_таТI1 ма ]{оју ОД lю 'меНУТl-IХ ДI1 -

lI amo-маШIllШ, помоhу турбlll1:), нли других С1чхt.ва , Ј.\. оје 
вода :м:оше ПОI{рстати. СтрујУ1 l{Oj y нан та дина!'!!о Ма
Ш!lна даЈ С, MOiIteMO }10НЈ,ами. спровеоти па ве.iШЈ~У Лi1-

... Ыf1lУ И ту је IIУСТ[П'И у C~HPIНY динамо мftШННУ ю\.о IU ТО j u 

о [[а ,{ОД uодопада . Струја У lllав .у дРУ" У дшш.мо ма""",у, 
OItpeTahe ј е CltOPO са ИСТОМ брзином, са !tojOM DОЛОIf~lil 
онреће прву :м:<tПНIIIУ. Онда се каже ла ј е НРНРОДЈЈ а 
СН:tга принссена IЩ даљину. Ilр,шсра Рi\Д1f СIIомсиуl,смо 
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IIРСIIОС снаге ОД преко 200 lIаР"Ј!Х I{оња, I<ој\! ј е и з
вршен 1 ~U 1 год. Н :"Ю~)У IJ"РОl1l11це ј]ауфсна !! 1ораlll{
Фурта. Јела!! део СШll'е од ВОДОllад" IIОТОIШ !Ј<жаРI1 
БМIЗУ АаУФ8на, пренесен је I"IОМОI1У електр'щитста у 
ФранкФурт, т. ј. IЩ .A.a~Ы1I1 Y ОД 17 5 I ": ИЈ10мстара._ 

Овај иренос снаге на даљину lIoM ohy динамо C,lel{
ТРИ'iНИХ маШ111Н1 , О СШIШ.L се на тој DаШIrој осоБШIIJ ТИХ 

. машина, 110 кој ој , l{aA се те "аШИllе ста "у брзо 'ЖfЮ
тати оне "РОllзuоде струју, а кад се у љих унесе ,'отона 

<:труја, машине се стану брзо окретати. ~a Т<1Ш :С ое 
l'>'lашине н.ај,:е .ла. су u овра'l'НtЗ, }Јввер:зuвне. 

Код свако,' преноса снаге на да.-ЬИIIУ морамо 11ыаТI1 

пре овега ону ПРИРОДН У. снагу , !{оју xoheMO Д<1 прен е
семо (.на llример nодопад и т. д .), за. ТИМ ДIIIЛ\flЮ маШШIУ, 

li ojy ће та природна снага оирета'I' 1I If која. Il e на Ј\! ма

ll1l1на ПРОНЗDОДИТИ ОА еЮ'р И'IНУ струју; па онда ()ПРОIJ ОДIШХ 
Жlща, !{оје ће ту струј у спроосс"!"и Оllамо , иуда .\111 хо
! 'iСЛf О И најзад дРУГУ динамо машнну, I{oja по на Ерајљој 

стаllИЦИ примат!! у се СТРУЈУ и У САел ље ОЩ1СтаТII се. 

Прва Дl1l1амо машаllа, коју "реће она 1I[111Р"дlЩ 
снага и ноја ПРОИ3D ОДИ струју, зове се генератор а она 

друга , !{оја ЈШ .крајљој с1"'> "'ЩI1 пр!!ма струју н у САСД 
ЊС се окреЬе, зове се с",Ј.,Сн .. ТРUIlИU /llOl'0p. ... 

И ако се нрла маши"а, што струју "РО I1ЗDОА II , зоnо 
једНlШ а она друга што струј у ПРlша зове дРУГИМ IIм е

J[O:-'I, нпа}{ су обе те машнне у главноме НОТО I-{(ШОТРУI-{
•• ије. По себи се paRYMe, да ПР/! т;шnом нреносу мора 
бнтн извесно г губитка на снази , што ЛОАа~ш не llLТО ОЛ 

. . 
отн о ра, па КОЈИ СТРУЈа I1аl1лаЭII I{РОЗ еПРО I,!ОДIllIR, ,""OI, 

нрс!)с из једне стаlIlще ЛО АРУГС, за ,.,ВI од раЗ НIIХ от

Ilnра н треља у сам о ~1C МОТО РУ . Пре~lа ла .. ЪШШ, на I{оју 
се снага преноси, 11 ПРСi\·rа савршенству маШllпа , које 

су УПО'l'реб-ъене, тај губllТЮ{ IJЗНОС IJ ОЛ '10 до :;"/0 це
локупне снаге. 

'Као ГОА што имамо Ана система ДlfШ1МО маШlIпа, 
исто таl{О имамо 11 два , си стема е.леКТрfl'НШХ М О' I '()ра и 

ТО; »једuос~н(слен.их (( и ) па НЗАlВUUЧ1LUХ еЛСЈ(ТРО .. \1UТ(IРn (( . 
Још одма у шјtЈетну, IIИМ: се ,ll,ОШЈ1О ДО јеДllО СМII

слених АИllа~ro машина, оне су 611.-i e УIIОl'реб~ьен с 11 ltаО 

• 

• 
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" I) ГОРИ. Оl{ретаљс ј СДНОСМllс., еIlИХ ЛНllамu М!\ШIlIЈа у СА ОД 
струје, I"'ја у љих )' ~e, пр.1O се ла[ю ла разу"еТII , [ ,:Ад 
се саМI) сетимо, ла C'l'p yj n спој СЮlCао не меЉII. 11 ла 
С..1еl(ТРОЈ\Н\· I~ нети једном lI амаГllеТlIсани, не мељај у IlIIlII е 

. . 
~ф, сВО време ЛО.,1. ас ва , ОТ РУЈе О ВОЈе Il c'tAOBe. 

НОД наиэмеlll1ЧIJИХ м отора ствар Beh није та l ;И IIР О

ота за ТО ЬСМО се над љих AIf..AO Ul1l11e эn.дршаТI1 . 

Нао l11ТО знамо , у CBaJ~oj lIаИ3МСIlIlчн ој Аинаы ( ) .Ы а

ШI1I-IИ , I{оју t1eMU У ll отребнтн сада IЈ.ао мотор, има I 13ЈЮ
сап број калемопа наМО'1'аних а\ИI~ОМ 11 .крuэ те IШАемове 
ваља IIРО IIУОТIIТII струју, I(()ја 113 генератора ЛОАаа ll . ItaA 
би отруја БИЈЈ а јеД I-IOСМИСАСНEL, ти би се ка.ilСМОВIf ПОIl с.\.
llШАИ :к;).ом:аПIeТСКIf ПОА ОI3И наравно свани са Q Шf .\{ П О ~ 

.I ОМ , који СМИСЛУ обаDијаља ШИI\е ()л г()вара . И ти би 
се н.аАемови IIРИ ВJl 3.ЧН.АII или uдбиј~111 са lIaC l1pa~IIII1M 
e, I eI-tтромш''Нетима у САСД чега 611 се ((очеЈШ ОУ.р ста.тн , 

А ЛIf код наиэ м.с на.IЧllе струје се l1ОАОВН каАем() ва С IШI\ОГ 

ТРСНУТI\а мељају те према томе и ПРllU.1 н,че ll ... е I ! .. Ш ол

бlfј а1Ье није стаЉII О , нег о се сваког тренуп{(\ м е ља. / ta 
б lI се ;Ј. 3Н.Ае и lIаизмеllИЧIJИ мотор могао у след IIШIЭ-. . ~ .. 

меничнс СТРУЈе (щре'l'ап" I10 треоан Ј е опаЈ аI1С О.'УТIIН 

ye~OB : иа~емови Ј>Щ'Ј'ир'" 'IOraJY У Н СТОМ ТР СНУ 'I'J( У. ЩЈО

.1. нзити између или иепред с.в ој и х ()Д I' () [шрај уlНI Х ПI~ЛIШХ 
н.рајева електромагнета , у Н.ОМ l'рсн утн:у т а.юш и ст и к ё.1.

.М~МОnll ПРОАазе изме~у 11.'111 ИСlJред своји х О/\ГО В~1:Р i:"I.iиl·IIf Х 
полних I{рај ова · е.лектро .~[arIJQTa у г. енератор?! . У том 
CU САучај у НРОМСllа П ОАоnа 11 l-tод I'CllepaTopa IЈ Ј{ОА 

.\ Iотора дешава .I e.A. HOBre~reHO , сlt1t ."I. ']"ЮIIО . 11 .м отнр ос 

о'<:реЬ с пуном CHaJ·~O .~-1. А .н! адо се :\I 0 Т() )Ј стане II.111 брже 
\ ;1.КО :r..I Y се сман .. и терет кnјн ОН ощ.юће l И .нr m юр"је 

i:aKO ~"lY се терет lIoue)i.a), ОI{ ретаТII, те да н: .. 1.8 а l \() ое . 
(ШНХрОНН3:1М П ОЮНlрlI , !-. lOтор се з а.уставља. 

Остварити тај СИНХРОПН3[tМ у 'ПРЮ{ТИЦII , ГДС .\ IO Т()Р 
сваког тренутка врши час netHf час .маљи ПUClL О, ТаЈ\О 

ј е тешна ствар, Аа {је I 'ОТ()Щ, 111011\(: реtш да СУ снн

ХР О1iUЧН1.L наUЗ.МСНlf.ЧНlL ЛUI1'(Ј]ЈU за практику неУll отреб

А , I1ВИ , и да се пренос СIIЮ'С lI a ла.':).> I1I1У наиз.меШfЧJllIМ 

ЛIO'Горима не МОЈке извршити. 



ЦнпеРНОВСКII је !нжушао да то постигне ТШ{<) :ша-

11 11.\1 '! шеаn.t'ZЈОН,UЧnllМ наизменичним моторима, УАеОl1lШЈИ 

да l<алеыови "ао и елсктромаГllети, не буду ста,ши утВР
ђеНII него да се међусобпо могу AOHel< ... e ПОМllцаТI1 те 
тако враhати синхрониза:м, кад се он uеhим или :М сЫЬИМ: 
ПОСАОМ мотора ПОl<вари, 

Покушавала се да се јсд1l0с,\,иСАеllи ио1'О]," терају 

1UiU.1,\tеllUЧНО'« C'l'pyjVAt . • Тер се Д031тало, да један је,-\IIО 

смислени 0101'01' ПРОАужује споје окретаље l<аА ""'руја 
промени смисао и око еАею'ромагиета и у инлую'ору 

И"и арматури, ААИ ,ако су те промеие СМlfсла с'грује 
НIМО честе, као ШТО је то САучај КОЛ наИ3МСНlI Ч [ШХ 

струја, OI[Д;" се јаВА,ају "р.lО јаке el<CTpa струје , "оје 

""е" 'аЈУ IIрави.ШОМ ХОАУ мотора. 

Морде и деБАа.н патентира."" су нарочито снраве, 
кnјима су ХТМН да наllзмени'l"У струју извр"у па да ј е 
У[lOтребе [{(ЈА јеАIlО с .. "слеШIХ мотора. Ооа[{<) AoulljeJla 
- .. . 
Јед"осшrc" ена струр тренер" а услед тог::. трен"ре",а 

paf)ajy r,e ""стра С1'руј() као и врло ј ,ше ''''I'шще " а 
МСТ.Аицама, ШТО спе )"1'И 1 lе ште'l'I10 ЊL MO'I'Op. 

Е.лиху TOJttCOH је успео . да смаљи паРНIfI~С 11<1 M(H~ 
АIЩtнrа аАН ппје 6110 у отаљу да OTI{JIOНlI еlютра струје, 

- . - ~ 

КОЈе иза311ва [fЯRрнута наllэменичн,\ С" 'РУ.lа, и 1to.lС )'ве" 

сметаЈУ "Р"ВII.ШО" ХОАУ мотора, 

CnOM том тумараљу I1 На!'3.I)ању ОНО" ШlIIЭ;\ЮlllIЧJrlfХ 
мотора УЧШIlI() је Н. рај Jluu.о ... fД ТеСЛ<l, УIIО'I'!Ю{;IIНIIШ 

Ш101111М НОВ IlРШ'lIlItn :-1:t I-ЫЈХ(}ВУ копстrУ Кl .Џfју, У"ОТРС

бllВННI 'l'i.\)tl) з ваНII ПРИШ~IНI обртн.ог НАП РОГ<1ГОРUО:; ..\t;l.

гнв'Ј'СUОг. аО.ЬJl_ Talt() је LIOO'1'3. ·) ТеС.АIШ I1 аl1~~'IеILИЧНП мо-- ' тор Оа оор'1'nИ.м или ]Ја'Ј'аторnиJIt С'11ЈУ)ПАtа. 

Овде веЬ МOilte!\ю УСТУIJИТН rсч cafllOMe ТСС.:11l до-

11000!'" У (',,060А"0'" "РОВОдУ Ibе,'ово "редапање у коме 
прсдетавља СПОЈ н.О(ПL СЈ1стем .мотора са а.А 'Ј'СРllл:гumОl .Н 

стрюа."/! , американCItoМ еАС[ПРОТОХНl1'ШОМ друштоу: 

('/" Маја 1 8881"), 

. ) ()rНl t)lIl1а.нш n:l.C"OR r.IRCIf: А пеw systcm of ~ILerilRtc еu rТШ1. 
motor'S апd rransrormers Ьу N1Hola 'rt1$la- Transaetions о( Llш Лmсt 

('јса п Jnstltutiol\ of Flectr. Engincers. ОепеГј\) Mceting Мау 1611, 1 tI~8-
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Према подељеним мишљењима, КОЈа владају у по

гледу вредности наизменичних и ј едносмиОдСНИХ С'груј а 

у О llште, 0,.1, ReAIHte је uаШJlQОТ!1 If нитн,љс, кој е с.е тнче 

употребе наизменичпих струја за l<ре'1'аље мотора. По
моћу траlюФорматора, ноји имају .!ноге добре отраllС, 
успели омо да остваримо сразмерно ВрАО оавршен Оl!

стем гранања еАеIПРИ 'IIIИХ струј а. И ако би се овде 
нао " у оuима ДРУГИМ гранама еАеН1'ричне ItHAycTpllJe 

. . 
МОГА О ПОiкели'Ј'И МНОГО ШТО шта савршеШ1.lе, и tш.I\ остаЈе 

ВрАО мало што би Ое у овом IljJaВl\Y мо г Ао УЧИllltти. 
I1реll(Ј О пак снаге па ла.ы\Ну, вршио Ое дооад О[<О РО 

. . 
искључиво Ј еДНОСМИ:СА еним СТРУЈа.ма ; и ако су :МНОГИ 110-
КУllluј и чињени , да ое на то употреби паизмеИИЧllа 
струј а, сви ти ПОКУШDјl1 бар за сад нису дали жељена 

• 
реЗУАтата . 

ПреД'lет кој l' ћу имати задовољство да изнесем 
ареА вас , тиче се једног н овог си стема гранаIъа е. 1Ы{

TPIf'II-IIIХ отруја и преноса СII::н'е 1l0А·юhу наИ3!'11е1лrЧНIIХ 

струја ; ТИ'lе се ј едног система мотора, који ће , у т о сам 

уверен, од једном показати већУ ПРИАUГОДНОСТ наl1З 

_~ICНИ l tННХ струја за пренос снаге и показати како се 

многи резултати , н.ојl1 на ПРШl II ОГАе;l, изгледају нено

с.ТИШIIИ, м огу остпu.РИ 'Ј ' 1-1 ЊIIХОВОМ у ,-ютребом; они нас 
доподе до резу.ната, који се ЈНсљно очекују и траlll .. е 

. . 
у нrактичком раду аАИ КИЈе , јелн осм и е..i 8на СТРУЈа , lIе 

маше да оствари . 

ЛАН 11ре него Ш1'О l1ређем на дста.lЫIO Тlздаг а.ње 

тога СИС'I 'е" а, ДрЖИМ да јс 1I0требно, да I<знесем неко

лико наПОfl.-teна , ltoje се 'П( 1 1 )' ј еДII ОСМИСАСНИХ генерато ра 

н lIютора, хоје су IJtL lю :ыен u свима Jlй ;зн аТ8 аАИ на н.оје 

се обично не обраt,а нелинu ШIJ[(ња. 

у слима ј еАНОСМИС.1еl.JIIМ динамо машинама, нпо 

штu Ј е свима. э t-l aI lO, не посредно lIРОИЭ UUДI1МО наl1 :·Н\!е

IIИ'IНУ стр ују, кој у 11И эа тим ис прuuљамо llо моћ у 1<0-
MYTaTupa; ЈtОЈ\fутатори су справе врло САожеlЮ и ОНИ 

су , то се с правом може реhи , I-I ::НЮР МI IO I 'ИМ: не;зголама 

на ноје наилазимо код ТИХ маLUИlIa. И та с'груја, тано 

llСJlрайљена и претворена у јОАНОСМИСАену, не ј\ !О }ие се 
неп о средно и танна каква ј е Уll О "'ребити у МО'l'ОР У, Аећ 

()'ГКРLIЋА 'L' )о;САИII А 
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се :Mupa - uпет lIOl\'1ohy О,А.IРIIШХ САоше llИХ Ш:l Llраuа -
врати'l'И у II(mаШlbе, наизменично с воје стањu . Pa,r1.h-.а 
l\Омутатора је дакле са СВИМ СIIO..ьашн.а, н [IJ[ l\оји:н 

начином . не утиче па унутраlJlЉИ рад маНllfне. :у' самој 
ствари, спе су лина.мо маШИllе, наизмеННllIЮ M:tIllIlHe 11 
струја је једномислена само у енољашњем енрон()дни:ку 

11 ДОI{ IIреАа3l1 ОД ,'снератора ЈШ МОТОРУ. l{a:\ се ма.1O 
боље загледа у ту С'I'паr о нда излази, ла је lIaI131\1e
НИЧllа струја много lI епnсреднија Ilримена С,;10кгри'ше 

енергије " да би У"ОТl'еба јеДlIосмис." еIНIХ струја м ог.Ш 
бити само онда онрапдана, кал би МИ Нl\IаЛI1 AHllarHo 

маШIIНС, Ј<оје би НСllосреЛlI () дава.1 С ту струју IJ 'lOт оре , 
l{oje би TaItot)e непосредно могла ltpeTaTH та. струја. 

Дејство Ј<омутатора у ЫОТ())ЈУ ј е двојarш; . ј И пајllре 

113ВРће струју у МОТОРУ а '::1. TIIM "У'гом",тCI{" ,lЗ<lзиuа 
прогреСИDНО нремerП'1'::1ЉС ИАН мењање ПОДОШt на ЈОДНОМ 

његовом ма,'Нетс,им сцстој"у. I IреТII()СТШ:ИМ<I , да обе 
непотребне раАње 'I'oru снс.l·сма, Т . ј, 1I I) IIРalЦ.);\. II .е II ~НШ

меничних струја у генератору и Н::::ШРl'ање јО,\IIООМИ

САСIIИХ струја у мотору, 'fзб,щи"о, 011:\11 611 бll.1O по
требно, да би изазвали ORpUTalLe мотора, да \[э аЗ0вемо 
само прогреоивно премсштаље ИАИ мељаље l'I {) АИllа на 

једном lberOUQM с~шм:еlIl'У на да o')'uap OCTalle 11СТа., -
I{aJ<o даЈ<ЛС да 113ВРШИМО ту операцију lIал ПО lI(иреЛII() 
употребимо наlf~ .I"еllll'ше струје? Ја Је. у IIОl<ушаТII Д"
Ш)l{аНtСМ на :кој је l-lаЧI1Ir тај резултат !ЮС ' ! ' II1'IIУl' . 

у првом е,tСI1СР'ШСIIТУ један шу"ал·. 'ЏI.lIlIl.\ар ( до
бош) или арматура., омотана је лвема }}НflЏt.Мi't , Itoje Gl'oju 

"Од правим угл ом Mel)y собом 11 '<рајсви ТИК аШllа опо
ЈСНИ су са Ава пара И::Н)Аованих ДnДIfРНИХ IIPCTCHOHa као 
обично. ~ja тим је био lIапраВJI,ен једа" "рс·" " " ОЛ изо
.1 0ваних плоча TaHltOr гпо:зденог б..lеха и в амотан . са 

четири спроводника ИАИ Ј{.аЛ8ма тако, да су сuаю.\ два 

наСllрамна спр()водника спојена међу собом TU да "'1 
тај начин произведу САоБОА,пе ма,'петске полове ,Щ су
ПРОТIIИМ отранама протена . Остали слоБОДf"" Ј<раје"" 
СПРОDОДНIIЈ<а, сп ој епи су са ДОДИРНIIМ прстеll онима гс

нера'гора те тано '[ине дпа неэанисна .1Iu,нца l{aO што 
покаЗУЈе сл. 70. Сад. се може виде'ГИ '<а""-В ј с резултат 
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постигнут том комбинацијом и ТO.I'а рад'. ћУ се поз"",'И 
на лијаграме uредстап",еfIe ОАикама 6 ( до 68а. ПОШТО 
-(Је маГll6ТСкО поље геllера'гора изазива са СВIiМ II с:;а-

ВИОIIО , окретаље 

индукционог ци

Аиндра ИАИ арма

туре изазваhе у 

я{ицама С и С\ 
струју, иоја ће 

бити разна И по 

IIравцу и по ја
чини I{ao што је 
то ве!\ познато. У 

СА. 61. 

N 

Сл. 61а. 

ПОАожају, како га показује СА. 61 у жици С неча 
струј е, док кроз тицу С, пролази струја Hajnehe ја
чине ; ~пајаlbе тих Нtица оа нрсте1l0ВИМ н:а."емима моа;е 

БИ1'1I 'l'аЮ10 1 да је прстен намагнетисан ItaAeMOM С ,( ~ , 
нао ШТО НОl<азују llIюмена NS на СА. 61а. МaI' нетсю) 
дејо'ГПО НаАем tша се је рапно I-IУАИ НОШ'!'О су ') 'И дe.HIВlI 

()1l0јеНII оа ",ицом С У "ојој нема отрује . 

На СА. <;2 арматура је 1l0маl<нута за једну ос",,,,), 
цеАОГ обрта . СМIКа 62а IlОl<аэује одговарајУће магнетсо;е 
ПРИ .нше на lIР

отену. У 'ГОм тре-
нуп,у , а.рма

тур ни ({аАем С. 

има СТРУЈУ исто

га смисла као и 

ма", о час аАИ 

с.,абију, "р ()из СА. О2. Са. в:За. . 

волеhи н">оме ПОЈ10ве П, и 8 Ј на прстену: Itроэ ка.1ем 
С TaI<O~)e "ротиче отруја ИС1'ога СМ ИСА а и спој ".)",е 
БИТII такав Аа Ка .... еМ се ПРОИЗRОДИ магнетс){е 110-" 0 1lе 
n' «ао што ПОI<азује ОА. 62а. РеЗУАтујуhа rIOAap"0CT 

означена је лисмеНlfма N,S, и као што се ВИАИ, НО.·ЈОШI 
"РС"'е на премести",,, (јУ се за једну О(јМIIНУ IWrODO" обllма. 

На ОА. 63 ИНДУЮ1ИОНИ ЦИАиндар ИЗUр11lИО је '1СТВР
T'fНY о брта. У 1'ОМ 1lОАожају, струја у I<а.лсму С је ма,," 
симум и 1'аl{ога прапца да 11зазове полове NS на С.Ј. 

5' 
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63а, док међу тим у жици С, ~Tpyje пема, ПОlIlТО је она 
у неутраЛНО'l положају. Полови NS па ОА. 63а llомако\И 
оу ое за четвртину нрстепоког обима. 

s ----
п 

с 

Сл. 63. Сл-. 63а. 

СJlика М показује арматурне I,aJleMOBe се у IIО
.южају у "оме је арматура ИЗВРШИJlа триоомине обрта. У 

. '~.'.\. 
, " ~ • 

С •. 64. 

s том тренутну "роз 

~. " жицу С 1IjЈОлази 
ОТрУЈа истог оми-

s "'-. . "'- ола као 11 раЮIЈе 

~. '" . 
. , 

~j 

64а. 

али ЬАабпја, и:зази
вајуhи сразмерно 

слабије ЈЮ.Аове nв 
у САИIЩ () " а. (ј'труја 

у .iНИЦИ С Ј исте Је јачипе ми CYlIPOTHOI' СМИС~lа. 11)er-ю 
j~ дејство даКАе такво да изазове на lfРСТ811У {!ОЈ.ове 

n.8.; реЭУАТУЈуhи су пак lJО.лови N.S. Itоји су СС, као 
иlТО се ВИДИ, помакли за трн ОС.мине цеЛOl'а~ обима 
протена. 

у олици ,.65, apMaTypa.ie ИЗВрШlIла IIО.нншну иорта 
а резултујуhе магнетоко отање па I1]10тену ПОЮlЭУЈС м. 

N 
СА. 65. СА. 65а. 

(ј;) <1. Сад струје 

у ОНРОGОДНПКУ С 
иема, .Јер кроз 

спроволник С. 
(\ про.ла::ш наЈЈача 

. . 
01']1УЈа, КОЈа Је 

истога CrМИСАа 

нао и l\Iало час; 

магнетиаам про

изводи сад само 

.iн.ица C1 С} И :као ШТО показује Слика б5а :магнетски по

лови NS помаКJlИ су се за ПОJlОВИНУ протснског обима._ 
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Лок арматура доврши идуhу половину обрта, сви 
• 

<Се дооадањи појави наизменце понаDљаЈУ, као што се 

ВИДИ на сликама 66, до 68а. 

С •. 66. Сд. 6611. 

IУ том премештању магнетских полова по пери
~еР''Ј''' иротена леши теШИНll'е Тео.>\Иноr мотора са 
:а..\'Гернативним струјама. С тога ћемо се још мало 01{0 

N . - _. -+ <'с, J--s 

С,. 67. СА. 67&. 

'тога задрша'I'И, да би оамо што боље објаснили '1'0 1)0' 
тирање или обртаље магнетских 1l0лопа па ДaI{ЛС и 

.магнеТСRИХ поља. 

СА. 68. СА. 68а 

С, 

• 
' S 

Замиолимо 01<0 гвозденог протеl1а сл. 69 дпа пара 
калемова А 11 , В намотана щицом 11 оиојена Me~y 00-
бом као што ОЛИ1<а показује , али да је сваки пар за 
се ИЭОАован . На,јllре I;емо ' ИРОПУСТИТИ отрују кроз А, 
а кроз В не пролази ИИI<аква струја. 110 ПРaIшлима о 
пратепаОТIIМ електромагнетима, . северни I;е пол , бити с 

• 
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• 
~leBe С1'ране ОТРУЈе т. Ј. на Вllше; ДОЊII лео нрстона. 

(,I1ће јужно намагпетноан. Тако lю JlОО1'а1'1I У JlрОl'ену 

в в lЗ 

I ' 

'" "' ~ о , / 1 " '" -""" '\, ~ 

" 
, , 

\::t \ \, • 
р-

А I 
\ - • , . . 

\ "0 ' ~ I \ / / , 

~/ 
, 

f-/ , у ' . • '. " 

о 

С'') ••• 1) , . 

IЮЛОilIl N и S; покретна Mal'l1e'l'Clta 11 Г.ll а, l{oja ба била 
у прстену эаузела би правац уцртане отре.нще. - Сад 
нека се ма којим начином у Л струја ос . .аби.а l<рОЗ 
В исто ТОАика струја пропуоти Uедиако дебе.lе изву
чене жице у 1I0Аожају [[ покаэују, да ЩЮ:Ј "бе про
.l<1эе струје иоте јаЧIlне); онда nе II шица В '1'8јЈати се

верни магнетиэам на ОВОЈУ Аену О'I'раиу као год и Жlllџt 

, \ И реэџтујуnи п"",ови NS, Iшреиуl;е за 1,;'". _о Нс!!а Ое 
за овим, у СIIРОВОДНИ!<У А струја са снпм преюшс јШlща 

А у II(мошају Il! оаовим је ТaIша , што зна'ш ла нюl<1 
отрује) а кроз шицу 13 IIРОПУОТИ најјача отруја, онда 

ће полови NS ... ежати 1l0ЛОШСНО иао што се у ПОАОЈ!н\ју 
IП ВИДИ. У идуhој период" (lYI, ЩJU3 А I1рО,Нt3И OlleT 
САаба отруја али јој је омиоао ДРУГИ; Кр03 В IlрОАази 
отруја у ПОАа олабија но .. аАО чао Обе ћС Шlще УТIf
IЩТII ' на образоваље магнетоких ПОАова 11 .ш"зuаl\е их 
код NS. Ако 'raKO ј()ш даље ПРОДУЖИМО, видиl\емо да 
n.е се ТИМ наиэмеПИТIIIИМ јаrIањеttI и С.1абл..еље1lf струја, 
КОЈе ОКО гвозденог протеllа ПРОТIIЧУ, 113[13 О"1'I1 преме-
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штан.С - обртаље, рU'1'Нf.ШIЬС - ј,шг неТСЮtХ 1I0лова 

110 претену, који опет могу обртати Ј\lн,гпеТСltУ нглу ноја 
611 се у љихо.вом ,"ЮЈ1.У наШ.ilа . -1 

Пропуштање струје час кроз једа" а '<ас ЩЈО3 ДРУСН 

каде" као и прелазно' слабљеље љено у оба !<алема 
tlЭа3l1uа се, као ШТО СМО ранијим САшtа?lа. пон.аэа.·Ш, 

I1рОСТО об ртање1l1 ИНАУЮ ЩОIlОГ I~H ,'HtHAPn' II Ј1 И арматуре 

.У KaKUOM MarHeTCKO~1 1'I0.:1.-.у_ .исте нам (јЛI1Н.е јтп ПОI'\а
зују, ,\'-' док се арматура јелан пут у СU(Ш Ма!'Неl'СlШ" 

1I 0А>У окрене, дотле се и ыаГllеТСШI ПО.А.ОЈШ оБРIIУ један 
II УТ НИ l1ериФеријIl ГIЮЭДеЈlOl' пратева. Па ,I\НЈ{О .сПН.ЮI 

обрт арма'l'уре изаЗIIUа. исте последице, тана }'ю и обр
T[t.lbC IIQА ОЈШ 1Iћl-l сасвим xaP;HOIIJ-I'НЮ еа оБРl'ањсм ар

:\'lат:урс. Аt-ш се ne:=ta СПРОВОДIIl1НД ОНО IТpCTeHa НЭВрIlА, 

} ta,rlIP''I'CKIJ ћ О се 1I0.10UI1 ореМСШ'I'аТII 11 0 протеllУ 11(-\, 

IIСП1 н а' IИН али у И3ВРНУТОМ Сfl.IIIСЛУ . У место два пара 
ОI'lР ОНОДlJина, могу се употребити с..nМО Трll опrОВОДНlша 
ta.I-Ю .:\[-1. jeA<:HI од IЫЈХ Hpaha струју оота.Н'\. лва ланца. 

ТО обртаље IIАП К()IШ ' I '.:1ШЫ.~ At u.Г' lIеТСЮIХ rЮ.-t()Ш1. 11 0 

I1рстену нзаЗIlПа. са СIЮЈе стра.не IЈР.lO ;~аI1И1\I.,ЫIВе Ј(()

jn'He, .\КО се l1рстену I1РНUАШНIl ItpYll{lm, II ЈI(jIШ ОД чс

. 1I1Ка. 11 .1111 K8-1ШО t' ДРУЈ'ОI ' .iШ\I'НСТС ltог мстuлн., II Јн)ча ће 

се ета'l'И OKpeTaTII а смисао тога. OltpeT1:tIl .. {\. эаВИСИ]:l8 

ОА НО.;l о)}<аја ТО IIл{)ч е. :\КО lIа ПРlIмер УОЧ,IlМО ОМIНШО 

KOjlBJ се та плоча окреће Itал је Ba.1I IlpOTeHa, IJВДС
rlCblO, ,да 11e се она OltPC'l'(tTH еа C!lIIi\l еУ[(Р ОТШJil.I С:\II!

О.IIНI I ·;ал Је у Ifpctel-lУ, ДШ{ i Ш IIР О'l' I1I: , IIЈ)(',Т011 на 1L. у 

1111 У H()AНI,O lIe утиче, ано је I 10. \(>ЖСШI. ШIIlo!6Трl'РIЮI 

llрема љему. То се да .t1fШО раэумоти, Увен , нал се јо"џш 
:МRГlfеТСl{И вол приб.,нШtује) 0 11 lIэаэива супротан ПО.l 
на JlајБАи)-иој таЧНII плоче, у САед '!СЈ'а Шlстаје II[ЯII ; ..I:t
'I (нье 'уе тачко; и :како се тај магнетCI-Ш tlUЛ 110 ПЛ()'IIf 

1Јре:-"lешта) П.riоча he ос бrше IIАН СПОрllјо 01\0 своје оее 
Ul<ретати. ПОШТО се то Ilрl-Iвлачоње HOг.,нLВIIT() TH're 
онога дела ПАоче, која је н ај Gлн;-ни прстону, OItpCTilll.e 
ће ИИ'I'!! у једном Њllf АРУГОЈ\ I с.\·шслу, IШI\ (Ј ]'i.ад 1J.10 1 Ш 

ОЈ'ДО У прстену Н.-Ш ван љега. (СЛ. 70i . .-\КО је lUо'ш, 

СIlМСТ[ЈИЧ[I() ПО.10жена IJрема IIРСТСIIУ, обrТnll,[\ нема јер 

је JlpIIВAa'Jeн.e с обе стране јСД IЈаIНЈ I1 супротно, Сним 
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том AejcTBy.ie узрок М""нетска ИJlер,\ија гвож!)а; због 
тога је утицај на п .. ючу од тврдога ',еЛlша много ја"н, 
него на ПЛОЧУ ОД меканога гвожђа, ПОЈllТО се у .меН.аном 

гвожђу магнетизам БрАО брзо мења. Таква се <1Ао',а 

СА. 70. 

н окаэаАа као орло I<ОРИСllа еправа у евим тим "етра

живањима и С.'УЖИАа ми Је да y~)eM у 1'раг извесним 

неправилностима тих појава. Интсреепо је БИАО лејство 
и на гвоздене опи..i,I<е. Држе!>и иsвесну НОЛНЧИГlУ 01111-
љака па Аиету харт"је с'ю .... аи БАИ:" У IIретсва, ОIlIl.-1,ЦII 
су почели треIlОр"'!'И ос'гајућl1 ГlБ I1ОТОМ месту ма се 
хартија llремеШ']'l1лtl напрод ИЛИ натраг; аАИ аю-, се 

хартија 1I0дигне АО извесне ВНСИllC, ( која I1 ::1 Г.Н~Л·(l.ла 

эаВI1СИ ОД ја'lИне lIQла као 11 ОД брзине nбртаљај , ШIИЉЦН 
- -

I)P- раетурс и 1'0 У "paВl\Y , 1Ш.l" Је еу"рота" с IIравцем 

нuји.м се креЬу 1l0 . .10ВИ. Лl\U се хартија еа QШl.'],цњна 

llО.АOiНИ H::t прстеIl па се струја Hallpa.CHO IJ:'IIIPIf(~ , ()нда 

се може АaI{О ввлсти mal'lIeTCI-\И В(-Iјор. 

Да ео 1100{aiH.e IIОТII Уllа О.iШfIЈЈОСТ Ila~lCl)y tlретеШ1 

II ка1ШОГ оБРТНОI' магнета , онреТ:111 је је;1,rtп пр.i1() јак 
ОАеК'1'ромагнет .l\щхаНИЧНИl\1 IIYTeM и са IblfM су ОЩ1ШСIШ 

- -
IЮЈaIШ У свему исти са овима, IШ.ЈС смо ,'оре споменули . 

110 соби ее разуме, ла ве обртаље Ш1ГlЈСтerшх 110-
.10ва имати иэпесно ИIIi1.УКI 'ИШIO лејстгю, и да се .1\10 .же 

употребllТI1 на IJНД)'lщију струја у l<аюЈОМ затвореllОМ 
ОIlРОI.ЮАlfIIКУ, којll 611 6110 ИЗ.А.о}иен лејстпу тих lIOMHJf\.. 
Тога ради -ЗгоднО је намота1'И 01<0 проте на два од аја 
,нице таЈ{О , да један од IbIiХ предстаВ.il.а "РИМ(~РНН а 
ЛРУГI1 секундарни Аанац I(ао 1111'0 ее види lIа ед. 71. 
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Да 61'1 'се 1I0СТIIГАИ најеl<о помнији реЗУАтаТII треба да 
БУАе магнеТСЮ·1 ~aHaц оа СВIIМ затворон, и са ТИ l\f II ftПQ
МЫЈама, може се I<ОНСТРУl<ција мељати l<аl<О се xohe, 
, ИНДУКЦИОНО дејство у 
секундарном СПРОВОДНИI<У 

ДО.НlЗИ у г Аавноме од пре

мештаља ИАИ кретања ма

ГIЮ' I 'СКОГ деЈства; аJlИ се 

СТРУЈе могу И3f\ЭваТ II и ме

љаљем интензитета ма-

гнеТСI<ИХ ПОА ова . Међу 

ТИМ, aJ-Ю ЗГОДIIО улеСИ l\ Ј О 

генера'l'О]Ј и uдредимо ма

гнетеко деЈСТВО пр"мар

НОГ спроводнииа, послед

љи ое е..1еыепат МО)Н.е све-

сти на најмаљу меру. Ј{ад Сл. 71. 

се ин'генаИl'ет ПQJlоuа одржава сталан, Аејотво ћС бити 

таКАО исто као Аа је премеlllтање ПО.ilова из вршено 

ш)мо!;у I<омутатора са бескрајним бројем ре бара') . У 
ТаЈ(ОМ САучају, теоријски однос између УТИ'Ју!;ег дејства 
сваког САоја ПрИм!\р"оГ ]{a,leMa и реЗУ,lтују!;ег ""гнет-

. . 
с,<ог деЈства , може се изразити Једна'ШIIОМ круга, ["ога 

је средшuте у ночетку право уг АОГ [{оординаТIfОГ снетема 

и у наме ПОАупреЧIIИК lIредстаu~ьа резултаlIТУ а ЮЈРЛН

нато обе l~омпоненто. Те су }{ОЈ\ПIОI-ЮllТС одреl)еш : (; Н
н уеом и }{ОСИlЈ УСОДl угла а, Rој и ile.iНИ I1эмсl)у 1ЈО..r1 УlJ реч

Н1ша и јелне оое 10 х ) . Из слике 72 имамо ,.' = х' + у ' , 
. . 

где Је х = l ' IJQS (1. И У = I~ sш а. 

f fРСТ 'lOставим() да је магнетско дејство опаког "Аој" 
у трансформатору, сразмерно СТРУ]'[ - што се сме унети 

за слаб ступаљ магнетисаља - даКАе да је х = kc а 
у = ke' где је k [<онстанта а с и с' одговарају!;а Сl'руја 
у оба с_юја спровол'шша. Ако још нретпоставимо, да 
, . 

.Ј О .Щ.L I' неТСRО пољ.е гснератора .Ј СЛ II О C'I'aIНIO , онда ll мамо 

за стам,у брнину с' = k' sin а 11 с = '" вјll i90 + аl 
= k ' cos а где је Jt' опет једна I<ОlfСТalп'а IВИД" сл. 73 i . 

• ~ PcGpIIMa со <ЈОНУ е.Ш)lеfПIf 1-4 Н 8. СА . 55. I(аО u од.Г':' ОЈ} IН\· 

јућll A. C.tOI1il па СА. 48, 53 It 5 4 , СП којих С IIС8..lIще СНПlУ стр)' ју - и Ј" . 
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Према томе: 

х = kc = kk r 
QUS а 

у = kc' = kk' sјп а, п 
kk' = r', 

То liе реliи, да у једноставном магнетском пољу, 

два спроводнин:а наМО'l'ана ПОД правим угдом, испуња

вају теоријске односе и интензитет понре1'IIИХ ПО.АОВ<t 

СА. 72. ,1 '"'<;> '-.1.1 •• и. 

остаЈе сталан. Али из 1,:1 = х 2 + y'l излази да је за у = О, 
I' = Х, ТО значи да оу сабрана :м:агнетска ефекта !Јбн. 
C.IOJa равна 8ФeIПУ само једнога сл.оја, над је I1ЈСl'(јIЮ 

деЈСТВО максимум, 

Над се тај принцип примени па КОНСТРУЮЏlју )10-

тора, два се основна оБАика "отора могу отуда 11"
вес.тп. IIрви облик има сразмерно маАУ оБРТllУ (ОIIШ'У 
R..Ш sадршапа саврппю једпа.I{ ХОД ВАН брзину ма IНtlЮ 

(;Н.,'1Л терсЬење и 'l'аIШИ Се мотори 3011)' СИIIХРОШI'lШI . 
....ДРУI'а врста има В8АИl-tУ обртиу снагу а.·III .му ХОА я:t
RlНШ ОЛ терета. 

Ових мотора може бити три прсте: 1. Моторп С.;, ,[() 

са наИ3М8ВИЧНОМ струјом. 2. МО'l'ОрlI са RОI'l'1БШ-IОЈ;н,IШi\Т 

дејством ТИХ и IIндуцираних струја. 3 Мотори са УЈ'УПllIIМ 
дејством наизмеl-ЩЧНИХ и јеДНОCl\IИслених етруја. 

НајнроотИјН ООАШ-{ СИfIХРUНИЧНОГ мотора ДобlIја е(\ 
кад се ОКО гвозденог прстова намотају Ч~ТIIРИ СНРО

Rодшша на се ОIlИ меу)у собом споје као што је јШIllIјс 
речено. Гвоздена кружна IIАоча, ItOjOj је с.а (",IНШС 

. ~ 

стране СRИНУТ ] едан одсечан, може се употрсоитп Еао 
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арматура. Такав је мотор представљен на e.l. 7 О. 1l0ШТО 
је П.юча тако намештена, да се слободно с>крећО у пр
CTNIY, '1'0 је очеВl!ДIlО, да ће IIАоча, iHa.\ Ое I'IOА Оl< 1I пре
мссте ) , те}Ј.{еhи да се таки намес.ти , како би оБУХШ1ТИАа 
ШТО uеlш број маГllеТ<ЈЈ{ИХ Аииија, иеИЗ00таU1l0 ,,~.H за 
]Ю . 1 0Шfма те Ье и н.ретање љено 6И1'l1 СИНХРОННЧIIО са 

.: ретаљем арматуре l'енераторове; то ос У саМОЈ ствари 

];1IАН на СА. 7 О, на · KO.ioj арматура ПРОИ:iВОДИ ј~ДНЮI 

обртом два отрујllа IIМIIџоа У сваком ОПРUnОАШШУ. (Јч()
Ш!ДНО ј е, да кад би се једним оБРТО!l 1I зазвао већ" 
број им пулса, да бll ход мотора ера.эмерно порастао. 
Па IШ"О је ПРПFlАачење па ПАОЧУ највеће, "ад је она 
t! ајбл иже II О.iЮ ВlIi\'fа, то САедује , .да he ТiМШН М()'[' ОР зi1.
,\рil-Шl'll са.св им исти ХО,Д при ш.шма Т(Јре'['lt~ш . у l'раШI

IЏtЫfl II ,el'ooe снаге. 
Да 611 О.l1аи:шаЛIJ 1IОчеТ(1}{ Оl\ре1'аља , IJ .-10 1 1a. се :\юше 

(·,наб.аети једним иа.АСМО .\I , ]iojll је у са;\ННЈ t.:ебl1 за'Гво- . 
рен. ]{ОРIIСТ ноја се 1I0СТI-IЖС. тиме је ()' IOHII,..\I-UL. У caMu",\I 
!I (.I' l е'l'Н)' , I{ад отруја IIрој ур" ИР()3 тај I,С\ .Н·М , ј ан{) ћс 

. . 
JI а~Ј а l · llеТIl с.ати IIдОЧ У J.I ОlачаТII I1Р"fi.ЈЈ ачењ('" Ј«'.lе H(t-

сту па l1 ::Ј l\ЈеђУ lъе н прстена; а ПО I 1 IТО се струј е проня-
. , 

Г:() .. 1е у КЗ.1ему све дотлс , ДОI-\ Је ор:·шна. Н.iШ ХtЦ ар;о.lr-tтуре 

(',1101)1-1.1 1] ПА хода ПО .,10IШ, То се Тfl.Ш .IIНt ~JOTO pU.~ 1 .\LОШС-
. , 

Jl3НРШ1ЈТlЈ IIРЈ)О П(~,'1IIШf рад 11 [\],1) .Је lJ .еГО II а, UI1эина 

IICIIO;] н ормаМIе БРЗIIIЮ. [{ад мот о!' 11 0(;1'1 11 '110 cuo jy НОI'--;"a. ·III ~ · ОРЭИ~ЈУ 11..1.11 Х()Д Оllда ее у '1'0 :\1 СIl \ .I(JВО.Д flllf:У IIC 

!'Је pal)aТlI I1ИНaI-ша с.труја. ЈЈОШТо јо НlЛ'ОНЭ lIтет ll().н.ша 

еТН.,Јан. 

у место да се крајеви на. \С.\Ш :'I lelj'y O I )(jO~ 1 О1 lојС1 
.могу ое (јН! 1 CUO.i IlTH са ДlЗа и30.1 0ва.па К'lIlнаА.1: , ll[t J'Le 
једносми с . lUllа струЈа :--lаМС НIIТII он у Н;'l I ' t-"Iераторn . I-Iај-

60.Ы I наЧШI Аа се нренс таЮLВ :'IIO'I'oP ( .110 бll , ла. ее 

г:рајеВЈЈ I,алема :\1el)y собом (ј ll ој е све ,.\UI'i. ~(; llOpft.1a .. -t11ll 
X ~),\ II.HI са СНИМ Н.'Ш ПРllб.АИШIIО не IIOСТ III~ l1е) I la Д'" 
Cf' онда BCi-I,У са јелr-IOС;\IIJС.Аеl-l()~1 CTpyj ll.\I . Јс...·р ш:о 

се IlА оча OYB lНlle јако на:Шl.гнетшuс ,j C-Д IIОС .\JII СJlШН,М 

CTl'yjO~I, ~1O.,.ор се 11 8 ј,е ",o~.H IЧЈе ll УТII , а ако c~ с.шбо 

• 
... . !\.lII за.lа \;0.1. .\I0ТО [Ја о trouapajy ОЈ 11 о.;А. . НЈ!{ () ~La 1; '-' . t r' t'HE':p:l 1'1' ра - (>1', 
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намаГНОТИIllе НЈЈИ У опште 'гаI{(), да је магнетсн:о деј

отво протена јаче, онда ће ое кренути и ДОО1'иl11l нор

малан ход. TaltaB ће матор одршати оавршено ноту 
брзину flрИ овима ·гереТИМi\. Аа .... е ое нашла да а!{О 

ПОltретна онага генератор ова није оувише nеМЈ/Ш, к<>'д 

ос матор зауотаВ .... а, ход ое генератора уопори СI1Ј[ХРО
Нl1'ШО оа мотором. Што је још ltaра({'гериотично I{ОД 
1'0 вроте мотора Јеоте 1'0, да се окре'Ј'оље мотора не 

моше изврнути, кад ое изврне омиоао једноомислене 

еТРУЈе у калему. 

СИllхропизам ТИХ мотора може се експеримонтима 
. ДОI{азати па разне начине. IIајзгодније је 'Гога Рi\ДИ 
употребити матор оа непокретним маг нетом 11 арма
"'у ром, која је удешеиа да ое )' љему oKpel1e ((ао Ш'го 
показује С.'1. 74. У ТОМ o.iJY1{ajy премештан:ое I'<ЈАОllа 
арма'гуре ЧИНИ, те се она ol'tpehe у СУПРОТЈ-JI)М СМ 1 1.C.iI У. 

--

. СА. 7-1. 

И:Ј тога следује, да кад се lIорма ... нш ХОД П ОС'l'l lгве, 
ПО.lOВlI арматуре заузму сталне IIОАошаје' IIpe.\'I'(.t М!1-

TJleTY, који се намагнетишс ИНЛУЮЏfјом, Н:Мn:iуhи 'lаро

ЧНТИ ПОЛ на оnаI\ОМ по.ларном ]tpajy. Аю) со flt<LГ1ICТУ 

ПРlIнесе I'tOмал MCRaJJOI'_. гноmђа, lъега he MarlIeT ~' 1'10-
ЧС'l'ltу тако привуhи да ће брзо затрепе[НlТИ у с,Аед 

'брзог извртања ПОАаРНОСТII магнета; кад ход apMa:rypc 
-ст"не расти, треперења постају с.,абпја 11 слабија Јј нај-
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за.,Ј, их са свим нестане .. rep је саА ГВО;''''ђС I-IUТИН а. С ilабо 
а.ш CTa~"1I6 IJриuучено ДОI-\llзуј)1 1Н1 да је (јIШХЈ )()НIf3~НI 

постигнут И да је магнет намагнстисан IIндующј О Ј\I. 

И l!лоча се моше употребити за тај еКСllер"меllат. 
Ако се држи uрло БАИЗУ арматуре, она ће се ()Ј(ротати 
све док брзина окрстања fIО.ю ва буде већа ол б рзине 
арматуре; али кад ас l-lOр"'lа~на брзина И..iИ са CII11 .\t II.tIИ 
IIриближио постигие, онда престане Оl<ретање ј ер је 
сада l.IАоча отаАНО ПРИНУЧСllа. 

Груб ади врло очиг Аедан еllСJlерименат се .'10)1(6 
иаRрШИТИ са лаМПQМ сијаАИЦОМ. Над ос у САеЈПРИЧПИ 

.1апац, Н.аИО rellepnToTJa '1'ано и магне'l'СI{ОГ каАСМ ы., унесе 

таlша лаМll а, одма се у почетку опази брзо треllОреи.е 
,,,,етлооти у след ННДУКЦIIОНИХ СТРУЈа у ка .. \СМУ; у ко
АIШО брзина расте, 'I'РШlерења су ређа док Jlајзал <Ја сним 
не престаflУ lI оказујуtш да је .'ЈОтор ПОСТИIЋО свој н()р
:\lални ХОД, 

ТеАСФОН се у ТОМ ПО['АСДУ ПОШtша 1'<1.1\.оЈ)с I\<.\.О ВЈ'МО 
. . 

осет.;ьив апарат ; кад се сrfO.ЈИ са ма I-Ю.ЈIIМ Л(\IIILОi\ 1 :ыо-

торовим, СИНХРОНI1эа:м се моше А адо I{UIШТaIr '! ' uва'l'И, 

кал нсчеэ ну ннлуноване ()'ГРУЈ е. 

Обртна Сflага тих мотора, БИАа је нрслмет МIIО
ГИХ напора и због тога је бl1А О но'гребно , да се тана.н 

распоред направи , ла док со НОАОШI једног ел,-,щ~н ... а . . . 
~lОТОрCl·ШГ Ilpe~IeIllTaJY у след наН3МСНИЧlIИХ С'Ј'РУ.lП'" НОЈе 

ЛОАаэе оа извора, . ди се IЈОА О IЩ иза~-:шnтн н а , ~JlYГ[[M 

(моментима одрше l-ЮIIРСС'l' ('\ . Н О у НОТПУПОЛI ОДllое,У са 

ЈЬИМn 11 без обэн rа. на ХОД мотора. Т:1.l\ан . УСЛОII по
стоји и вод MOTupa са .iслноом:и е.Асrюм CTp yj Oi\I; Н.ОД 

. . . 
Ш'IIIХРUI-l11ЧНОГ мотора, као ШТО Је ('оре uш-н)аlJ Тај Је 

ус.ШВ испуљен само IШД је ход мотора IfОР'Ш .. '''". 
Тај се резултат lIостшке кал се намести у С"МОМ 

Нј>стену згодно подељено ЦИАИIIДРИ4110 гвоздено јс:;гро, 

о:мотано са Rише засебних ш.\лемопа. Два 'lЋIШu' ю:tл с,ыа 
под прайим УГЛОМ као што показ У.iе СА. 75 довољна 
су, али се и lJеhи број маше з ['uднu употребllТII . 11з 
тю·:ог распорела слеДУЈе , да кад се магнетски II ОЛОl1ll 

IЈа прстеllУ flремеС'I'е , струја се 1l0ј"IlИ у Зllтнорешш ' 

IШАемимlt арматуре. Те су струје најјШЈе код I .... и БАИ3У 
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ОНИХ тачака., где су .1lfније магнеl'СКИХ GlIла најl'уп~i'Ю; o [~e 
с[tл изаЗIIВЉУ lIа арматури Mal'HeTC1,e 1I0лоое, КОЈИ CTOJl' -ПОЛ правим УГЛ ОМ према 1I0,lOвима на IIрстеllУ.оар 

С О ' ,1. ј,). 

'Ј ' ако је теоријСf{И; на !\:1КО је 

то дејс'гво са СВИМ не:Ш. lIl1 С iIО 

од хода) - бар у НОАIШО се Т("Ј 

тиче ПОАОil{аја I1ИА ова - онда ' 

с"едује, Л" lIа 1I0РIIФе}Јllју Щ'
матуре лејстоује ненреЮIAНО 
прив..,ачење . у многом ПOl'леду 

'Ј ' !! су мотори СЛИЧIIИ MOTI)pHI\Ia 

са јелноомислсном струјОм. 

Кал се МОто р OHTcpeTII, Х'Ц 
llЈеl'ОВ на AaR .. te и отвор t,;e 
смшьи у олед чега ВШ1Ш ОТРУЈе 

1ЈРОАая и кроэ елеI<тро!\rаГlrет

ен и НаАем те му је и Аојств() 

Ј аче , !{ад се терет сюше, "упрu 'гна елеКТ РОМО)'(ufJ с на 
Сl шга порасте и мање струјс Ilр о тнче ЩЈОЗ lIјЈlI\ШfJlIУ 

1I ЈIИ еАеЈ{тромагнетску СПllра .. /IУ. ItaA нема IНIRаЈ\[ЮГ те

\Ю'га, ХОЛ мотора орло ПРl1БЛ!1;I<IIO је раван браlllill с 
. ""јо" се 110ДООИ у масне'!'), премештај у, 

Обртни ефект ТИХ мотора потпуно је једна!{ l'ФС К!'У 
мотора са јеДIIОСМllо .• еном струјом, Изгледа да Је тај 

еФс!{т највеыl' !{ал оу и арматура 11 'Ia"IЮТ без ",:ан" " ,, 
11 0АНИХ Ј<рајеоа НАИ пројекција, [L..1И IIОШ1'О се на т[\ј 

начин M:l I'l-IеТШ{Q IlOље не lt,юже концентрнсаТIl, веро

ва.тно ПО се 1-l ајБОљ(t реЗУАтат постиt-ш, кал ш:, ll О. lие 

IIројекцнје задрже само на јеДНО:\ l слсмеllТУ. У IНfште 

се може реыl ла IIројеющје омањују 'Ю.,сбањс 11 "ро
наводе тендеНЦИЈУ за ОИIIХРОIIИЗМОЫ .. 

I-tара!{теРIIСТl1чна је 11рта мотора 'I'e врсте у томе, 
што ое BIMO брзо могу 1\3UР"УТИ ; 1111'0 .. :)ко п остају 

. реверзивни. Та особина издази из саме радље ",пара. 

:сЈамисдимо да се арматура о"рсlю и да је IIрашщ o"p~
тања полОва пзврну·г. Таква оправа представ",а Оllда 

Л llllамо машину, "ол "оје је Сllаl'а, !{оја ту ";>Ш IIН У 
тера, нагомилани моменат арматуре а '{Qл ''''ј е је 

брзина, равна эбllРУ брзина ар матуре 11 110,'0"'1. 
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Ако се хоће да осигура постојан, 1I0нстантаl! ход 

11 У исто време нзвесна оБРТllа снага или ы,еЈ('Ј' у CCl
мом lIочетку I{ретања, онда се 'Гај реЭу.,пат МQше ЛalН) 

постиhи на разне начине, На пример, могу се две ар ма
l'yre, једна за колебаље а друга за синхрониэам У'1'8р
ДИТИ на ИСТОМ стаб .. у па се једној (јд љих може дати 
"ревага lIаква се ХОће; ИАН се једна арматура ~IO JI(е 

обаllИТИ за обртни сфеlП, а Ul1ше И .,1И :мање 11POH0I1CIJ

РЩЈа тендеНЦИЈа на сиtlХРОНИЭМУ, моя{е се дати аР :\/(I,ТУРII-
. . 

ЭГОДНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ гuозденог ЈеЗl ' !Ја, и 'Ј'а'«(Ј лаље. 

Да би се постиг"а шељена фааа струје у оба "аЈ/ца, 
lIајЗГОдllиј е .ie уп()треБIIТИ два калема под "раним УЈ'АОМ 
јер је опда дејство најједноставније; а"н сета фаза 

Ћюже IIОС'l'ићи 11 на више ЛРУГИХ наllина , LUTO (НЮ за
ВИGИ ОД У lIотреБJl>еЈ lе маШШ18. I-Iеке се АИllамо 1IIЩШШЮ, 

. ~ . 
КОЈе су данас У lнпрсо...ъеllе, МО ГУ лако у леситн за т.ч 

ЦHA.~J l{ад се С ПО.Је генераТОРСЮI К[I...1ем:и на ЭГОДНII .\ I ЈНС

стима. Над арматура еа эатвореШI~f -ланцем, НДI) IIlТО 

су оне ЈЮД ј еАНОСМИС.АеШ1Х ?о.fаШIНЩ, најбоље је 1I :~HeCTII 
. . 

еТРУЈУ са четири, .lеднш{() раздал ... е lIе }\омута'l'ореве Т:1ЧItе 

11.,111'1 ребра па их СlIuјитн (ја ч е'1'l1РИ 1f3 0.10Шll1а 1{. \ll за.', а 
на стаб.А У. На та:ј ј е начин GОНЮI MOTOPOU Ј1ШlаЈl (j.1I0- ·

је ll са Ана супротно ПОЈн, iненu. ребра KoM YTa'J'vpOBa. 
ТаlНIМ распоредом МОТОР може ра~ЏI'Ј'1I са ПОД fЈIl ItI-ЈО~1 
1I 0тенција.Аа и ТРО}l{lllIНИМ СИС'l'е~1О М, на) .. се спојс ље

ГUВИ ланци ЭСОДIШМ редом са три долирна IIpGTCIta. 
КОД МПОГОIlОАНИХ динамо машина, фаза се Н ОСТИiне 

обаuијаљем арматуре, двема сер ијil\.а Ј,а" еМ l) ва I'а!(", 
ла .<ад јОДЈЩ cepl1ja "11О'13 ВО,\II lНЈ.јШIllЮ струје (јЈЦf, ј " 

дру га оерија Н.АИ са сшн. .. Н ."I" JlЏliБЛlliн. 11O У IfOYTl'a.111O!\r 
. ' ~ . 

ПО.-1.0жаЈУ; тиме се оое cepl1Je Ш.lАеМQва MOI'Y HAII У НСТН 
lIIaX ИЛИ наиэменuс И::3 .·10ШИТt1 I1НДУIПIШIНН1 , . \еј(пву , . , 
магнета. 

у опште узев , елентрични се ланци мотора. могу 
разна удеШD.нати и разним (ЈО путем МО)l{е ЛОnЈI до 

110'1'01' реЗ У"'тата; а.ш 611 11 "ак lIајП]ЈОС'I'ије било, да (Је 
примарни Аанц" намеС'l'е на не ПОI,ретном де .• у мотора, 
како би се иабег"а, бар у IIЗllесним оБА,щ"ма, УЈlотреба 
]tлиэала. У том олучају, магнетоки калеМl1 с појеНII су 
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б · ' 1'35' 'ј' (lаИЭ~'1енце у о а ~laHцa, Т. Ј. ,', ... у Један а ""' ':1,_ 
lј ... У други Аанац а }<аАОМИ сваке серије , ПОGебнце' 
могу се споји 'ги СВИ ва исти '-Iа.ЧИII ИJlИ наизмннцс и 

супротно једаи другом; У 1I0САедњем се САу'.ају лобија 
мотор са преПО.,ов.ьеш", бројем ПОАова па је и дејство 
љегово у том ОДIIОСУ промељено. СА. 76, 77, " 78 110-
t<азују 1'Р" разие фазе J~aд су маГllе'l'С'Ш ИаАеМI1 у сва-

(;.01. 'i (ј. ,1 ,., ... 
,--,д. ,1. С •. 78, 

{,ОМ лава)' СlIојени наIlэиенце и СУЩ.IOТНU . У ТО.\{ САУ-' 
чају биhе свуда четири ПОАа као у с ... 70 Н 78, четири 
1' 0Ана Ј{раја ИАИ пројекцијс биkе неутраАне Ic.I, 781 а 
)' САИЦИ 77 два СУССДllа ПОАна краја I1маnе иоту ПОАар
I IOОТ. Ако су сон каАС:МН спојеш~ па IIСТИ 11:1'1111-1 , ОНАа. 

ће бити осам наИ3А1СНИЧНИХ flо .. опа I{ао што јс '1'0 обе
.1 ежено lJИQменииа п' s' на сл. 76. 

МIIОГОПОАНИМ МО1'орима у OBO~' (ивизмеюI'ШОМ) си

стему, постижу се и:эвеепи веома ваЖНIf ревухга1'Н" КОЈИ 

се у јеДНОСМИСАеIIОМ систему МО'Ј'ора IIе могу ПОС'ј'IIhи 
н то; ШТО се танап :МО'l'ОР :МШl(С изради'ги да со OItpelle 
С8 напред oApet)eHUM БРЗИIIОМ 11 без обзира IIа неllОТ-
11УНООТИ у самој к'UНСТРУКЦИјИ, без обзира на '1'оретс а 
у извеоним границама без обзира и на САCl{'1'fЈОМ ОТО!ИI<у 

. . 
с. нагу 11 ЈаЧИIlУ СТРУЈе. 

ГОIJореlш у опште о употреби мотора 'гога O\lC'j'CMa, 
ваљало би усвојити (ыедећн \Ј.ШН : У Ј\еНТРаА llој С"Ћ

ници треба да се намести генср:<тор са ВрАО ВСАИЮЩ 
броје" ,, 'ОАОllа, Мотори , које ће тај генератор Щ1е'i'а'l'И 
треба да су СИRХРОНИ'IКОГ типа аАИ да имају ;\ОПО"",НО 

оБРТ1Iе снаге да осигурају )!О'Јетак обртања, lJазсhи на 
нзвесна праВИАа у КОЈЮТРУlщији, моше се узети , ла ћс 
брзина свакога мотора бн'l'И у неиом иэвеОЈ-Юi\1 И3Dр
"утом односу са вс..ичином а број 1I0.,0 .. а треба у 1Iстој 
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раэ~юри да буде иэабрат. Само ванредне потребе МОГАе 
би измеНИ'!' 1I то праВИАО. Тога ради БИАО би КОрИСIIО, 
Сllабдети сваки матор са nеnим бројем 1I0АПИХ крајева 

"А" каАема, паэеhи IIрИ томе, да њихов број буде "1'0118-
вод од два и три. На тај начин а самом променом Сllа
јања појединих каЈ1емопа, МО>Ј{е ое МОТОР при .. Нl.ГUДПТИ 
ма за какву употребу. 

,\КО је број полова иа мотору истонетаи са бро
јем IIОАОllа lIа генератору, радља ће И>l бити хармо
lIиЧН:1 и трu.Ш.ени Је резултат постигнут; ако '1'0 Нll.1e 

случај, онда је најбоље направити МОТОР са ДDогубш, 
бројем ПО.tOlJа и снојити ИХ Met)y собом I{ао што је 
горе !(омен уто тако, да се добl1је у но.Ш маљи број 

поло ва. Рецимо, да генератор има дванајест ПОАова, 'Ја 
" 1'-' 

се тражи да ход МОТОРОВ буде -; хода геиераторова. 

TaKau матор треба да има седа,. 1I0.ШИХ крајева 11.111 
магнета, али се он МО1не унети у ..1анац само ако 6у/,е 

. ~ 

у љоиу чеТРl!lчест арматурних I<алемова, зоог '!ега ОПОТ 

ваља унотрсбити к.lИзеhе к()ита!{те. А да со то избегне, 
МО'ГО !, се МО!Ја снабдети са 'lеЧНlајест магнета, сед"" 
у сваком .,аrщу 1I0веааних наrr:шенце M~l)y собом. Ар
мат ура ч)еба да има четрнајеот заТDорепнх J{l1.,eMoua. 
Рад таквог чотора не ће бити 1'а!<О потиун I<ао I<аД је 
број ГША()на једнак аАИ нсдостатак нећс б,·r 'I' 11 озби .. ыю 
"РИР(Јле . 

~' ооталом педостатш<, ноји ностаје у САеА 'Гог IItЭ
симстричног об.,нша, биlш у ТОЛИКО ман,и у I{O.,1ItRO број 

110""8,,- буде био веt,и, 

ЛI{U генератор у ОlIШТС вма п а MUTOp n Ј полова, 
ХОД i\IOTOpa биhе pauaH ХОДУ генератора, ПОМНQЖ.еном 

п 
раз.'ОМКОМ _. ' . 

п, 

Г(шореhи у опште, брзина мотора заВI1СИ од броја 
ПОЛОША и аЈ<О може БИ1'11 иауэеТItа ОД тога нраВlJо'l3.. 
Бр;)ина се може изменити самом фазом струје у пој о-. .. 
ДI1!1IШ Ааицима иЛИ !{арактером СТРУIИНИХ ИМIIУАса ПАИ 

интеРШ1АОМ (размакомl изме~)у појединих имr измеl)у 
група импулса. Неl<ОЛIШО таюrх могуhих САучајева ГI!Јел-

OTI.:1.'JlТoA Т "; \:ДИIЏ 6 
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стављено је САикама 79 до 8?, Јtoје се саме собом об 
ј ашњују. СJlИlШ 79 предст:.!!,ьа најобичнији r .. I)'чnј н 
Jtоји даје најбоље резудтате. У том САУ'щју, arto се 
употреби основни (типски! оБАИК мотора, Ј\аО што је 
представљен САИI<ОМ 7 О онда ће један потпун таАас у 

Сл. 80. С • . "1. 

сваком лаицу произвести један обрт мотора. У СА. 80 
и сти ће се резултат ЈЈостиhи кад сс наврши јел",r "'i1лас 
у сваком Аапцу, lJOIll'I'Q су ИМПУЛСИ СУКЦССИПI1Н, лолаас 
један за другим; у СА. 8 I то ће бrпи кад сс Н"вршс 
'Јетири а у сл. 82 осам таласа . 

На тај се начин може []остиhи свака )l(е,,",с,,:1 

брзина код мотора, бар у грающама практпчпих по 
треба. При ПУНОМ TepC"I'y, ови мотори имају нету моl1 
као и мотори са јеДlIо смиолеllOМ струјом. TpaHC'I'OP
матори им још већма подижу ту добџу cTpallY" И они 
се мору на сличан на'IИfl мољати у ItОIJструющјн 11 
ОАакшаhе YBot)CIbe мотора и љихову I1рl!Мену '''' пра[{
ТIIчне потребе. IЬнхова је издашност већа 110"['0 [{ол 
садањих траНСфОРt>lш.тора а та TBp~)elba оснипа.'1 на I) IШМ 
OOHOBahl:t: 

Н()Д трансФорма.тора н:ао 1111'0 се О Ј-Ш Сала IIра ~ю, 

м!! про изводимо струју у сеr'уидар"ом .-1анцу \нш,ајуlill 
интензитет ИАН ј ачину примарне rrЛЈ[ НПi1.уцирајуllС , l1 :зit
зивајуl1е струј е. Ако y~HCMO да 1IОСl'ојll сра:ЩСрIЮGТ 

према гвозденом јеагџу , онда l~lO I1IJДУ lt ' I'ШН·Ю , \сјстно, 

[{оје се врши на сс[{уидаРНII !ШАем бити с раЗbl СРНО 

бројном збиру I1рlшсиа у IIнтеНЭllтету примарне струје 
и у једип,щи времена; ода[{лс САедује, да ће Нl'н , \ат()м 

броју промена, сваю)м НРОДУЈ!\ењу Hpl1MapHC eTpyj f\ (ц
гоnарати сразмеран губитак. Аа бlr се добило У'ЮО' I'юrе 
промене у јаЧИИII струје, што је нсопходно "'J"I'роБIlО 
за издашну индую\ију, употребљаnасе llслrrШI б рој 

. . 
ТрОlJтаЈа , а то Је псз~н о еа MrIQrlfM JlIТС'ГНПМ llОС~1 е,Џf-
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цама. Јер у САед тога нарасте цена а опадне издашност 

генератора, веАЈЈКИ се део енерГИЈ е 1'рОШII на загрс~аlbе 

језгра, због чега опет опаднс дејство трансФорматора, 
јер језгро не дејствује свом спојом снагом, кал су Ј!З

Нрl'аља ВрАО честа. ИНЛУКТИDIIО дсјство је TaKo~e JIРЛО 
САабо у извесним Фазама, н.ао штО се 'Го nИДИ из граФIIЧ:

хих IIредстаnака, а ОСИМ тога ту може да буле н lIеш{

ТИВНI1Х периода а.ко има интеРВаАа ИАИ времених раэман:а 

изме~у раСТОJllШХ струјних ИМПУАса ИАИ та .. аса. Преме
штањсм пак ПО .. iOва у трансФорматору, и и:заэинаљсм 

ИНДУ[{ТИВIIИХ отруја тим премеШl'ањем, ипдующја има . . 
нлеа.ШН карактер Јер ~a све време :mдржава СВ ОЈе 

Мal{С!IМа.ШО, најја',е дејство. И:Ј то га се дакле мо:-ке 
са(",вим ПРИРОДНО ::tаI{Л~УЧИТИ, ла се IIремештаљем ПОЛ(lва 

много маље енергије губи него кад се ПО"ови и .. ш струја 
изврћу. - -

!{ао што се 11:·' д осадањега И:Ј .. агаља вили, 1'села 
је ннпраеио еА еl'iТрИЧIIИ мотор са Ш}ИЗМСПИЧШјi\l стру

јама, Itоји има спе добре стране мотора са јf\ДI-IUОi\lИ
слсном струј ом Н [юјЈЈ је у извесном погледу јОЈII " 
БОЉI- ] ОД њих . ТИi\lе је I1ИТ[tње О IIренос)' CIIu.re Нд. , ~a.-. 

. . 
ЉIJНУ УШ."О У са (j ВlIM нову ФХ1У, Т . Ј . е,ад се IIPIlPO, \11C 

CHaГ~J КОЈИХ ' наро'ШТО IIма MH o r o у lIоДонаДIЈма', ~(o I 'Y ' 

МНОГи Аакшс ПIЮНОС I'IТII HOMoh)r е." еКГРШЏIтста не l ' {) .\0 

сада. lIош'Го је та страп од огромне llЮНПОСТ1f П О ~y

луtlУ I1Ндустрнј у , :ми ћемо се ј ош .мало эаДРПtr.t.ТlI 1:01\ 
употребе јСДf{осмнсљеrшх 11 НШlаМОНlIЧШIХ АIOтора :Ш. 
пре ll ()С снаге, нагючнто н:ад се стпар 1'11'le проноса ве

.НШ.IIХ снага 11 IШ lIe.tllllt y да .... 1.НН у. 

Ниде .. НI смо Н;\Щ.ЮД. да AIНHHI O МШIII-Irlе, бlме 0 118 

јеДlfОС:\fЈ.ЮАсне 11.1111 lI:tН: tмеННЧIIС, лају Р. .rIСНТрИ ' IIIУ струј у 

овојll1tl БРЗIIМ оиретаљем. У нај виш е случајсва, за OJt} 10-
~. . 

тан.с ДИIШЈ\ЈО маШl1па УПОТРООЉС fl rL Је 1I0Дсна lIapa, НОЈо' 
тера парне :.машине. А..нт И .ма врло МНОГО САу'шјена I 'ле 

би се, у место ВОАспе IЈаре, J\IOr .. tC YlIOTPC(jIlTIr TYPOIIIIO, 
I{ојс ()н:рећУ ПnДОtlа:1,И те l' <1Н.О б (( ео '1'О:>'-{ nРИРО:\II!Ii\'( 

сн аГО.\·1 МОГЈlе IIPOII:·1J3CCl'lI '1'01.1<0 РСћИ беСПЈlаТIIО, UeAIII<e 

1\ 0..., 11'1I-111е е.1еИl'рl'РIIIС струје . А.Н' оБ И'I1Ю ТII IJОЛО llа , ЏI 
~ .. 

HIf су У варошимi:t, r Ae 011 се еТРУЈа I{ ОЈ У OIH" IIРОНЭI\IJЛС 

6' 



мог.ла одма утрошнтн, него би треба.ло ту струју пре
нети више десетина ИАИ ототина километара. Ту сад 
настаје теШКОћа око преноса. 

По себи се разуме, да се еАеКТР"'ш:t струја добрим 
СIlРОВОДЮЩl<ма на "р. бюtаРНI!М ШИlЏ1ма моше спро
вести ма на какву даљину, lШО на IIpllMCp I( ОД теАе

граФСItИХ шица, где СТРУЈа преНОСII Ј(ротаље тастера са 

једне штације на другу. Али аl(() ј е снага коју хоћсмо 
да пренеоемо ве.-llп-tа, на нримср више десеТИllа lfАИ 

СТОТИlJа а мо)кда 11 хиљада парних l{оња, ОНАа Пlпање 

ве!; није тако просто "ао "од теЛСГРilФа, гдо су струје 
nрАО слабе. Јер за та"о јаке струје ваља употребити 
нарочите СНРОВОДНЈше. 

Овде се питање може решити на дпа нз.'шна; (I.AH се 

могу упо·гребити струје · САабога НilПОflа а веыше 1(0-

Аичине ИАИ обратно, количина струје MOil{e БНТI'1 мала 
а нанон ј':ш. СIlРОВОДПИЦИ у оба та СЛУ'lаја не I, e бити 
исти. AltO употребимо струје с . .абог llаllOна. (>flA" СIlРО
в(цницн треба да су БрАО деБСАИ; обраТIIО Сl1рОUОДШЩИ 
ће бllТИ у ТО.Ш"О таљи, у ltOЛIШО "рс нссеl1а струја 
буде IIмала uеhи напов. и: ПОШ"l·О се то Ш[ТШl>С мора 
па првом меиу посма'грати оа еltDИОМСЈtог ГАСДIIшта, 

то се п о себи разуме, да неве БИТII cRe једно да М[ 
ћемо прсносит" отрују ВИСО"QГ ПАН НЈlCЈЩГ на.ПОJlа. 

Аа (ји нам ствар би.ш јаснија У3IJИМО јсдаа JlРШt
ти"а" пример: нренос llОДО[laДПС снаге из АаУФСШl у 
ФраЈIItФУI}Т, I{оји је IIЗВ]НllСП 18И2 I'ОДlјЈЈС ПРИЛНltо}! сле,,

Tp l'I'HIe из .< о жбе у ФРаЈЩФУР·ГУ. Аал,ина преноса IIЗНО
сила је 175 "ИАометара а нренесена спагn О Ј(О 200 fШРПИХ 
ItOIb"a. Претпоотап...ъамо да ће се ни. том пре носу у (ЩМОМ 
СНРОI!ОАJIlIКУ JlЗl'уб[[ти 10'/. ал l,еЛf: ()НI\I·е. lIит" е8 1(0-

Аlше дебл,и[[е треба да буду баЮ'РllC )((IЩ(~ , . шю (Отруја 

бу<\с llмаАа 1 ОО, 200, 1000 и т , Д. вол "та ? Pa'IYI1 110-

Јшзује , да шш струја буде од ] ОО волат", ""ла бl1 
С"lЈОВОДШЩIl бим. тшю дсб(ми да бl! "Х једва тројl;ца 
могли оБУХDЮ·И1'Н; на 11 за струју од' 1000 волата 011])0-

ВОДЈ!ИЦИ би БИАИ три нут деб.\.и од ' 1 0ВО· JlJј О hIllШIЩС. 

• 
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На сл . 83 ПИАС се нацрта,ш пресеци спроrЮАIIИЮi за 

струје раЗlI1IХ напона l' то ~a 2000, ',000 и ) 0000 ВО
лата. Мали I1а1{ црни НРУГ ,;у преАставл.а пресен спро-

._--- -- -----" --
~ -

--'- '\ 
- -" -

~ 
_\ --

- "-
" 

о ОО - -- -

7% s;: 
~ о 

{О О/"\-,О ооо- ", OIJ O - --.0 

~ - -- ---~ - ---" --
~ ---

• w 
СА. 83. 

подшш.а н:оји је у"отреБЉСIl за Аu.У4.С1I с.кп Ј1РСНС)(ј а эа 
струју ОА 271100 полата . 

I[рсма т(ню са е]{ономског ' ·ЛСАишта. а то је lIi1j-
. , 

ва:ШIШЈС .г ЛСЛlНuте иад преноса ClIaI'e, па..ља Уl lO'I' РООIlТИ 

ШТО тање СПРОВUДНlНШ" лаКАе струје llIT() вишег наП О ЈЈ:l. 

Али се овдс среТиМО са ДРУГИМ озби.ышјl1Ы теШЈ(О
Ьама. Данас је овима познат:), стнар, да се из jeAIli.J
смиолених динама машина не може добити струја, ]\0';3. 

би I·н,·ЈаЈЈа знатно већll напон ОД 2000 полата. Теlш\о l1а 

лежи у томе ШТО се такве струје теШf{О могу 1130.,IU
BaТII. Ваздух је најбољи I1ЗО.1атор за електрицитеl'. Али 
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љегопа ИЗОАа" 'орска моЬ има својих грашща. KIA напон 
пређе неку извесну вредност, онда е.lею·р'щ'п(:т про

бије ваЗДУЈ1ЈНИ сА ој у виду варнице. Те су lJаРIIIще 
l{раЬе ИАИ дуже према папопу CTPY.ie; Tal{O 

напон од 70О ВОАата даје flf1РШЩС од 0'1 М .\1. лупс 

» ~} 2200 » }) » » 0'5 )1 )) 
» ») 4000 » » » » 1'0 )) » 

) 1) 31000 » )) ») » 10'0 ») » 

11{ице динама маlllина И30.rlОDaIlC су ра.i::IJlIIИ C~'IO
лама и l{ад нроиэводе струју rШСОЮIХ НaIlOlЩ НlJше да 

се деои, да отруја ма , на ком месту пробијс ШОАатор 

" тимс поквари цеАУ машину, јср '<аД ПОСтаllС 01.\'10 

једна _ варница онда се она више ЈЈе гаси опе ЛОК ОН

ти'le отруја кроз ОIIJюводнике . Та је о.шсноот jOfII вСl1а 
"ОД машина које ее ОЩЈеhу и за 1'0 се може рсlш да 
се Ol{peT"e машине 3<1 врло IJИСОКС CTpYle ис МО Ј'У ,10-

вољно 1130..10ва'Ги. И:ЗОАО13ање је само онда. СНСУfJIЮ, идд 
ее спроводници, који СПРОВОДС С'I'рују високо,' H;lIIOIla 

не l{peliY, кал оу мирни. 
Економија лаН:.,1е захтева струје што Bcllcr "анона 

. ~ 

ЈСр се онда могу употреоиl'И ОРАО таНЮI СПРОI"ЮДIНЩJl; 

С. АРУГС отраflе практика са AIHf~MO маШlIlIама ое ДОН-
, . 

вољана високе НallOlЮ ЈСр су ИЗО.ШТОРИ lIеси, ' У РНИ. 

ЈеДНОСМИС.tl.СIIУ струју паJl.а НОПОСРОДНО пре lfCТП И:3 
генератора у .мОТОР и за Н.ЈУ вреде ОНДn горљu 'ј'{ : IIЈЈ\.ОЬС. 

Jlаинм:енична струја може бити 1Ј11с}\а у 1'(Чlсратс\ру а/ш 
се мо .ше трансФорматорима l1ЈЮТnОрИТИ IIрС Јюла.сrс:\ па 

даљину, у СТРУЈе "IMO IШСОl{ОГ "аllопа 11 l{ао 1','tlша "РС

lIeTI-1 танким спроводницима на даљину. Стигав на место 
опредељеља, тој се струји такође ТР:НЮФОРМlIторима 

моше спусти '!'и напон 11 УПОl'ребlI'ГlI као струј а IIИС!{QГ 

напона. ААИ је тсшкоћ.а БИАа ДО пропаАасна ТОС.НIIIИХ 
, . ~ 

мотора у томе, ШТО ПИЈе оило . еАeI<ТрНЧIlIIХ наИ:::ВЮПl1ЧIIИХ 

мотора, који би имали нра]\'ГНЧЈЈО ВРСЛПОСТ1Ј. Сад се 
тек маше СХDатити огроман значај ТеСАl1lШХ е.,н:кгрич-. . 
ШIХ мотора за ИIIДУСТРИЈУ, ЈСр се њима "0)1(<: "реНОСИТII 
наизменична струја ВрАО lШСОI\ОI' нанона на. ла .. ышу, 
што ее са јеЛНОСМИС.-lСIIИМ струјама НС сме 1111 1I00{У-
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шатн. Генерюор lJРОИ3UОДИ ОТРУЈУ нвонога напо"" те 

према томе, пошто Ое љегови СIlРОilОДНШЩ ОЩЈеhу, 

нема опаснОсти да ое изо.шција моше ПOIшарити. 'J'aJlRa 
струја прошав одма поме генератора IIP03 трансФор
матор ИЭ.Аази из њега са ВрАО ВИСОRИМ напоном, аАИ 

нано се ни један део У траноФорматору не нре!,е, то 
је I1С·llључена и опасност да ће TallO висона Cl'pyj:t 110-
н~арити ИЗОАоваље. Струју Ilall врло ВИСОIIОГ Иal""rа 
проводимо кроз ТaIП'tе СПРОВОАнин.е, чиме су за,'() во

љени и економски захтеви. 

ЈеДНОСМИСАеним се моторима може згодно "РОЈ[О

СИТИ онага ' мање преДПОСl'И и на ма.iЮ да .. ЫI1JС. На 

ПрО'I'11R за преносе ВСАИItНХ снага и на ВСЈ1ИI<е ДИА.ннС 

морају се у"отреБИ'IЋ мото р" са наизмеШ<'IfIОМ отрујо ... 
А таииХ мотора ниј е БИАО, до Те~АИНИХ наизмеЮl'lНlIХ 
"отора са обртним ИАИ ротаторним ' магнетизмон, на 
лан_lO оа обртни м ИЛ" ротаторним отрујама. 



Пошто је Тесла иавео на чltСТО IНП;:1I1, е о СВОЈИМ 
i\IOТОРИ!l.'lа са наиамеНИЧIlО:М: СТрУЈОМ, као lUTU (јМО ТО 

. . 
наllредиэ~оши.lН, ОН Је шtреllУО OUOJY lI ашљу IШ другу 

отрану. · ИмајУћИ ПРНАИltе да се ради ()])ојих \!Отора 
упозна са извеоним дејстuима е~еК1'РИЧНI1Х струја L!И

соко г н апона, 'ГеСАа је ставио себll у задаТаЈt да у том 
правцу оде даље но и ко пре њега, ла IIРОIl~IIОЛП и 

проучаRа струје веома ВIЮОКИХ , тако рећlt О ГРОМНИХ 

напона И.l1И потеfll~ијa..iа. Танан задатаl{ н alto је бllО 
заПИМ~ifВ, и ако је могао обеhава'l'И npAO В~t}fше ре

зу.~тате, 6ио је у исти мах 11 UP~O Ollacall, је р струје 
ОД преко 2000 ВОАата су она-сне и 11 0 сам ШIIНО' " _,ьу.\

ОЈ·Ш. И најмања иеlJ(-1Нt.ља енспеРИМ:СJl'1'атора у раду са 
Т Иfo.l струјама, могла га је ста.ти ш.н uота. 3601' т,н'и IIII

I~OMe ниј е ни падаАО на памет, да са 'I'[\ИО Оl1аспи .\{ стру
јама еI~сперимеIIтише, и да. }{8.кве нове IыIoBcc ()собште 

истран{уј е, Н<1А со У нанред знаАа Iы1( )ваa QСПОТшn осо-

бина: да су смртоносне. . 
Тесла ј е за своје студиј е изабрао оно исте струје 

эа које је и свој МОТОР направио u. ТО су nau.j,\{rmll l l1-tВ 

струј о. Али И паизмепичпнх струја ""а ра3ЈЈШ' врста. 
НидеЈЈИ смо напред, да код наизменичних струја, смисао 
струје се у шици Вр .. ю 61'30 мења: струја час II ;\C кроз 
)I{И:ЦУ с Аева на десно час с AeGlla на .ilеВО Ј ( I((ЈЛ једпо

СМl\меl\ИХ струја тих промена смнсла нема, ного струја 

'l'ече непрестано једним ИQ1'ИМ смислом l. ОВ:1I{f) :\lCљање 

С~IИСАа I~OA наизмепнчних. струја Mf)}He 6ити per)( ~ и уче

сташtј е а ПО томе се мери учсстанос 'Ј' IiАН 1;РСЈ,'(НПI.l~ијn. 
Н :lиаменичних струја. MOiН.e ][аиэмеIlИ4Н~ . сТруја са~1O 

. . 
IICT lIута промеНИ1'И смисао у .ЈеДНОЈ сшtУНдИ, " моше 
11 десет и двадесе'l' пута. Онда се KailtC, да оу то 

, 
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наllзменичне , струје од 5, 1 О или 20 фрекпеНЦl1ја у се
КУНДII и~и струје (Јд 300, GOO, II~Н 'I-!(JO "'рСIШСIII\ЈЈја 
у МЈIIIУТУ. Није све једно ла ~И ћемо Ifма1'Н П ОС,1а са 
струјама веЬ е ИАИ мање учеотаности НАП ФРСЈ\.ве НI\llје . 

НОД оБИЧIIИХ динамо са Ba~I3Mefll·t·IIIOM \пру-
ј ОМ, у'.естаност је у О[lште с~аба. И за оБИЧllе IIUТјЈ~бс 

. . 
1'0 Ј е са спим довољна учестаност за. ТО никО ШI.ЈО НИ 

Тр:1.iE ИО ла учеС1'аност наизменичних струја пuвсhа. Са.!\'ю 
је ТеСАа ' хтео да "розведе струје ОРАО ОllсОI\О у'юста
Jl О(ј'Ј : И и да UИДИ да .ли те, тако реЬ и нове струје , :1a~ 
држаuају исте особине као и '{аД ИМ је учсстаНI>СТ 
слаба ИАИ може бити скриnају у себи особине о . lIојIlЩ\ 
МИ Н не саљ&.мо. 

Ето тако је 11 0ета.,,-а читава серија ОН.спернм:еlJnта, 
:кој е јо за ПОС..1едње дпе ГОАИl1е ТСС..1 а И3ВрllНl О са 1ЈШIЗ~ 

меНИIJВИ:М СТРУЈама велике у честаНОС'l'1I и ШtСОЮI Х 110-

теf1Цllјала. Ои је од један "УТ СКО'IИО од струја од ,\lIe 
И: .-111 три хиљаде ВОАата на струје ОД 1I 0.1а :МИ.l1l1ј уна но

А ата. У место да РGtди са lIаиэм-еНИЧIIИМ C'I'pyj::LM<l ()Л 
СТО и.ш две СТ01'ИIIС ФРеЈшенција у секунди , О П је 

Јlаправио СТРУЈе ОА пише десс'гюta и стотина ХИо'l ,;lла 

Фреl<вепција у секунди. 11 резултати lJОСТШ' II УТИ ТЈШ 
путе:н преяаэишли су свака ГЈа и најфантаСТИЧllија Oll~

н:инања; еltСllери :мuнтн са ' 1'(iНИМ СТРУЈама иза.зваЛIf СУ 

АИВ.II,8ње и у Америци и У "RBPOlllf, Itаио Ј{{)Д неую rх Tal{O 
и ИЛ" најучснијих ПОClнатрача. ПIта више МО'I{е се реЈIИ , 
Ш1'О су носматра(III енспеРИМСI1а.та бl1AI1 учснијн} У '1'0 -
ЛИНО је деј о'l'ВО Ilа ЊIIХ бiМО cllam.I1l1je 11 UC.ie . 

О ТИМ овојlНI 8 Iн;н еР".\I СlIтима Tec.ttit је АРJl~ао ЛRа 
предаваља; једно у 'Ьу-Јорну '/ .. Maja lS9j год. пред 
амсрнчким АРУШТПОМ ИI-I)ниљера САеl(тричара. , а ЛРУ I 'О 
~a Ја ну:ор:I. 9 I 
4 Фебр\' ;ор1. t 8 2 У Ј OHAOI1 Y lIџеД ~ПГАеСI\llМ ДРУШТIIОi\l JlН -
жиљера еАектричара. ТССАа је Дршао још ЈЈрсдаваље 
и пред епглеCl(()М Академијом JIаУ'{а и Ф[ШfЩУСКlШ лру
ШТНОЈ\'I електротеХIJИ l lара, а.tt и су само ПРШ'l два l1ре

"авања luтампана . И у место да у краТI{О Jl з несс :но 

сам о саДРJl<ИIlУ тих предаваља, ми Ь емо И311ети "р"л 
ЧИТ(1l) це~оба та предаваља, т{ан.О би ШТО ПОТПУШIЈО СХН(1-
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' I ' IЏИ ТОК ""СА" самога аутора, Почеhемо наЈпре са 
. . 

"меРИЧКIIМ предаRањем Ј;ОЈе гласи : , 

Ништа није при"аМЉИВl1ј с: И важније за I!fЈОу',авање 

ид природе, СХRаТIIТИ тај ве •• ши механизам, lIјЈUlIа!ш 
CIIAe, које у њему раде и З<1l<ОIIО, који љиме у"рављај у, 
јесте најУЭВllшенији задата" ума чопечијеl', 

Природа је паГОМИАа,ш у васе.ьеН!I нензмерну енер

гију , Вечити прималац и СПРОВОДНIIК те наизмсрн() енер

Ј 'ије јесте етар, Сазнаље да етар ПQСТОји, ЈШО 11 )'1J()ЭlIа
Bil.lbC љегове радље јесу најва}I).lJији реЗУЛ'lЋ'I'И ~юлсрпог 

наУЧIIОГ испитив"ља, ПОТI1УП О l1аIlУШ 'I'Шј,С 'идеје о деј-
. ' . . 

ину на даљину, усваЈаље Једне средине, "ОЈ а пснуљав" 

це о IIpOCTOp и спаја ме!)у собuм СВУКU.Аш<у маl'орију, 
О СА()БО.Ј, И.'1 0 ј е :М:ИСЛ lI о це од једне веЧl1те оумљо I1 отва
)н\.јуt1И II O O ХUРИЗ0нат - НОВИХ 11 lIеuчеюшанн:'\. fo.101'Y}i
JlUСТИ - проБУДI-IЛО је _ а-шпље ИllТсрссованс :-:la нојаве) 
lюје су нам Bet, 113 ранијо бил" ПОRllате , То ј е (,НО ВО
л ltШI коран н. схпатању природних CIIJ1a Itao и IЫ1XO.ВI-1X 

МflОГОС" 'РУl<И)( утицаја иа наша '<УАа, То је 6 1f,'0 "а про
све liеиог ученика физике ОНО ИСТО, ШТО Н ра:Ју меваље 

_\lсханизма пушкс IIА-И парне М;)IlIIIне аа А И U. "I .• аЕfL . По
јаве, Ј{оје СМО наВlll,АИ Д:1. C~iaTpaMU. I<ао 'Јула, l;:U.i<: НlICМО 
МОГАИ објасНl!ТИ , сада ГАедамо сасвим другоја'lO' Вар-
1Jt1l{а ШIАУI\ТИШЮГ IШАема, сијаље Аампе сија~lll1~е, мс-

, , 

ХUllИtJ ка деЈства САекгричних СТРУЈа и МаЈЋста, Iшеу rшше 

B:tlf нашег домашаја; посматрајуtш их данас) (jI (C нам 

не ИЭГ.А еАају неразумљиво као пре,ђе, она се IIрсr,тап

љају нашем yr-,'f У l'L<1() прост 1Iехаlll1эам 11(1 и аН.и IШСћЮ 

lIa чисто са њихово:м правом ПР"РОЛ(Нf , М l1 даllа с Э ll<1М (), 

Ай права истина не мош.е бити јnш за 1\)'1'0 ( ~ I \ Iн-шена. 
'1'8 инстинктивно осећамо, као да је СХ llатањс СНС Ј ' ;). тога. 

већ ночело у нама СННТ;).ТН . . Ми се 11 Аанас ДIIIIII ~10 тиlt,-f 

.. ЮIIИМ IIOJanaMa, тим ЧУАlIоваl'lIМ CIIAaMn', али НИ(јfo.lQ пшuе 

Ifе~оhни; ми ИХ можемо ДОНСИАе објаснити , Mlt~lQlI{eAIO 

*) ОРUГИНI\.ШII Ш\САОrl IIpe.t.QtlilIbI\ rAI\CII ; E'xpe l'irнenls ,,'јtlt ;Jlle"
' ~,1 t e c nrt'e l1l l'1 оГ tl el'Y hi[Jh (l'cqueIH;y uHd th ei l' IlРРНt:illiоп 10 lIletods 
ОГ nrl i{i cinl illшлinаtiО/l, Ьу }"'bliola Teell1. А lcctllf e dolivr cd b~f() ro 

t llc American Jnstitllte nf Elet;trit;al Engin e er.!> at CoJlIm!Jirt Со ll щ~с N. 
У 1I1ау 20 ,11 1891. Ујсе Presidel1t LoakwQo(] јп tll o Cllair . 

, 
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и рачунати с њима и надамо ос да heMo на.Јзид УСIl8ТН, 
. . . . 

да ОlЋрИЈемо таРјУ, јlOЈа их ЈОШ за с'ц од нас СЩ)јШС\. 

, Сва1Ш ученин. природе, ва.ьа да ОС стара да lIO:tH:.1 
и разуме свет, fкоји је око иас. Несавршеиост наШIIХ 
чула НС Дозвољапа нам да УПО3НЕ' .. мо унутрашIЬП еаетав 

материје; и астрономија, и аl{О спада меl)у најве.rНI'Iап

СТПUllије и најПО3ИТИlЗI-Iије природне паун.С, маше да нас 
. . ~ . 

поучи само о ономе, lllT() се деШf).ва у llЮЈ10Ј наЈОЛIIШОЈ 

OI-tОАИlIИ; о удаЛ)8Iшјим ДСАони:ма беснрајпс пае8"ы;ље 
Шl0 11 О љеним безбројниltl звездама и суш~има, МИ пс 
знамо ГОТОIЗО I1ИШ1Ћ. Аљи тамо, где Ha~I чул.а нс А-ЈОГУ 

допрети, :М:ОJl{е нас OABeCTlJ наш дух па се с тога мо..., 

i1СС.ИО надати, да нам и ти, данас НСIЮ:ЈШ1ТИ СВСТQШl -

беCIЧЈајно н В8Л1НН! И .маАИ могу ДOI-ЮКIС бити нознаПI. 

Па 11 онда кад и то све лознамо, нстражујуlш ум на

иhlIћС на преПОН8, МО1л'да па свагда не прелазне, I{a 
U]Ј;ШО.:И позпаВaIЪУ онога lIIТО нам св ca.;ttO ""сиНl1 , и чега 
је просто прuвufj<l1-ЬС једина и несигурна основа целе 

наше ФИЛОСОФИЈе. 

0,1 свију об.нша неиљ\ер.Ы1ЈЈС н сву;\а разастрте. . . 
еНСРГЈIЈе природне, НОЈа ненрестаШНI промена:иа и r-;pe-
Т(1ЊОМ СВОЈIПI као I-ШIша душа ОН{ИВ.Ћава трому васе

~ьеIIУ, облици еАектриците'та и магнетнзма су :мош ' ",,,а 
Iшј;:шrrИМЛ:>Ilвнји. Појrще гравитације IТОШО), ТОПАоте и 

cbeT.-10СТИ ' OIHiJ-на~I() епаютм даном па се брзо па ЈI)ИХ 

IIJШIШ!{l1емо, и бр:-зо изгубе :за на.с ешшу mlJlpCOДlfUCT 11 

ЧУсЏIопатост; али еЛСI-\трицltтет Jf ,иаГНСТllэам са (ШО.lИЈ\I - . 
засеОI-IИ.J\I сродством, са CBU.lIIiH ПРНШIДfJО ДВОСТР~'lШМ 

иаракl'СРОМ KaJ-;ав НС на.1ДЗIВfО I\OA oeta.tJl-IХ [Ј ЈШрО, ~ШIХ' 

Сllла, са својим IIРИВАнnељем, одбијаљем н обртањ\)!\[, 
. . 

КОЈе I{ао да су чудне :маШ1ФСС1ЋЦНЈе НОН.ИХ НСШО::Ш;:IТИх. 

УЗРОI{а, спе Т() lIэнаипа и lIOACTII'IC наш ум на раЗ1l1ll1П
ЈЬшье и испитипю-ье. Пlта је С.Аектрицитст а 1l1'lЋ .\13.

ГHeТlJ3O"M? То су питаља, I{oja се Још јелнаI{О ПОl!ав
л)ају. НајСllџсобнији су се умови баШIАН тим ШI1ЋЊЈ1I1Ш: 

алн сс на JыIx НИ ЛО данас ННЈе ПОТtlУНО ОДГ'ОВОIIIЈЈlO. 

Али И al{O МИ ни лаlIас нисмо у стаљу рсhи шта еу и 
:какпо су те особено СИАе, !\-'Ш СМО сс' ппаl-\ :-шатно llрИ

БЛШЮIAИ рсшељу тога проблема. Ми смо данас УВС!,'''јlI 
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да се еАеК'l'ричне и магнетсне појаве могу пршшсати 

етру па смо с тога мош'да у IIраву да Шlжемо, ла су 
llojall8 статичког еАеRтрицитета последице етра ПО., 

IIРИТИСRОМ а ПОЈаве дипаМИtI:КОГ е.А.еRтрицитет.]. 11 8Аен.
тромагнетизма да постаЈУ н:ратаљем етра. 

На првом се месту питамо Јпта је ТО 8АeItтр!щитет 

и имаАИ у опште чега, што би се могло JI<LЗП<1ПI елеI{
трицитетем? Објашљавајуlш елеI<'l'ричне ПОЈаве Шl мо
жемо ГОВОРИ'l'И о С.АеКТрИЦИ'1'8'l'У, И.АИ u СЛ8IПРИЧНО.l осо

бини, о његовом стаљу МАИ дејству. АIЮ ГОIЮРИ1ЈО о 

ељектричним деЈствима, морамо раЭ.,ШI-юuати Ана таю~а 

дејства супротног каро-"тера, }ија се узајамно 1I0ТИРУ, 

I!ОШТО нам посматраља показуЈУ да таква дпа СУlIрОТ1Ш 

дејства постоје, У ОС1Ћо\ОМ то тако мора и ла бу ле, 

јер ми не можемо у средини иљи медијуму као што је 

стар произвести нин.акав ПРIТГИСаЈt, никакво преМОlUтање 

ИАИ ма н:акво кретаље а да у исти ?\Јах пе и:-ш: :Ol~е.мо 

у ОКОАној средини ист() ТОЛIНШ али СУl1РОТIfО дсјс;гво. 

Али ако говоримо о с.лсн:трицитету нао о IIСI{ој ('твари, 

онда морамо, Ја МИСЛИi\I, наПУСТlIТН .миса.о О ДIНС еЛGl{

трицитета, пошто је ОllС'I'аIШI{ дпеју тшших стиаРЈI врло 

невероватан. Јер ЕдНО flIОЖС'МQ 11 замислити да lJOCToje 

две ствари са СПИМ Јсдпаl{е IlO }{ОАИЧИI-IИ, С.t1ичне ПQ осо
бинама а супротног I<аРaIпера, обе Везане за мнтерпју 
обе llрllвлаче аљи једна другу потиру '1 .ТаI<шt се прет
lIоставка истина на:меЬе l{ОД извесних појава, она. IIСТИНз' 

може чест() да ПОСЛУЖИ, да се те појаве објаене али 

се ипю{ не МО}1{А преПОРУfНТТН. Ако дакле Тal{IШ стпар 

I-i.ao што је е~18ктрицптет постоји, онда :\IOЛ{8 1I0(','I'ојаТI( 

само једна таква ствар и OIfЛa је llрЛU Muryt:i.O, "џt су

ШПllПОСТ ИАН IlеДОС'I'а1ЋI-i. Тalше ствари ИЛН ЈОШ веро

ватније љена извесна спојстuа, A[tjy јој час JlО.lOilШН 

час одрсчан I{арш.тер. Стара ФраIП~ХИНОDа теорија, и 
аl{О нас у I-ICI{ИМ ПРl1.нпш,ма издаЈе, са изпвсне тачке 

го]сдишта Me~)y Сllима је најЭГОДНlIја. Па ипа", 1I0рел 
свега тога, теоријn о 110стојшъу два еJlеКТРШЏIТета је 

, .. 
данас у опште свуда примљена, .Јер привидно ООЈШЈЈ-

љава е.t1е!{тричне појаве ВрЛО задовољним IН1ЧИfIOЈ\(. АЛII 

теорија, која извесна факта боље објашљује IIe .мора 
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З" Т О бити " истинита. ЖеlIија.lНИ ума"" ИЗМIIШЉllју 
'георије , ноје се (н.ажу са rlOсма'l'ран..е~I н оБЈРIНО СВ<1ЮI 

независан МИСЛИАац имя. vвојих НОГ.lеда на. извесан 

предмет. 

УЗIIмајуhи слободу да вам у НeIШЛИ({() речи IIЗlIе

се" 1I0Г.lе.\е и убе~)еоы" која су ме ДОВО.Щ до 1131100""" 
резу~пата, није ми намера да" вам Ш1МС'1'нем. 1{8.IH)O ?!HIIU
љсње. већ ми је само јиеА)а, да пао бо..'ье у познам са 

lIеющ резул l'аТIIма l(Qje ћУ опиоати , Д:1 пам ПОlш;ием 

назоре , I{ОЈима сам се РУК:ОВОДИО , н lIутсве КОЈl1ма 

сам I1шао 

Ju. остајем IIрИ 'f Oi\'fe, да ПОСI'ој и та l-:,в а ствар, l{( )jy 

СМО ;\'IИ Н3.UИI{АИ ла з о пем() САеКТРИЦlJтетом , IТИ'l'ање је 

само, какпа ј е ТО С'I'В:1Р'! IМИ l<оју од СВllју ствар" за 
које знамо , можемо с пајuеlшм пршзо иаЗDатн e.,e l<
ТРИЦIlтетом? Знамо да се понюиа [{ао н естишљива Tc t ( 

ност, да је има у природи у стаЛllој ко.лв'IИИИ; да со 

не :\ЈО}I,е ни СТВОРИ'ГИ НИ УНIНUТИ'1'И; И ЈПТО ј е јОЈI1 Ш1iI(

није, елеI,ТРОl\Iагнетска теорија спет."ости 11 сва 1I0С?1 0-
трена Ф~I('l-а уче нас. ла су еАeIПРИЧНI1 и стаР СЮЈ lJ()

ј апи СА И1IIIИ . lIреl\fа томе сама нам се II(1Mehc ПО i\III Сн.О 

да ее еАеКТрИЦIIТС'l'ОМ :мон{С нн-з нати етар. У оста.1 0М 
то је ,IИIll.A,elье у 11звеСIIО" погдеду оећ I,"иео Др. Jl()џ 

(I,o([gel . МНОГII су ЧlIтали љегово инторесно ДОЛО, 11 
1\11101'11 су ОНЈЈИ убеt)еl1И љеговим раЭАОЗllма; ње['Оllа ВС
ника ОП особност п заННМ.lыша I1Рllрода самога IlpeAi\reTa 

. -очара.Ш. Је читаоце, _ МИ. кад утисци ослаое, онда ЧI{-

талац пиди да Је имао посла само са ненЈ'ГИМ l'y:o.la l l O

,,,,,ма . . Ја морам ПРИЗllати да "е верујем у два О.,еЮ·РIIЦII
тста а још маље у А130губо Cu.CTaB~be JI стар. 3al1.1eTello 
HOHalllaIbe стра иао ЧВРСТО1' ТОАа према таласима снет

А ОСТП If ТОПЛuТС а на() теЧIIОГ ПРС~tа IЧЮ'l'а.rЫIма ноја 

се у ње'IУ дешавају, ()бјаШЉОIIО је на нај 11 Р"l1ОЛIJ lIј 11 11 
. . 

наЈЭ:-1ЛО ВО.rt.:.НН,ЈИ н ачин нреТllОС'l'аш\ом да се сам ста р 

Krehc lШ.(ј ШТО ј е '1'0 учинио Сср УIIЈЬСЫ ТоаICI I; a.J!f 
и ПОРОД тога, нема ничега ШТО би нам дало lIрава да 
са СIII ' УРИ()[llћУ ~а"ључимо, да Ю1Д ј една те'шост Нllј е 

у ста",), да спроведе пiшре 'llIа ["рансnераа","а) "ро п
таља од lЮЈ·Ш " ИI,о C'ГOT I-IНa 11.-'11 хнљада у сеl\УНДИ, ла 

• 
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НС би била у отању спровести таЈша трептаља пи онда 

кад се оне броје на стотине милијуна у једној секунди. 

IIити мо}ке и КО до!{азати, да су таласи, l\оје шаље наиэ

hIснична е.Аектрична машина са малим бројем Фршазен
ција у секунди трансфсрзадни та.ШСИ стаРСIШ; ClIpaM 
тан.О лаганих поремеhаја, с'гар, ако је умиру, MO,li.O се 

ПQнаlпати 1ЩО права течност. 

13раhајуhи се самом предмету, а имајуhи нред очима 

ла је опст~нак два електрицитета тако Д:1 РeIаю.м, врло 

новероватан, ми се морамо сеТИТli да :ми не:ма:.-.1О ви

кан.вих поuитИВI-IИХ дакана о САОН.ТРИЦИТСТУ caMOj',IC за" 

ее НИТИ се МО:Ш.емо надати да Ьемо их 111'.-IаТ1I, ОСIl.\1 кад 

се јавља са IШIШОМ друг()м материјом. IIpeMa томе, ЩЫ{
Трllцитетом со не МQяtе назвати стар у llIнре:м: (ј1\ШС.ilУ 

речи; аАП нам ништа но смота да елскгрицитето.\[ на-
. . 

3013СМО са матеРИЈОМ СIIОЈСНН стар ИЛИ всзани стар; И.i1И 

ДРУГИМ речи1tIа JHOl-!{емо реhи, да је TaI\{) зuаПII статичн.И 
ЈНlеА8ктрисан :МОАен.ИЛ, стар на ЈЮН:И начнн ВШlal[ са 

MOJlCIHIAOM. Пос1tIaтрајуhи таl\О саму ствар ~I01-He.M() PCill1, 
да САС1{ТРIIцитет судеЛУЈе У свима :r-.'lOлеКИ,;lСI\IlМ радљама.. 

Али се сад МОЈн.е само нага~)ати птта јс тај стар 

што омотапа мо.леКИ.1е н у ТIем:у се оп раз.1ИЈ\ује ОД 

етра у опште. Тај се етар не мол{е раЗАИI-{оп<tп! по 

густинн IJОШТО је J-IeСТИIII~I,I1П; он ДaJ{~.,e МОР[\. бити ПОД 
неки:r-.-I прнтисн.ом ИJlИ у н:ротању и ОВО ПОС.-1слљо j(~ нај

вероватније. Да би CXH<LTII.'l1l И раЭУЧС.1I1 lЫ:~l'ОLЮ ра,џье, 

б - -IIотре но ОН ШI.10 да Н.ма.МО прану прсдставу о ФН:ЈI1'Ш{)~I 

e!{.HНlY матерllЈе а о TO?lIO У OCT<t.10!\1 blO;ICOMO I!ма'l'Н 

(ј[\.МО умну С.ншу. 

Од CHlIjy ПОГ.Iеда на састав П[ЈП[Јоде, онај је пај

наУЧШ1.1И па н највероватнији I{оји Y:-ЗIfi\Н\, ла. је једна 

]\[атеРl1ја и 'Јелна сила II .1,(" СВУДА., П.Нtда еавршена са

I'.lаеност (УfIПФОРМIIоет). Ја ДРШИМ да би 611.10 Iш.јI~ОРО
uаТlIије и да 6и I-raјбол:.е објасни.НI пајl3еhи број IloeMO
ТIJСIIИХ Ј[ојапа, Ю1А бв уэе.111, ла се БССlчнtјно :\1tl.,IЈI (ШСТ, 

С<.( МОАОШIАима 11 ЉИХОIШi\'i a.'I'Oi\IJ(.\la I~ОПИТ.Ш. 11 ]·;pcllC 
. -по lIу'Гаљама, КОЈе у МlIОI'ОЫС Аl1че IШ 1I)"l'atLG IIОtЮСЮIХ 

тела носсћи са собом а ПО ()вој "РИАшџr Il I{OBIIT.lajyiC}1I 
са собом и стар или ДРУГИМ речима IIосеыI еа с,)БОi\I 



cta'I' I-I'-IКИ електрицитет . l{оuит.лање МОIJеЮ1 .. 1а н ЊИХОI:ОГ 
етра одговори.ш бн етарском напону Н,IJI елеlпроиа

тиtlКОМ притис.ку; ЈеАначење етаРСИIfХ наПОI-lн, OAI~Olla

ра.ло би етарском кретаљу ИАИ еАеК'I'рИЧНОМ струјан,у; 

а кретаље ПО затвореН И!'!I путаљама (tэаэоало би 1l0Р
маЈlеllТНИ ИАа е.iЈеRтромаГI-IСПfзам. 

Пре петнајест година, ПРОФ. Роџенд (Но\vlащl ) 
изнео Је НрАО занимљив и ваШДII Фаит, да кал се ста

тичниl\1 електрицитетом напуљен СПРОВОДНИR он.рсl,е, . . 
онда изазива н ста деЈства "ао и е.леl<l'рИ'l11a С'I' I')'.lа. 

Остављајуhи на страну праеу IIрИРОДУ механизма, !I"ји 

производи прив,щчење и одбијаlLе струја , ми ћемо узети 
У 06:1I1р само е"е!lтростаТIIЧКИ нуне МО,lОки"е У кре

таљу lJa да нам та.ј еItClЈеРlIменталаll факг да IIР:\ВУ 

СJlИl\.У О магнетиэму. Ми моше :мо схватити .1иније 1Ј.1И 
I,еви магнетских сила, . ноје фиэ ичItи постоје . 06ра:10-

ваис ОА ниэова покретних молеки.:,а; ми ,можемо УШI

дети да те " иније морају бити затворене , да се мор"ју 
Сl<раhllоати и ширити И Т, д. На исти се вр,1O pa"),'I
.-1:.1113 начин објашљапа пајэаПАетенији међУ свима 110-
. . 
.Iа.l3а~щ, перманентни. магнетнзам , и таЈ н ачин у ОIlШТС 

има. у оеби све лепоте А:мпероне теорнје али без ОСfЮВ
ВОГ HeAocTaTlta љеног, без преТtlос·гавке МО.ltеШ·tАСЮРс. 
струја. Не )'.лазеt'lI даље У тај предмет, ХО!IУ да IШ}f(Щ, 
:\а eM:lTpaM све САе:ктроr.та'l'ичке струје 11 магнетсн:е 110-
ј;lЈЮ ЮtО ПОС.Асдине С.10НТIюеТ<l'l'II'ШIlХ Ј\Iо.;tСКИЛСlНIХ CII .1a. 

I ' ор",е сам примедбе сматрао 1'<10 потребпе ради 

потпуно)' схватања прслмета о ItRl-tо , I{aI-tО се он у 1\!()ЈО.l 

1 Щfo,-lеТl I представл-.а. 
. ( 

\1 et)y СВlIма е.IВIПРИЧНИМ појавама lIајпа;IШllјо СЈа 
. . 

IIр ОУ'laваље су ПОЈаве е.леКТРИЧНIIХ С·.I· РУЈ а, ради њtlХ О-

lJИХ ВСћ еада НСЛШ-tИХ 1-1 сваким даlНЈМ pacTyJllfX IIРИ

мена на ИНДУСТРllјск е ци.ьепе. ' Сто ГОДIша је НРОШ, '10' 
ОД каl{() је ПРШI Ilраl<ТIIЧl11l извор е.,Н;IП[JII411C струје 

lIропаi)е lI и Од тог Аоба су [fепреетано н маР.·ЫIПО II!JI)
учапаllе појаое, које IIpaTe ту струју , 11 IleYMopIIIIM тру
_ДОМ паучара пронађени _ су нрости :Н:\I{ОНИ који 1I.IHIa. 
Rлада.ју . .\АИ се у ИСТИ мах наНIJlО да 1'11 ::\<11'0;.01111 ПРО. I.С 

само аЈЩ су СТРУЈ е стамlOГ н неl1rом~н.ышог ,",,'Р""'I' '' !,''. 
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.Јер aI{О се СТРУЈе брао мељају по јачИlШ, "а СВИМ се 
Ј1f1з.1 ИЧТf'l'е и 4ео'1'0 пеО I I Сl,шване појаве јављају 11 :Ш, љнх 

. . 
орс.ле са СnИМ други 3IШОШ{, ]ЮЈН .ЈОШ IJИ данас пп су 

11O'\'IIY'1O одређеlll1 ](аО ш,\,() би СО '\'0 ЖС.{ело; "e~y '\'ИМ , 
РllАовима нарочито енг А8С:К ИХ научара, о'!'ечеНQ .Ј е до

вољно знаља на основу 1\01'<:1 мош.емо радитп с НСIПIМ 

I'РОСТlfjl1М случајеоима с ]{ојима се сретамо у IJ <1ШС1f 

сва:КОАневном Ш.ипоту. 

Појаве, ]{оје "остају У СЛСД "ромепа I (араlпсра 

еле]{Тј)]fЧНИХ струја ш\Ого су О'lIfгл едније ]{ад б рој 111'0-
мена "орасте , па с тога је И lIJюучаDаlL,е l'аюшх струја 
Я lIатно ОАакшано, кад имамо ::)['ОДII О ltOHCTpY.llIcaHe апа
рате. Имајуhи те и друге IIЫ\С ОIЮАИОСТИ 11 <1 уму, ја 
(јам ltопструјисао наизмеl1ИЧllе динама машине, н:оје су 

]{адре дати Dlllпе од два милијупа ФI)сlше]Щl!ја )' 1fIlПУТУ 
И само ТИМ ОItОАlIостима имам да эахва.1ИМ, ШТО сам 

у стању изнеТ (1 щјед вас I lClt.GАИКU оанрсдних р,~з у.лtата 

]{оји ће пас, нада" со, помаћИ "а једаlJ IЮЈНtI( боlИШС . . 
ка рсшењу ОА наЈпаШIШЈИХ задатаI{а: IIраlСТIIЧIIОh1 и 

КОРИСfIОМ ПРОИЭRођењу свеТ_,10СТН. 
ПроучаВ<1 tl.е тако бр,"их нанзмеННЧlIИХ струј а, BIMO 

је занимљиво, Скоро се у сваНО'!\1 еI,юпери:мснту наиђе 
на што НОВО . Многи се реЭУАтати дају 113 раниЈ.е пред
ПИДИТИ али ,\ШQГИ ДОЈЈаэе неочсннuно . И за самог' е l<'СПС
rимеlIтатора има заНИМ.lЬИНI1Х lIџпзора. Ето на l1pllMep 
у:щемо Rо :мал l'Вожђа и ПРl1несемо га :магrЮ'Ј'У . Почеu 
са отрујама ОАабих Фрс н.UСНЦl1ја па ПОВШIIава.i У ~ll t ИХ, 
t)celiaMo lIотресе све брже н брже, 1{Qји 1I0СТУ ШlO би
вају све С,'1[t.бltјн и слu.бнјl'l на најзал са шшм 11ШЧСЗ НУ. 
На l.lo(~.1eТl{Y се осеЬа неко НСllреI{I1АНО вучен,с ; аАП 

то пучсње ОЧОВИДIIО ПИЈ е пепреННДflО; ОНО нам само. . . 
Tat«) IfЭГАсда Јер Је пашс ЧУАО ПИНatLа несаврruено. 

За '\'IIМ МОЖСМО пустити да l'l:щеt)у елснтрода пре
сJtачс СПСТ .• а варшща па hCMO уз pa~Teљe ФрСlшеlщија 

ЧУТII спе ОШ'l'рији 11 оштрији аоу!' ]{!J.ill поступно слаби 
ДОК га са свим нестане. Очевидно ј е, ла треПТј ј, ЈЈа ваз
лушна ни су преста~а, а.Ш су сувише с~[\ба /Щ би се 
мОГ.Аа чути - наше нас чудо САуха и:=mеперItА О, 



:3а тим, l{ад про .. ШЗII СТРУЈа I{P03 IШДУIШИОН!1 l:a.It'M 

СИСОК{)Г нанона. ocehaMO lJэ весне слабе ФИЭНОАОlIНi.е п о
јаве, о пашамо брзо загреиање ГИО3ДСНI1Х језгра 11 СПР ') 
rЮДПИН.а, заним:љипе индукционе ПОЈаве , IHlТepeCHe .':О Н

даН:lCllџrјон е Феномене, и многе јО[lI Аруге эаlIимљш:е 

свеТ..Iосне појаве. Сви су ти (н,спеРИМОI!'!'П И пр"з о]!и 
од I!ajuetler интереса за скспериментаТОјЈа, ал" бн "е 
опис Ibl·IXOR одвео сувише даЛСltо од Г..1[\.lШ QГ предмета. 

Нешто ~-Јбог тога а нешто Olle'I', збо г много ПС)'IС нан ': - ' 
нооти самога. l'IpcA,MeTa., Qграннчиhу се само на СIIС'I'.,н,с,IIС 
појаве, које те струј е ПрОIl:iВОДС, 

Па тај се циљ употребљаlJа ИНДУIЩIIОНИ 1([1.10" 11..111 
. . 

!ШI([lD ДРУГИ САичап апарат, КОЈИМ се СТРУЈ О cpa~Me p[[" 
. . 

НИСКО I' наl10на претвараЈУ У СТРУЈ е ВИСОIЮГ нанона. 

Ако вас буду ДОВОЉНи заrШ:J\lа.,нt резултаТII, l{oje 
Ьу да Q1Јишем.; aI-Щ хоце'ге да. се осnедочите О l1CTJII:1If 
ПОЈеДИIIИХ аргумената , кој е tlY да изнесем, I:Ш I}стс ~1 

еами хтети IIРОИ3ВОДИТИ UИСОI-Ш фреквеIllщје II ШЮUI·;е 

uотенннја.АС - другим речима сна}!НIа еЛСНТРОСТ:lТIJlLI ·; : · 1 

деј ства. IЗн Ьете онда наиhIl н а многе 'l'сп,шоiiС, I\Oj i' 

ан.о бу.Ј.У ПОТПУI:ЈО оаВ.1аАане, Б Ј:Ј nете у СТаЈЬУ Аа. Ao l)oТl ' 
ЛО заtlста 1IУАпоnатпх PC3Y~iT<tTa. 

На прво место долази тсuшоhа да се АоБJlје JlотреБ Jl" '. 
ФреквеНЦIIЈ :l. мсхаНlIЧI\И1f апаратима, а Ш{О се та ФРШ\ВС/l 

НIIј а пости гне на НаЈ\аn ДРУГИ наЧIIН , ОН,Џl. се ј[tпл_.ај~· 

с:. м:етље лруге прнродс . 8а ТJlМ бнl'i е те Ш1\О lIо етиhн до

ПОљlI0 Н :l0А(Јвање апарата а да их HPCKOM~PHO не УВС.1!1 -

чамо ј ер I{ад еу ПОТС[ЈцпјаАН ВНСОЮ-Ј а фреШЮНЦl1ј с Нр.НI 

чссте , онда се нэолопање tосам ... ышање) јап.tt..3 ш.\о OCI) 

бита BreTtl TCUIRo he. 'l' ю--;о на пример, ако у и:·:юла'l'ОРСу'(Ј .\ 1 
?lrатерllјалу има гаса, он.да ће еЈ1 еI{'I'РИЧНИ напон у САСД бо t. l 
б<tРАОI.!LI.Ј1~а га(ших .МОЈ1еЮ1л·а па ДЮ{Ае у СЛОЛ эагрсutll1 ,:\. 
И dО.Аf1.тора , пробитн и I ~P O::J читао паАац Аобео CAO.i пајбо
...ъ нх чщютнх I1ЭОАатора R:tO IUT() Ј е стакло, тврла ем олн, 
ПОРЦС .. ШJf , печатни носаl\ и Т. ;1, . дaJ\~1 e H:PO:~ ещнш 1I 0:1Ш'\ТII 

I1ЭО.1атор . НајпаЈ-кннја ДаЈ<Ае CTuar КОА И30 ~I ОВD.ља ава
рата ј есте, да се пре свега ИО [(ЉУЧIJ опака Г:Ј.еlJ:Ј. матеrија . 

у оп ште )':t.CB, И3 м ојих еlаrериме пата Н :-I~1а.ЗИ ~ гl.а 
Т8.-Ја, .која имај у пајuеhи СПGIJ.иФнчни I·ШДУI<'l' fl lЗ l - ЈИ Ю.l,.Шt -

7 



. . ~ . 
цитет !<аО ШТО Је стакло, 1I0казуЈУ сдаощу И:«Ј.lаторск)' 

:моЬ него теЈЈа, I\oja ан.О су еамо лоuрн H;-ЮЛ<l.'l'ОIЈЈ1, ниају 
мањи СГЮЦИФПЧIШ ИIlДУI\ТИlНШ канаЦlIтет Юt(Ј што је 

уље; без СУft'IЊС с тога, ШТО су ДlIeАСКТРНЧНll l'убlПIЩ 
ве}ш КОД првих теАа. У остаАОМ та теШI{оI1(t п~зо.лОlJања 

IJостоји СаМО l\aA су потенцНјаљ.н СУПНI1Ю ВI\СOI-\И, јер 
:ш струје које, рецимо имају 20000 ФјЮIШС!IJ(JIја )' се
н:упди, а.ли код којих IIотенцнја.л не 11рсља::ш Irel-\О~lllI\о 

хиљада во.лата, нема великих теШI-Юћа у СllР(ЈВоЈ')сљу. 
I10"енути број фреКUСIIција је истrша прсма.lСI1 за многе 

lJрактичне примене. Та теШI·юt-lа у Ш-30Аопаљу Ilа среЬу 
није танва да се не би М()ГАn мнмоI1ыI; (ЈНа е6 I-ШIllе 

. ~. 

тиче В8Ј1ИЧИП8 <11шрата Јер а1\О се употреое СТРУЈе lјРЛО . . 
Вl1COI\OГ потеНЦIfЈаЈIa, OI-IAU снрапа, l{OJa IП-1Н QнеТЛ(ЈС'Г 

давати не сме бити дален.О nд а.паратн. п fll:CTO 6н мо
рала бити на љему оа1\1ОМ. ПОII1ТО ва:1ДУlllПО БU~l{)ар
Аопање иэоловапс јЈ{ице 3<НШСН 0,'1, l{ОП,Л,еш-:аТОРСI-а)l' 

дејства њеног, то ће се губllтак свести на. )JIII-Ш:r.IУМ l~ал 
ее употреби }ЮОl\Ш тапна а . .]!! )l,обро И:ЈО.lЈонnна ;-I-ШЦН-. 

На другу се 'l'ешкоhу паила:_ш I\О,Ј; К[НШЦlIтста 11 

саМОIШДУI-tције, 1юја мора. ностојати у на.lС\Ту. Аl;О је . . 
Ha..~eM ве.лИН.I1, - Т. Ј. ако му JU ПШ .. 10'l'шrа· ;I;IIIJ;l нр.1O 

дугаЧI{а, онда со у ОПlllТС он не МОН{С УШЛј1ебllТlI :.Iа 

НрАО ЩfСОНС Фреквенцпје; ано је .иа.;lО.\l M~~,!В, ОН се 

истина маше употреfiИТIl за· T[tI{Be френ.веНЦI1.iе, а"ш се 
• • 

lIe J'I1()же нын,'I'н Tal\u lШ('.ОЮl ЈIOТСПlЩ.Ј<1.1 I~il(J III'Ј'() (Jlf 

се желео. Лuбар И:10латор а lIаРОЧIIТО Л1ј-\;LI'" r.ojll 11:\1<1 

сла6 СПСIЩФl1ЧШI НПЛУК~'lll1l-Ш ШЈllШЏlтет, ва,·-Ј);\,!!) GII УIl(Ј

тре6нтн Ш3 Ана рmмога. Прво, Tal~II:\1 (jIl 1J::(I.l:1I'Uj!(j\J 

ИВАН у стаљу ла 1-lаl1равн;\-ю Вр.10 bla. .. 1l1 Еа"н:.\[, ШЈјll [)1I 
Ј1:џгmао огромне I10TCHl(Ilj<!.-1IЮ РRНАш.е 1l .Ч"Ј}'I'О, taI-:ав 

611 малени ка.н~ю, Ilblajyllll ма.Ш Шl1ЈШЏП8Т 11 с:.Н\lotlJ[

дующју могао брm_е и јаlШ T}l811epIITII. Па J;ill-~(J (ј\{атрш.I 
I{ао прло наШIIУ ствар нонетрунднју I\аАс_ма 11,·111 \Ја l{:ll:IЗОГ 
ИНДУИЦПОНОГ апарата. Ј\ојп би Н~Ш.о ГОРН)С (Јсобпне, с 
тога (;ам со ТIIМ ПI1таЉ81\I BIMU (Ј,уН) п ба.Ј:m I Ј. 

Сваки онај, I{()ји 611 б110 рад A~L понощr (-'1·аШСРll
:менте I{ојс ћУ описати, са паИЗМСШ-tЧЈЈОМ !lН1I11ШIO:М I~oja 
би БИАа у стаљу да'I'II етрујс ;:-I-:С . .-l,СIlU 'l'реню,еНЦIJјl', Ј[ 
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I1Ј1Д УКТНlЗ ННМ каАемом, добро hu )'ТlИlIl1'1'Jl, /Ј.а tI:з ва.Д II IIРН
.марни кале~f и да намеС'l'I · 1 сеИУllдаРНII каАем 'IЋI-;О , Ј:а.н.о 

БJl 'lOгао г~еАати кроз цев, ОКО које је СеЈ'Ундарна F1(1ща 

намотана . 1'а1'"0 Ђе он моhи ПОСМ::t'l'рати струјаља, [{оја 
илу ОД lIримарUОI' I{алем3. 'Ка I130.1 uuaHoj цеви II НО љи
ховом интеН3ИТ81'У моhи Ье 3 Пi\1' 1I R().ll1JШ H[tll UH сме 
AaTl1 каА8МУ. Ако на то lIе пази ОН ће сигуrно l [(ЈЈша
ритн НЭО.Аацпју. Осим тога, 'гаКПII . .\I се распоре~'\оы :ЫО]-I\.е 
.oНtKO промеНIIТИ прим:аРНJf каАем, као што ј е то UJMO 
потребно КОА тих експеримената. 

Избор самог ','ипа маШllНС, кој" 1'0 најбоље ОЛГ()
BOPIIТlI 1I0стаВЈЬ8Нй;\ 1 ЦI1ЉУ , .мора (је tJС 'гаШ1ТII YВlII)a.в

Н(Н:.ТН еИСliеrнмеитаТОРОDој. Овлс СУ наОАш~ана трн 
ра:=\на ТlIпа АНtlШПlа, I-;'ОЈ Н су, поред ' осталих ТИПОва О..1У

}"I{IЈ.'lIl за МОЈе еН.С IIСРllментс. 

С.,н]иа 84 ПРС,-\С 'l'аD.ља маШI1f-1У, R OjOM CR,:\I се J:eh 
СЈ1УЖ. 11O у МОЈИМ експеримеНТl-Iма IJjlед ОНЊ\I ННСТII'l'УТОМ . 

• 
~ .. ' 

r -_ - •• 

• __ _ . _ .0 _ • - . ---
... ~.- . _- -

СА. R-f . 

ИНДУШЩ О IIИ IIAH Фелд маl'НСТ cacTojl1 ce · lI:.! "ретеJl:1. ( 1,\ 

1{ ()ва l1 (ЈГ гв о)нђа Ct1 ;·18 /i ПО .UlllХ Rlxijel3a .. _·\.]Нlатуру са-

" 
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ставља једна IlCЈ1l1чна НАоча, за коју је YTI3P~P'1[ lЋIIаЈ{ 
06руч од кова.ног гвожl)а, По "бр у"), на,,(пано је RIlше 
слојева таlше, добро у",аренс ГDОЗ,\СIЮ JlШI{С" "оја се 
IlрИ lIамотапању llРОВ~lачн I{РОЭ IIlелан . Арматурно iIHII(e 

наМQ1'аие су OI{Q меСl1нганих ЧИВНЈа, ОМОТilIШх. еВН.1.еПI!l\l 

Ј -.онцима . Дебљина армаТУРОI<ИХ жиц[t КОД 0110 [' ТlIна 

:чаШИllа не сме бити nећа од једно IнеС'1'llJIе :\c6.1..> IIIIO 
JlО,IНИХ крајева иначе би .'ОI{~,ШО дејство било сувише ' 
ве.llИIЮ. 

Сл, 85 lIредстаl3ља већу машину APYI 'OI' jeAHOl ' 'I'lIl1а, 
ИндующоilИ НА\! фелд магие'1' ol3e М:1ШIfIIC Cil()l'alJ.II,CII је од 

, , 

дпа САична дела ОД .кОЈИХ свани има ПО Једа.н ННДУIiЦIIOIШ 

IШ.l\ем. Сваки лео има '18() lJQ.·IЈШХ l\pajcBa Ш.tћrerПТСIШХ 
једни сирам других, Арма1'УРУ саставља точак од тпрде 
БРОllзе носећи I{(JllДЈК1'оре, I< ojll се oKpel\y HaMel}), 1I0,ШIIХ 
I<рајепа Фе,IД;Щ I ' lIе1Ћ, J{()lIЛYK1'O[J11 IНJД таlШО" ,,'1111:1 ма
ШlIна праве ее ОД баИUРIIНХ П.'1Qча , нојllХ дсGА:>~lIIа у 
()CTa.<t.OM заВИ()11 ОД дебљнне ПО.,ншх Ј{рајепа.; иначе ба 
~tора.,ш уrЮ1'реби П.1етевс таннс H\.liIlC. 
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C .I. 86 представља маљу Ы;"Шill'У у МНОГОМ 1I0г~ eдy 
сличну преt)ашњој, само су ту арыатурнп СllрОВОДШIЦИ 
н I1НДУНЦНОПИ наде .. непомич",. а окреће се само Један 
коыад Rоваио г гuщн.l)ёI... 

СА. 86 . 

. Кад би се Уflуштао у ДСТ[LЉНО ИЭАагањс н.ОIlСТРУН.

ције тих машвна, з наЧ lL..t О би оамо БСС I'ШРИСIIО LIIЮ,ДУ
ЈНДП.1,ТИ овај опи с. 'У осталом ОIlе су i\'! <1ЛО OIlIIIНpIll1je 

() llIl сане nсћ у )) Blectl 'ioal l~ngelleCl '({ ОД 18 Марта 18~ll. 
Али llllaR c:\IaTpnfll .да ј е потребllU обраТIIТИ IIНЛНЬУ Cl'i.C
lIе rll ;\юнтатора 11<.\ ДЈЈС cTHaplf, чнју RаШItОСТ, 11 ar-tО је 

сама но себи ј\ОВОЉIlO очеГlIIдна , ошr обнчно lIOДI(СIl,ују, 
. . -11 то !Ја Ј1 0Ј(аЛ {Ј .Ј, СЈ СТВО С llроводшн-: а, ЕОЈС се мора. 01Ј11;!(-

Л .• ПВО rIзбе Ј'i\u атн, 11 на почетну иперlЏlј у , I '~oja. мора бв!'П 

мала . Пош'Го је 1I0требно I1маТII I.I С.:1НЮIХ перIIФСIН1 1IХ 
БРЗIlпа. пмао би ј ош ДО.Ј,ати , да apJHlTYPa. треба ла i) y. \е 
BeAIIJ{()ra нречннка, ю::ню би се И:Н')СГАС н е праКТI1'IrI8 
УГЈЈ.ОВIJ8 брзине. Mei)y разним 1ЋПОIНlма ТIJХ Мn'Шl-IlIn', I't ()je 

оам I':.онструиоао, нашао сам, ла 11111 је ТIIП IJРС".\ Сl'ав.ъ(ш 

у сл. 8·). задайао најмаље MYIte пр!! НОJlСТ}>УНЩlји ) IШО 
. -и при радњи са ЉИМ Н о с.тао Је у опште доора ею .,-

п еРИllЈентална ма.шина . 

i"Јеђу СВ8Т..t10 СНИ.м појавама, ROj C со она.жају на ИII
ДУИТIfВНОМ .ю:uему са вр.ЈИ чеС't'IIМ фреЈНЮl:lциј [Н"lа, lI a 
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. 
прво :место долазе наравно оне, са ПЈМ() I:ШСQIНl ћf папо-

НО'I . Над Ое број Фреквенција у oeKYHAl1 ПОilишаlJ ft И.<1II 
- а[,о су ве\; Фреквенције врло DI!СО Ј'" - аЈ, О се струја 

у ~Iрим:арном [\.,мему 1\lсња, и праШЉСILС се ПОСl'УНIIО по 

"" Ј ·леду мења. Било би тешко описати CI!Тllије IIромене 
11 <1 ној е наИАь.:зПJ\lО као и QRQ.1J-JUCTH ноје их И3il ;"ншајЈ' . 

ади се · у глаШIOме НОТ ра:.ШИХ начина електр"чног 

IIrажњсња .могу наро'што нстаЈ''IИ. 

На првом се меоту може ЩН1МСТIIТИ ео.або 11 врм' 
. ~ ~ . 

Qсетљиво пра.яtљењс, }{ОЈ е личи на таШ.llt, С.1 аоо О IIOЈа-

дисав Ј<опац [СА. 87 1. 0110 постај е , кад је број .[оl'еЈ:веll-

1[I IJ a у секунди висок а СТРУЈа у "римарно" [<але,, 'у "РА О 

С" . 81 . 

ла ОДРЖИ, Jtao ЕОШ1Ц 

САаба . На супрот тој воома 
с .. laб ој струји, бр ој !l[ЈОМСIЩ ј е 

пеАИЮI а 1I 0Te ЦljJa.1l1a ра. а.нша 

на кра:l <31ш ма С8нундарног ка

Л (јМn' врло ::I Jfа:гиа , TaltO .. ~a ва})

НШЏ\. :М ОifЮ на веЛИI'i.)' ла.ъину 

llpeCl \ aI'taTII; аАН ») I .. О . IIРlипа 

САШi'l 'рШЏfТста \\ која ее l:реЬо 
. . 
Ј С незнатна 11 .Iе,l,ва Д О IН)ЈЬн а 

TaНl :Y IJаршщу. Та је IJ i Ч)}II11Щ 
, 

ucoMa осеТЛ:.l1flа 11 моше се Tal~ O осеТЉlIО (Јћ l н<:tЧ IIIIИТ II , 

да Н саИQ диеаљс блИЗУ KaA C~Нl y'TIITlC на II ':У1 а Ш\О се , . 
оа свим ДООрО не ЭUIЦОlIli од Шl:-=tЛУШННХ г, ' I ' РУ.lit, о.н а 

ОС пе нрестаНQ щ)аћ.аI-:а, ЛАН IJОрСД СВО Ј ' Ти lЋ., HapllltI~a 
ј(; у '1'01\-1 · об.АIШУ щмо JtЭ. Ц)ј]{А ... ш.Ш, јер над r.;e та uup
Пllца до на Tpelll 'rнy CJ-:ра'l'Н, 1'СШЈ{I .Ј (ј е :r-.1С; ;!i. U О . ~YBaTII , 

Та ванредна l1ЗАРiн •. ыilюет наршщс 1-:<-\.,' је H:p:\Tfta, у 
щ ю,'оме ДОАа::ш ат)' ;Ј,а , ШТО је веома таlllШ" те (\Р.10 

J\f [I )IY Il ОUРШIШУ 1I ~ .·ШЈН е АУГ.ШII. у. ,11)clJa 11:11\ ВС.-1Н1~ ; l осе'\'-
. . 

~ЫIВOCT l'\aA Ј е ДУ1 ' ачн.а ,Ј,о.ла:щ П О СЛОЈ l lрИ .НIIЏ1 О Д нре-

таља СИТНИХ де.шhа IIрашиие, Ј«)јll у uаздуху ., ебле . 

I{aA струја у "l"шаРIIОМ Ј (мему IlOра С'I' е , I!рашљеll ," 
. . . 

IЈ остаЈе шире If ,јаче а де.lСТ1 'Ю l~a.A eM (j I\OI ' и н, llillщтета. 

ия ађс на ВIЈДI1I'\ Tctl-:O, ла најзад 110.1. нз nеС НlН,'I О1\ОА IЮ

стима Г.1.едамо БСАУ Il .1aMe1lY варНIIЦУ , (СА, S8 .i често 
дебеАУ нао прст, Ш1.I-:О сна11C прско ЦСА ОГ I,\аАСМа., Она 
ј е варгшца' здраво ТО II.,Н\. н )н\.рю{теРIll~ана ј е још 1I тиме, 
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штО уа ,.I..>У не 'Iујемо Ollaj ВИООКИ ТОН, {{ОЈИ оБЈIlIНО 
нратJ.I слабије праяньење. дотаыI се !\алсма у ТИМ 01'\.0 .1-

НОСТI1)lа нс би БИАО савеТIIО; 
до!; на пратио у другим О IИ.А-

. . 
ностима и ан.о Је потеНцtча.JI 

много NИШИ, ДОТИЦ~Н:.е Ita

.,ема иије опасно. Да се до
биј е паршща те прсте, није 

1I0требlЮ употребити струју 
са сувише веАИУ.ИМ бројем 
ФреЮICНЦИЈа, а.r1И у опште 

., , 

СА. 88. 

I'ОRорсhи, 1\'lOpa се IЗОДИТН рачун о И:;lвеСIIО:М: одн осу 113-
Me~)y [{апацитета , саМОИIIАУI<ције (( ФреЈ{венцнје. 

Нал,шост тих слемеJlа'l'а Itол нанзмеllНЧШ(Х отруја, 

сал ј е добро нозната и у оБИЧПI1М ПРН.;lИf{ама вреле 
nЛШТl1 за.I-;ОНН. Али КОА индую~ноног Ш1Аома, l1ре в~н\.

I)уј у ванредне ОltoЛНОСТII . Пре свега саМОИНДУЮ1и.i '.t је 
nд (~Аабс важпосl'И спе ДОН: нем;). I.!арнш~е, јер је теи она. 

lIзааUUG, a .. НI она овде мож'да НИl·ШЛ не ДОСТIIШ.е 'l'олину 

l .ш,m.rtоtjТ, КаО lЮА оБИЧIIИХ аАтернатпнних струја .'). то о 
тога, што Је Кt\нющтет pa::-iаС"'рт 110 ЦСЛО:\ЈС н:аЛС.\'I )' .'). 

" з601· тога, што се IЩ.'lем 06"'1110 пра~НI! I<рОЗ ИРА!) 
uелш-:е ОТllоре; због тога су С1'рује изванреДIIО С .. l а(јс. 
С друге страве, I<апп,ЦlIТСТ расте у l'.О..tИI(О се IHYI'E][ 

цнј а~l lI еље а то због (tПС ОРJIЦll.је н:оја сс јаП.1.lа у Вр.,10 
ВСАlIкој мерll. Према томе, ту не постојll HI-IК(11<Вt) l\Рil 

ТИЧН() СРО;\СТВО ИЭЈ\1сl)у TI1X ЮМ(1ЧI·Illа. те IШГАсда да со 

OOIPII-НI заl{()fII1 не !\·югу ПРН"-I С НIIПI . Над потенцијал 110-
• • 

ра(нс. Оlf .. ) !} у СА ед растшьа Ф[Ю!ШСНЦI1Ја ИАИ у слс.Ј, 

растења еТРУЈе у примарном ка.лсму, ОJlда 11 М1IОШШШ 

flaI-\у lt л.СIlС енеРI'пје постаје веЬа и већа а иапацитст 

1Јостај е О А све ВСће и веће вашности. До нен,ог степе ll;). 
Юlлшщтет ј е користан аJlI1 ПОСАе T01'a lIО'ЈИње бива:ги 
ОД НС . lIше штете. Олат.\е C.lJ eAyje, да сnаЮ'1 Ю1АСМ лаје 
на.јбо .. 1.е резултате са IJ:-)весном Фреквенцијом 11 IIЗDеСНОi'll 
прнмарном .струјО:н. 13Р'АО ве.НЈ«И к.аАем Ш\Д н.роза 11,) 

"РО.1аг е струје nрло OCAlII<e у'юстаllОСТИ 110 ла.iе fillP
IllЩУ пећу од '/, палца. AI<O на 1I0Аоо"ма уоећамо 1 ·'i1~ 
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пацитет, УОЛ()НИ ос МОГУ АО f16кле 1I0праоитн , ;1лН шта 

управо [{(lле~IУ треба, то су слаБИј" "'pCI{lJelll\lIjo. 
Над је JlраШI-ЬСlъе 1I.H1MCHaCTO, ОНДD.,' еу Ilрll .нше 

nчеUI1ДНО 'Ган.ВС, да 1\РШ~ .Аанац протиче најј ач а струја. 
Те се прн .. НIl'\е могу постиtш МеЈьаљем ФреЮ" С Нllllје у 

НРJlО широким I 'раницама. аАИ највећа ФрerШС lIllнја, е 

нојим се МОН{С П.llаМС llаСта ваРIНIIЩ. добити) oApcl)yje 
за изнесну дату примарII У СТРУЈ У, маКСI.ЈМ аЛ I1l 1 раэшш 

1l0.Аоnа, измеђУ н.ојих вагншца .мОШ.С преСК()' IJl ТИ. Нод 
lI.дам:енаст(; варнице, не МОЈl\С се IIрl.В1СТИТII IIИRaI~ав 

утицај каllацитета на сјајnое т. Брзина, са [{ој о .1I се сад 
енергија ГОМИ.,а , управо ј е равна брзини с Ј<ој"" се olla 
може раС llр остреТИЈ<РОЗ ,Јанац. Та nРС'га "I'Ш[{ !LОllа је 
најбоља проба за каАСМ; ако ее деси IIреАО~-I 011 ј е поте 
npllpoAe као и Ј<ОД IIре ll уњеие . .laјленске боце. ,\а б и 
приближно дао појма О TIIM односима [] al\O ~lC ll yh y, ла 
се са обични" налемом , rе l\ИМО олl 0.000 0 .\111 OTllo pa, 

најјача Dap"llЦa "оже доби'!'и од ПРИАIше с;а I ~.OOIJ 
• 

ФренвеНЦИЈа у Се!{У"ДИ. 

Кал У'iOстаност нреЈ)е ту меру, lТОl'ОIlЦllј а:1 () ч е IШДJIО 

раоте . ал и и поред тога, да..ьн на прааШ ,С II <t. .\НЈШС 0 11:1-
(јТИ , што 1-IЗГАсда nараДОКСII О. I \'.ал 11O ' I'CI-IЦIlјаЈI ра.сте, Ita

лсм задобија спе пише н више осоБЈ.1НО С'lЋТIIIЈЈ\С~ "НtШl-lllе 
ДОК се наЈ зал , НС уг Асда uP"'O ."еп 'f·е п омен ПРШI\љсља у 

млаэевима, КОЈ I1 l\10~"1{e ,да С.е раШIIРП прово ЦС .'1 0 Г , .. а
.лома (СА. 89:1. у ТО:М стаљу М .. Н:tЗСОИ и(жачу са C! \II.iY 'ј'а!Јана 
и нр[ч сна, Ието ће ее так п видети ООIlЛ nТI1 tI\ .itaЗСШI )' 

C.d , 89. 

lI рОСТОрУ II З АюlЈ У 1I)) II;о.1ДР
fНJI' IH1,,' C .\Ht lt 11 : IO.ННIШ IC 

ЦCВl1; На.д је Il litcIlHlJja.-1 

С\,IШШС [Н-ЮUЈ-: . '1'11 ~'IU ее . . 

M.'1 H::JCВl I П ОЈaIЗ !IТI! , на ~Ia 

ФРCI-ШОIIЦllја бlf.'! а fШСI:а 

и ма да Је ПРНi\lnРНИ Ю.'I.

.i1 CM оыотан. эа 'штав Il<'1-

лаl~ лебеЛIНf с .. 1 0јНЋ1 Н()СНН, 
тврде смолеЈ СТaI·;лета lI .. н, ма I':.аIШОГ ДРУГО Г I' :Н )..1атора . 

Та ОКОАНОСТ mеиздрш.,ьиност И30Ј1атора) ЗН:t' I ' 11O 0 ('11::1-

НlIч а rш. YIl OTPCnY на.-1емп , «, 111 ћ у јп, ДОIЏlијо 11 О Ю1.::ШП 1 
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како ми Је испаАО за руком да обиl)ем ту 1103 1'0;\ )' !:ОД -0О1lЧНОГ каАема. 
ТIнтензитет М.Аазева занисн поред IrотеНI~ија.lа још 

11 ОД Френ:венције; а.ли шtо је каАем BP.,lO LЮАl-ШI1 , МА а

ЗUШ< . 1I0стају 11 ако је број Фреквенција слаб. [(ао 11])11-
мер навешhу један БрАО "еАШ<И ка.,е" , к ој и сам пре 

кратког RpeMeHa КОНСТРУЈисао , код I{OI"I\ ОТПОР I1ЗНОСII 

G7000 ама, и код K OI-a је сеltундар"и Iшлем ИЗО.Н'ВalТ 

обмlИТНИМ САојем од '/. паАца деб'>ыflеe па се на љему 
јав.>Ьају МАазеП1l са ca~o 10 Фреквенција у сеКУIIЛИ. [ (ад 
су ы~,азев,И јаки, онда се чује Шу.М сличан ономе IЮА 

ХО.щове маШ1lllе само много ја'", 11 одају ј:щ · Щlрlll' на 

озои. Што су ФРСКОClщије слабије у Т()ЛИК(Ј се Ааl(ше 
МО јн е ПОUРСД(f'l'И ИЭ О...iација . Са БР·Н) BHCORl,a 'f ·1'p01\1.~eH
Цlфша, струја ПРОАази слоБОДIIО не иэаRfША,у hи у 1130~ 
.IНlН!IЈН НИ:Н:aI~ав други СФеКГ ДО ~;1агrенајуIЦI jl~ слаио 11 

св)'ла ПОдЈсДнако. 

~r ОНОМ стању, ЈШД се !lI.Н~3СВИl' О пра.iI';.IL>ељ (~ дс

ша.nn., ИАИ са НСШ1'О ВШU!IU Фре l-ше'·IIЏIЈамu., ЫОЈве ео 

зБЈlll i l { аUi:\њем полова и ВI-' ОДIIIIМ реГУ.,Нlш.\.њем ItапаЦIIТОl':1, 

Jlэаа вати прапа Е.иша СИТЩIХ, ·сребрнасто белlIХ ваР"IIIЏl 

Н.111 читав· СНОП веома 'l'<-1.IIШ· I Х СРl3БРШ1.СТIIХ H.OHatta 10 .•. 90) 
ЮЈјll праве јаЈ\У CHe'l'.·IY '1 еТЈ\У - где CB c-H~a 1НtрIIНlЩ I·I.HI 

l .. онац ПО сној IIРИ.-1IIЦН о.Ј,

I 'ОШtра ј едној алтеРШ.lЦlI,ЈIЈ . 

Над се та појава наа;-Юl} е 

НОД агодним ()1{О.11·юс.ТIfЊ')" 

она спала Me l)y J-шј.·1СПНЩ 

елеl·;ТРIР .. III<1 ПРН)lо-ьен,а а. (\ а...- \ 

се још на њ' у[]раIШ ва;ј

ДУlllља струја, ОНАа је ван
реДIIО .t1el"jOI~ I1 З Г.rlела . l{ал се 

=----~ .. . 

С.l. !IU. 

• , 

та lшша 0.1. варница НРОJlУСТН !tраз ТОЛО 1 JJ::lёI,:JlllliL из

не С JlС непријатности ,J.OI·~ на ПРОТIН3) ј{ад ПIХ\.iНll.СI[,е про

ст.о OTpyj(i , тш·шо осеtшљс (Ie посто';ll , са:\ЈО al<o се вс

,;1ш,ll СПРОВ()ДilИЦИ Д}Ј .ЋС У РУЦI1 да се Tl\.lO од еНТIJИХ 

1131 ' оретвиа обезбеди. 

Ако се фР81{uеНIщја још Bel"J\Ja ојача, olIoдa IHL.·leM 

лаЈ е варнипе само Н[1.. ораЗl\rернu Ma.AI·1:\1 . 'ЏI ~Ыlllа~rа н ОIf;1,а 



, 'G 
'" 
се ЮIАI1 II CT II TIIlI IIр .Ш'ЉСЈЫl [СА. ~1 <. 'l' енденцпја эа I)ТРУ
ј ање.:\1 JI раСШIaњс:\t сал је '1'а!(О ве.il!Н,Д. , да ЧОТI-i.U н:оја 
се lIa јО.Ј.l IO~1 1I ОЛ У \10јави, нема НI1Шll\НИХ за.ссБШfХ вар
НН1Џ1 па IШ онла, кад сс , нао ШТО caIlf Dише пута 1\011-

СТ:.1.ТОВ<10, рука l1АН i\Ia каюзо АРУГО СЩ.ЮВОДIIО 'I'O .. tO лржи 

У самом струјаll,У ; а што ј е још значај шrје, с ветл о сс 

r.TPyjaJЬe JlPI-lОЛН}Шlнаљем Ш\ЮЗQГ СllРОВ ()ДПОГ ТО.Ш не 

ла тако .1<lI{О CK PCII YTlf У 

стран)'. 

у '1' 01\'1 CTa ll):), } ПРОАl:1зе 

струјања на.ј.'lаИ:lll е J~ PO :'- I up." o 
лебе.лэ нз(ма.торе п веом [1. 

је НlIтере()но студ"раТII ЊII

ХОВ (Ј пuнашањс. Тога радн 
. . 

З I~ОДН О Је CnOJI1 '1' 11 (",:1, но-

/1 овима Юl.lе'ћ'1 а Аве ыоталнс 

.. 1иllте, ш)је се могу lIa!\IC-
стати ма ван.о даАеко 

су ЗГОДНИЈе од I[ЛО f·1;). 

једна 0,\ APyre. (СА. У2) ... !OIITe 
• 
Је се 1'lран{њење ~fuщ:е .ilаl·~ше по-

• 

сматрати. Ha.~ се I1зые~ у .1Oната 
умеТfl У ,l\lIe..-tеКТРИЧllа '1'0.,)<1., .rtCIIII 

(', е феномеJlИ пражњеља. даЈ У ]10 -
c "aTpa TII. I(ал су ЛОIТl'С'ВрАО 

~ б.lИ"У ј една другој I! ВQI'Нlща 
олсндче lt3Me~)y ЉВХ, , ·ш ее 1"13 -

· ме1)), Ј.оПilта YhIC'I'C 'l'а Ш~il е()о

I:!IТСШ\ ПАоча, на јС.1.nН LI YT Bar

ШШ,а нрестаlЮ IlРСС IШ .. I:атн ]1 
\l paiК I I,eH,e се I' i1 Ш111Н1 у "1на 1111-

ТОН:Јlн.m,JI с гштао прете н од нюuе 

ll а..Ааца у IIречнr,шу, наравно, CR MO · Ю{О су .rtOJ ITC ,,",0-
В ОЈЬJlО ВС·А IШС. У с."ел ' Ј ' ()Ј' а струјаља се сБ ОЈНlТ яа.грсјс 
а 1100.18 Н3ВССIЮГ UpeMCH:1 Т () .,1НК () Р n'Э'tеЮI1t1, Аа ее две 

сбоннтCI(С 1I _1 0ЧС MOI')' па Tlij наЧ ИIl ј една У" ДРУ " У С. Ј С 
пити. Над r,e кугле '1'0.1111\0 ра.Э .Ш1.I ·Ш· У, ла JI :ню i) ), Н,II ;';: па}Ј~ 
Нllцa не може да JlpeCH.Ot)l1 IJ:-l н у..;ад су ј ош :ЏlJLС , y~{e'l'

Н УШJII1 дебелу CTaI{.'1eHY l1AO'·'Y, пгаЩlLсље 11е СО ()l IOI 'а 
треПУ'I'r\а појаrшти и н·ао светао i\1 .1аэ l'IЮ.'l а:1I-1'1'11 Ga.. 1 ·~YI 'AC 

Ш1 П,;1 0 ЧУ. Рекао би ЧОDCI\ , на!) да ТО ПР<1iН.њење Щ.ЮАаз н 
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1Сј)(ја оам дислеЈ{тrНfR. У самој ствари није TaI~O, ЈАр ТО 
с.трујање изазивају uаЭДУIlllIИ М О.1 СШI.А.П, Јсојн се са не

лик",1 6рзином l<рећУ измеl)у супротно lIа(ЏШНРИС<1I/I/Х 
I1 01J1JlШIlIa А ОIП'И НИХ. Над нема НИlШкОI' ЛРУГОГ AIICAU((-

1'ЏИlШ. сем nазАуха, бомбардовање Iюс.тоји и ОНД;). аА Н 
је СУШ1ше СЈ13.бо да се :МО}l{е видети; YA-ютањеАl юtl\Нf)Г 

ДlIс.,ЮКТРИI{а) IIНДУЈ(ТIIВНО AeJCTllO 1I0растс, It llOШТО {I.J.

БНјеШЈ МОАЫШЛИ наИАаае на ()Т I IОР, бомбардоваље Пt)

стане тако ј ано, да МАi1З постане CUeT<10 . !{ад бв Аlа 

нанвим мехаНИ1ЈI\НМ путе:м .МОГ.-Ш произвести Т<:LКFЮ ј::ню 

нрстање :молеКИJlа: И::ЈазваЛII 611 11 (;'1']1 Фсно:\tен. Ва:1ДУ IIIIШ 
. , . 

мдаз, ЈЮЈI1 (!ОД огромним Щ)IlТIIСI-:ОМ ШЮ11.lа IIЭ У:1ШIОГ 

ОТВОР::\. IOl.H.BOI~ сула 1-1 ула.ра о на l-ШУ lIэола1'ореl,У Аlате

рију нао на пример стшсlO, M011{e се УOilја:гн у мршсу; 

lIa T;lj би се начин MOl'AO фОСфОРlюаТII CTaKIIO Н/Щ IШ.

l;ап ЛРУГ1! l1 :iолатор. 

11Ј'1'О је веhи ШIOЦ8t1>l1Чl 'Ш lIНАуЋЦIННJI1 }'ULllаЈЩТСТ 

умстутог ЛIIеЛClПРИ1{;' ~ у ТО.НIRО ј е 8 <Ј> ект Be]}II. У С,;It::А 

тога, ј <1П .. ·ыt ју се ~IAa3CBll са веома Шf(jОКlI1\t ЈfОТШlЦlfј[l .. ннr 
" . . ' 

на ыа етиНАена 1l.1U l la ОНАа Један rI ... Н/ ЈС, ЏLН 11 ПО IЈа 

11 два lJа..1ца Аебео'l а. Л.-1Н ОСIШ зn.грева.ll.а ноје ,l\О. lа: ш 
ОА БО;\'·lБардовањ:.\, ј едан део TOIIAOTC Iн,ютај С ' l1 у ca.\loM 

, . 
/ЏЮ..:lеl\ТРIlКУ И 1131',;lеда као да Је та ТО II.1ота у Сl'ан.ЈЮТУ 

ве!ш него у е60ННТУ. Ја то lIJm11l1 Cyj C" пећСМ С 1НЩI1 -
<jol l'll{O:M l1НДУКI1И ОНО:\1 I-~апаците'Ј' У СТН, Н:Аа Ј' СА ел ',О l ' а 

стаК10 поред исте потешщја .. 1НС раэ.ншс всtш ЛОО el[Cp
[ ' [Ije у себе УЗ(lма 110 ебонит. 'Го је од IIрН.lIИI·\.С Oll a !",/) 

И СТО , нао нал би спојНА II са lI el\or.1 б<lтернјnl\'f јВАНУ ба
IЦ:tIНl У .. 1 jeAII Y MU~11m'e IlY Ш.l,IЦУ Н (ј'I'ИХ ;\JI .... юll::шја. ВаЮ:\ јЈllа 

ће (је i-ШILЏ"I., 11 3.l tO је 60".-1;.(1 СПРОПОД!lIIК , јаче зпгреја'l'lI 

јер више с,трује у себе lIрнма. У ЛР УГН М lIJШАIJН;.t.\li-l 
•• сматра се ТО иао доора страна Сl'аЈ<лета; овде Ј е I] l.~ -

Достатан. (}l'ак.IIО се обично маll')е OllllPC еАСltтрич]]()ј 
парннци НО ебош1'1'; јср Ј{ад се АО неl{О I' IШВСснn г сте

lIeHa загреје, нрашњељс га на један "ут М<1 на lt\ )j\I 

месту пробl!је н H~Г Асда онда као 0611'II1а ваРIшца. 

ТОПАОТllO Аејство, изазпано МОАеН,Н.1СЮ-IМ бомnар

АОLН.ш~ем Лl1е.1еНТрюtа у ТО.1 IЈНО Fшше ol1aAa у ItO..1I11<O 
13аздушни I1РIПИСiН{ расте и на огромним прнтаСI( II :\I11 



IО8 

МОГАО ' 6н се ТО AojCTJ~O са спим за llсмаРIIТI1 све .Ј,UI{ у·.е
станост сраЗ i\1ерно не пора.сте. 

Често се ItOA ТИХ ei{CllCpIHIeHaT[\ опа.ща, 11 то кад 
су ",опте раЭМalшуте на ВСћУ даљину од ОН8 IJiL \<ојој 

ваРIlица обично прескаче, A~ се IIриб.НПЮ:\. l..In,љем па ПРИ
мер Ral{Be Сl'а.Ј • .1 ене ПАоче моше УЧНШ1ТИ , да I :аршща 

IIзм:еl)у лОl1а'l'а II О Чllе прескака.ти. То се Аешш :а ШЏ, се 
I{апацитет Л ОПата lIаЈlаэи нешто И СIlОД КГНТИЧI{е му вред

ности, ){оја даје највећУ l~отеllци.iаJl IIУ ра.;~JlШ·~У на 110-
л ови:иа кале ма. Прибл.ШIН1ваљем ЛИС.1еI·~ТРИЕi1, СIIС Цlf-' 
ФИЧКИ се ИНАУЮ\110НIf каrшцнтет проvтора H3Me~)y I{УГ :.L ,Н1. 
иовећава и IIО С •. t8лице су исте, нао да ј е l{ЩНI. ЦИТСТ ca?-.ll l x 
Ј ·;угада порастао. ПОТСНЦl1јn" "1 на . ГЮ~1 0ВII~Н1. МО Ј Ј;С онда 
ТОЛИКО порас.ти Аа парНl1Цn ПРСС){ОlШ. НU.iБО,·I .е се тај 
е~{сперимена'Г да пзвеСТII iНlCHYII01\l. 

Друга је јlЦНI\ HHTepeC lla IlOjana у томе , IIПО Д1l8-

."еI{ТРI.РIl\У П,,10ЧУ кад прюitЉ81ъе ЩЮ3 11>)' нр оl)с , ја,Ј{О 
I1рив~.,ачи OIlU, КУI 'да која је б,'1I1ша ; 'I'ОМС је Ф·ЮIJl.ЦIЈU 
узрок, i\ЈањС 1\lехаНП~lf\О дејство бо .\lбаРД<.НШ.lЫI, са те . . . 
стране ;·t мо}кда и Јаче едскгрисањс. 

Пре?t'1Н, понашаљу дне.-1.ектрИItn, у Тlfill e K ('. II OPI1bl CIf 

тима MUi1{eMO яаlt.JLУЧ I1ТН, .il.a ј е lIајбољи Jl ЭОА:l'Ј'ОР за 
тако брзе наllзмсннчне етрује онај , I<ojll шш 1I,1јМalЫI 
(~ пеIJЈIФll'ШИ ИНД)ЋЦИОНИ I{апацитет, и КОЈИ Је у lј (јТlI ~Iax 

у стан.>у да Il ЭДРЩII (-шјоеhе потеНЦlJјад (;, [{ с раз."Ш·:С ; ТlIi\Ю 

су пar( отворена два саСllИМ супротна "У 'га I\'оЈ IJl\Ht с. е 

If отребно иi:tолоnање еЮ'УРIЮ МQще постиhи , а ТО 11.111 
саuршено праашн.-l про еТОРОl\·1 I1 . ЈП гаСО?l-·f под !l[ICO]{[BI 
IJРИТИСКОМ; ПРIШ бн пут спаюш:() бlЮ БU~Ы I . .:\ .. 11 1 1 !Н. I1 С

среЬу ни јелан се од та два lIУТ;Ј. нс моше Дal,О у I1pa l<
'ПЩII 1· l з веСТI-I . 

BP~10 ј с поучно напом еllУТИ попаШНILС ШI С \.lН. Оl ' ва 
I{YYMa у TI-tМ екснеримонтима . Над се обична llјЈQБН<1 Ile ll , 

снабдевена СlIољаШlbllМ е.А еl{трОiЏL~-Iа и ЛО н ајвише t " L 
с.ту rlња испража .. ен:t , С IНIЈII с ПО.-1.0ВИМа. l{ а.1С!\fОПЉ\I , 

[сл. 93 ). е ... ектроде се цеВII н а један пут злраво эа

греју а СТaI{ЛО на оба I'раја цевн CI'I1.He јш<о ФОСФОј.lll
сати али средина остане сразмерно Т<.lшш, и НСЮ) време 

... адна. 
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н норед 1'OI'a ФaIt1'а, што је потеffцијаА па раЗМII-(а 
огромна, ВрАО се маАО ШТО од ње oce!"l, хад се струја 
1<ЈЮ3 те .ю пропусти, C<l"O "КО 

су руке ffаоружане. Тосе у "е
ItОЈ1ИН.О има приписати ВИСОКОЈ 

ФРeIшснцији аЈН:I пог Л<lUИТО ТОМ 

(l->акту , ШТО MH Ot'Q мањс енерГИЈе 

дејстоује ван IШАсма кад нотен

I1IJja ~lH u диФеренпија ПОСТIII' I-Ю 

ОГРО~ II!У вредност; ово olleT до
лази 01'ула, ШтО (ја растењем: 

потеНЦl1јала, У хаАСМУ апсорбо
вана ellepГllja расте са квадратом 

потеlllЏlјала . До нек" извесне граlllще , 

СА. ~)З. 

. . 
енерГИја, К ОЈ " щш 

каЈ1еЫ<1 , лаКАе ва поље ДОСlIе, расте с paCTClЬeM ПО'l'еmщ

јала , а.1.И 33: ТИМ почне 'Нn'Г.10 пада1'И. Отуда И :З .1 азЈ.1 тај 
ЧУДНОRаl'И парадокс I'tOA оБИЧ1ЈИХ HI-JАУI';ЦIЮJlИХ l{а..i!.ш.rа 
ВIfСОШ)Г наll Оllа, 11 0 коме нека нэ всспа стр уј а , пр6~1азеЬ(f 
кроз Ilримарни ИаАем, ?-.'I Qш.е It за::Ј вати ударац чак 1[ смрто 

носа ll , ДОН иста та струја, HeltO.HIKO пута ја'ш , м оже б llТlI 

С.1, Cll lli\I безопасна па ма Фу1С1ШСl-lција ос.'Ј.' а.'I.а н ста. Над 
СУ С Ј ' р ује ШlCО I{I1Х ВРeIШ8IIЦl1ја н нанреДIIО 13 11 С ()Ј{ОГ tlO

теНЦllј:1.1а, D. ПОлОВИ ШICУ спој енн С TC..tIIi\'I;), f.ШВС(jf-СС НО

iЈНЧJIl!С , онда ћС спу еНСРl"'ију, која СО шаље l1JНlI\I а.РЈ[О~1 
ннлему, УТРОШИl'И сам J\aAei'.J и ' онда НС,"lа варнице НИТИ 

I{Ш'Ш(: месне 1l0вреАе, Deh се само сан 11 3 0ЛUТОРСЮ I 11 

С IIР()lШДПI1 материјал јеДIlостаАНО загрејс . 

"\а бll се избегао неСIIОI'<tзум у НОс.1 еду · 1. iI ~ II () Л » 
НlI{ОГ деј стпа наизмсшичншс струја врло Н\Ю(ЈН:IIХ Ф}1еЈ '~

ВСIIЩЈј а, АРЖИМ ла ј е п отребно HaIJOMeIlYTH, ла 11 <l l \() 

је то неоспорна ИС'I'I1l1а, да су оне неср азмерно БС :1-

О llасниј е него струј е С.Н\. ()ИХ Фрон: венција , 1tпак l1е 1'рсГЈа 
i'.Ш С.111Т11 да СУ он е сасвим llсвtш.е . 11lто је мало 'ШС 

реч ено, тиче ее само струја са о БИЧНII Х IIНЛУIЩНU IIJI Х 
1{З. I СhIОва ВИСОКОГ напона , к оје су струје по самој Нрll

РОДIJ ствари ВРЛО ма .. 1е; али ако се то Tlf'le струј а. ш:t 

ДIIIШ :'l1О :м аШl1на, ИЛИ П3 секундnрпог Ј ·~алема, IttH'<1.. је 
ОТIIUј1 САаб, онда. оне ПРОIt:~ воде uнше Н.-1Н МШI::.С СIШil_\. Н :l 
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.дСЈ(ј 'I'fШ н ыогу l-шаэваПI озбнљне 110вре.,\е, нарочито 
aliO се употребе са 11О.0НДСllзаТОРИЛ'fft. 

Струјно И~И М..1а;iевито Ilраш.њGн. ... е ИiJЛУКТИШlO[' 1\а

Ј1С11а ВilСОНОГ напо"на у Л'lногоме се раЭ.'Нtнује 0,1 т3.кn<.н' 

IЈраmњељз на стаТИЧllој ма.lШIШЈ. Нr.,Пf је 0110 Љ)'бlJ'IаС'Ј'е 
боје на ПО~'ОННЈОМ НИТII опа:ко сјајно Ilа одреЧIJО::о..r IЈОАУ, 

него љегова боја лежи од ПрИЛИIIС у средини, t!ОШ'Ј'О 
ј е смисаu струје нанэмеШ'l'faП, час II ОАОЛ{[\.I:I 'Iас олрс

'1ШI. АА" КalЮ је струјаље ja'le ШL "рају, Itоји .ie Н()
ЛОЖНО наеоЈ1екчшсан, ТО слеДУЈе да upx млаза ИЛlI чеп-;.е 
више АI1ЧИ на lЮJlОН\НО ct корен DlНIЮ на одре' lI1 и ста

ТНЧКQ Ilражљсње. У мраЈ{У, и l,aA је чеТl\а BP~10 јш{(t., 
1I0рен изг .• еда ГО'Ј'ОВО бео. . Ветар, "оји у сле,\ , таIIOГ 
струјног пражљсља постаје и ако. можо да буде Вр.Ю 
јак - чес.l'О тако јак , да се 11 на ПРИАИЧI-lОМ остојању 

ОД I{CUeMa може осеТИТII - ИlЈан. је , према Ј'\О.-ЩЧИНИ 

lIражљења, слабији од онога, !'юји постаје Ш:l 1[(),'10л-шој 
чеТl<И статичне машинс и утиче па гы:амсн у lIЈНОГО 

маљој MepIJ. По самој ПрИрОДIf феЈЈ омена може.\!О :111-
I'-.,ЬУЧНТН , да у КОЛШ'\О ј е учестапост ueli.:.l у ТОЛIIН_О пе
тар, l{Qји у след струјања постаје, мора 6и1'и (ыабиј 11 , 
11 кад 6и Y'ICCTft HOOT ДОВОЉНО ивАнка БИАа, IIИLtаlПН)L' 
ветра не 611 611.110 на оБИЧI10!!I аl'мосфеРС I{ОМ ЈЈIШТIfСI<_У. 
~Гчестаношhу, коју дају наизмеНИ'lпе машнне !\обнја се 
АОВ()ЉIIО јако мсхаНlIЧН:О дејство за Ol{pCT«'Ibe I ОГРОМ

LlОМ браllJ-Ю~Ј i веЛflКОГ II ГЈШСТО!' '1'0'11\.1. trill-\\' Ilee!:-.; ! , нлјн 
у след uбll ilатог струјuља, у МРШ'-У Ј Ј ЈЫО .Н:~IJ() lВ 
Ј'А8да (СЛ. 9'1'1 . 

Сл . !Н. 

у 01 1111'1"0 уасв, Вр.10 В8.,1IIЮI - . . ulJoJ шюперимепата , I: Оjll се 

обично изводе С. 1ЩiЧЮСТrL
'l'IРiНОМ ма.ШИIfО:М, .\1 1)j l te (је 

Ј[ЗВОСТLI 11 IIIIДУ I{I'ЏННfIIМ Ј\а

Аемом, само alЮ се УПО1'ребе 
врдо брзо L1аЈ[Э?lешр1НС 

СТРУЈе . Н то су ПОР"С сала 
). IПО ГО ja1lo ПОШ'I'О ИХ It::ш.- . 

э нн. ·ьу нссра.ШЬСПО CI I(\ilO-IllјС 

струје. {(ад се ",)а'I'J~" ; 1<111(", 
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()ыотала обичним намуком, пр"каЧI1 за јС"ан ПОЛ 1-;.3,-
.. . 

АС]НОП, млаЗАI3И, КОЈИ ся, СВИЈУ та,Ч;:НО:L ШТII(8 СТРУЈе, .\1(Н'У 

да буду тако иr-ПС3НШfИ, да нроизвелу иэванреЛ110 јак 
СВОТЛОСНИ ефекю'. IC .... 95.1 [{ад је потенцијал н учоста

НОСТ БрАО Rисока, JI\ица 1I30АОВЮШ гутаперко.м И.НI 1\:1.У

чуком И ПРИRачена за један ПОЛ калемоu, 1I3Г.1еда ПOIЧШ 

пена свеТАОМ: об.АОГОМ, Над се ПРАО Тн'[II{а и гола ;ТПIIЩ 

ПРПR8же за један калемов н.рај, читав сноп мла::зева 

пстиче из ље а она трепсри Ш-1 једну и другу страну 1[.111 

се у паон.оло o}-:реЬе, ШТО 

I13ВD.лредно лепо И31'.А8да 

le .... 95.'1 
Друга једна особитост f)p

зих наизмеНIIЧНИХ нря.Ш.

Љ8ња у ИНДУКЦИОIIОМ каЛ8l\·IУ 

.18)1\.И у са 08И1\1 различито м 

IIОIlашању IЪИХОВ()М према 

lllИ./ЫЈ,нма и заон.руг.tb~Ј-ЈИ:М 

lJонршинама. 

Над ее дебела шица, l\оја 
је ,Ја .iедном !'рају зашиљена 

( , ') , 
-,до ' О, 

а на лругом се СВрШУЈС I'УГЛОМ, C[!OJlI са ЈедшlЫ 

статиттке мапнше, сав ће ('.е еЉОН:ТРИЦlIтет I{РОЭ 

IIзгубити зuог ОI'РО~ШОГ на
ПОЈ-та, Rоји З<-1IЩСП' од ПО..1у

ПРСЧIlIIка I{јЈИВИНО. A.HI al{{) 

ее таква }l-ШЦu. сrrоји сп, је,\

lIIн,т IlОАОМ индукrЩОI-JОГ I-Ш

.1 СЈ\Ш , впдвЈlе сс, ла I-JC ГУСЈТlI 

СLЮТ..1И М~1аRепи l1стицаТII 

ЮlI{О са шиљка тано и са 

"углс. (сл. 97.1 
ТСШЈ{О се да заМIIСАIIТИ, да 

(/и ТЩ{О 1111'0 И У истом сте
нену ~IOГАИ постиhи стати Ч-

r 

--,-

Сл. (16. 

ПО.ilОМ 

, 

.1 

) 

I{OM ~IaIIIИНОМ а то из ТОГ простог ра;-мога, што САен

ТРИТШII напон расте као квадрат густr-ше, а l'устшш 

је оне1' ИЗПРНУТD сраЗ.мерна IJОЉУПРСТIПИI~У КрНВИНС. С 
тога је потребна, I{OA пое'l'ојаног поте!Iцијала, OгpO.\IТla 
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ItОЈ1ичипа е ... 1еКl'рrfцитета, п а да слеКТрИf(Иl'СТ СТРУ.Ј 11 из 

уг ... ачане КУ"., е, {,оја би бша cllojeHa са IIШЉIЮ" . ~Je l)y 

С .•. 97. 

тим КОД IIНАУШЏ·fОIЮI ' 1«1-

Асма, 1\:01\ КО I'а се прашњеll .а. 

If :1 И ЗЈ\IеНИЧЮf II ПРАО бр:зо 
. . 

?lofeIb;.:tJY, ствар СТОЈII са СШtМ 

. лрун:чнјС. Овде IП'IЮ.)() НОС.,Н\. 
са ABe!\fa »а::ШI-Il\t тсљ:њама: 

. . 
пџва ТјЈ1Нња, Н ОЈа 1I 00'l'ОјН у 

ра.rНIOТШН.НОfo.'I CTtllI.y [! КОЈа 

3ашICИ од 110дунречltllТ .. :1.. 

у.РИШНIе јесте тежља електрицитета да се са С IJРОIЩ:I,l1IfЮ't 

и с празни; друга је тежља е. t еlпршџrтета , ла се у <;,.ед 
. . 

ноплензаторског деЈства, КОЈС оне'г а(\.IЩ СII ОД IIOЩ>II I11I1 С, 

распе у O I-t о.НШ вазДУХ. Над ј е једна ()д тих TC;-ШL,i.1, l r::tj 
нећа другајс lIајмања. lIa 1IJII.bl,y постај е свеТАО QТlщаll .е 
е.,ектр"цитета у 1· ... аВпоМе у САед Ilспосре"IIОГ ДОДllра 

наэдушних MOAI1IHI~1a оа lLШЉltОi\I ; љих IlIН.Ј.аl{ ПРIШУ'IC 

If uдБНје, (lНН се еАCIП'рИЦllТСТОМ IlYHC 11 IIразне и 110Ш ' I :О 
се тиме њихово ':\ТО .МСНО слеli.'I'рI1чrю v' I ' Нo II IC pe;\I CТlf , 0 111( 

Т1Јспере и дају светлост. На протиu неыа еУМII.8 ,\ ,' 1, '{()Д 
l\УГ,l1(~, цело дејство поста.ј е у гљавномс ИllДУI{I~llј ОJII. А 

да би се О ТО\lе УUСРИАИ, lJ Ul'реб llО б,г б,мо АО 1101<01;("10 
са"о кондензаторсrю AeJcTDo 11)' l" Ае, на пример 'rшlC , 

ШТО ћС:мО на. извесном оотојању OMtjTaTH I\ JT.·1Y БО..1l tl М 

еlfрово,дIШIННI ) (l\оји је, 11 (1 себи се раЭ У!lШ 1I:!(J.IOIIHJI ) 

НО ШТО је OI';'OAll a cpeAIlHa; или 1'le MO 1-:у г ... 1У (Ј.\[О'I'3.'I'I1 

БО .Ы1М дие..Ј.СКl'РНI{ОМ и: щшб.1IJш. ИТI1 јој И30 .. '1 0ВаЈ I (ј II РО
ВОдlJИК . У оба С'l у чаја је струјање обll,taТllје. Пето тако, 
ШТ() је при датој фреlшеНЦllјll н.УГАn' веl.а 1'1 .,111 I1IТ() јо НОД 

исте -куг ле Фреквенција веl'ја, у ТО.Ј1јll{ О је нуг ла у п()

во.ьнијим ПРИАИ:К: ilма од Ш1ЈА.l\а . ААП ~ 1I 0ПlТU се траШ. fl 

1Iз весан интензитет , ' ла би се М~lаЭ СВ II ll нде.t1Jt , ТО се 
но себи разуме, да се :кyг .. ,a~ у горљим еКСlIеРl1ментlН, (а. не 

МО .Ш.е узети сувише пеЛИli.а. 

Због те доој aIte тежње, :могу се ШИЉЦШ\Iа II з вести 
С>Ј>енти САИЧНI! ОНИМ ефектим а. који постају у с"о.\ 11 <1-
паЦllтета. Ако на нример ПРИR:Ј.ЧИМО . за једа.н НО. I Иlf
ДУ"ТИDНОГ ка ... ема кратк)' саRtlјеп)' ЖIIЦУ , на кој')ј Itма 
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много та'{ана ЭГОДННХ за отицање е.1еЈп'рицитета, 110-
теlllщја.л пе на .• ема до нсте IJИClше пораети I,ао да је 
за НОЛ наАемов привеэапа била УГ.llачана l{угла ,.НIOгО 
"ећС ПОDрll1иве но што је flOвршина )lШI\е. 

,јанимљив енсперииенат, ноји 1I0назује дејство ши

...ьана мо}не ое па овај начин приредити: прикаци се 

за jeAall "рај на.лемов, l1а"уном обавијена жица, од 
IlрИ.lН1не дпе стопе дугачка, и удеси се TaltO, да м.ла

:·~СВИ IIСТИЧУ иа }lшце. У ТОЈ.'1 се експеримеl'I 'I')' пџимарни 
каЈЈШ .. 1 тано памес'ги, да са:мо ма.ло преltо ПОАОВИНС у 

Ce!IYIlAapHOM IШ.лсму .лежи. Сад се додирне с.лuБОДIШ 
нрај сснундарног каАеиа l'аЈШИМ СПРОВОДIll1I<ОМ ноји се 

држи у руци. ИАИ се 'гај ['рај споји са l<aKDIIM изо.ю

ваШ1!l.1 теАО:М извесне ве.ilичине. ТИМ се lIутем потен
ција.l жице огромно попне. Аејство Tallor НИСОIЮГ 11 0-
'I'енција.Ј!а биhе, да М.А.ааеои ИЛИ порасту ИЈ1И опадну, 
Ако llopacTY, }н.ица је сувише :кратка, ако uпадну она 

је сувише АугаЧЈ<а. У дешавањеl\1 дулшне Јнице НЊ.ilаЗII 
. . 

се Једна тач:ка , I{ОД l<ОЈе се ни у I{Ол.нко lIe утиче па 
струјаље IlaA се други крај додирне. У том се с.лј"",ј у 
раотсн)е ВОТСНЦИјала потре опаА~ње .\1 љегuвим у Ј\СА..l ОМУ. 

При томе се види да Ilpa'JЂe }!(Ј1не производе знаТllе 

раЭЈ1IJ}{С како У' пеАИЧШIИ "l1I<О 11 у CBeTj]OCHO~1 I!Нтеи

::штету С'l'рујан.а. l1рима.}ЈНI1 налем (је из два разлога, ЩЈ
пуче у о'грану: 1 да 1I0ДИГllС IJотенцијал Ј"({Шlе п "1, да 
повеkL 1Ia"" у Ј\аљ ему. ТН.\lС се ЈЈонсl'lШЩ oce'l'~ЫlIH')CT . 

И!l1 а још једна и ТО много УОfIЛ.>Иlшја ООоБIП'(ЈС'l' 
. . 

l{ОЛ ЧО'Ј'кас1'ОГ lfраЈЮI.еIЫL ИЛIl IIРНјЮЫ::Н.Ы;i. ' у М.i1fi.ЭОНIIМа.. 

"()ја дају бј.Јэе паИЭМСНIIЧIIС струје. Аа би С,С то 1II1ЛСАО , 
најбоље је эа~leIЈИ'l'И оба оБИЧJlа краја на.,](шuвn. са дна. 

~ ь б ' ~ МСТtlAиа С'1'уоипа изолована ДС с.н-ш СЈI ОјСМ ООО[[И'1'(1. . 

ИСТО је '1'а1\0 доиро cue пукотине :и I1раЗIIИIIG испунити 
llOCKO,\I таЈ<О да млазеви НИГr\8 на другом моету не МО]' ), 

ностати сем на Ј{рајевнма lIоменутих етубflћа. AI{O (ј(ј 

СВИ ус,IOВИ лобро ИСJIуне - ШТО се у ()ста.\Оы мор" 
остаНJI'l'1I умешности снспеРl1меlIтатора - ТЮ<О да IJО

ТеЈщија., ЛО огромне вреЛIIUСТИ порасте, о"ла јје на 

KpaJCIН'I Ma П()С1Ћ'1'И Аве веАине светле ч еТI{е пише па

.. аца дугачке, које су " Р" АНУ са снпм БОАе и у мраку 

ОТl\.l'LI'Ш l'EOJl.HIi-'. .s 
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.ЈаЈ{() ..1иче на два гашш П..1ам:ена који НОА ВИООЮВI НРll

TI,ICI(OM гору, (СА. 98) ААИ оне не .шче сжмо Il UГО су 

C..t. !18. 

прави Iмамсноuи Јер су ТОПА". 

Истина ни оу TaItO топ.;ш као 

гашш пламеНQВН <.I..-t11 ба r)UЛU 
дп су u учеетаuос1' u аотmt'ЦU

јал довољно (/'/Ј.СО1{Н. Al\U етруј е 

имају рсцимо 20,000 Ф)1Olшеll

Ј,ија. у ceI\YI-lАI-l, ТОIl.АОТа. (је .лаЈ<t) 

uсети lI a ма и Н8 био LlО'l'СШЩ
јал ядrаво ШICОl~. Та TO IIA (lТa 
ностајо очеВИАllU у ОАеА (j.~' Aal.'(j, 

ваздушних МОл8КН,Аа. о полове 

као и измеr)у себе. l{ю<О ј е Ifa оБИ'IIIОМ "рити("tу c pCAu.,. 

слободна IЈ утања МОАШ\ИЈ1а Щ)АU мала, MOI'yl'lc је , ,да (',С 

и поред огромне почетне брзине , l-:Ojy СВt:1ЈШ молеН.НА 

има кад се са lJ QЈЈовима сулара, даА.в )tpOTaJb8 .\'10.,10-

ИllАа , - у С.-ЈСД «;улаРё:i (~a ЛЏУI'ИМ Мt). IОКИДШt'lа - '1'(\

.,ННЮ спречавu, да се ал 1I().·10ва не J\'Iory далCl\О уда

. Нl ТИ , те се с љима пише нута. сударају. ПIто ј е 1Ю}lа 
фреl{веШЏlја, у '1'Q • .ншо се теше мQЛСl<l1.А мото уда.4(.1 'Ј ' 11 

11: 1' 0 у толико те}{{е у Н:ОАИКО ј е за АН,ТО лсј стпо тра

iНеllИ потенцијм маљи; 'Ј'аЈ{О се мо:ше заМПСЛН 'I ' И '-- а 

м о)ке бити и ПОСl'ИћИ - јеАЈlа нз несна фрш,uеIIЦllја, ЈIРН 
н.ој ој једни ИСТИ МОАеки~-tи (Ј !lол ове ударају. JI o,l.\ l':tIШII М 
11[ШЈ1lп::ама 11э:мен а tю 1о.НМСШ·I.1. [L бити ВрЛО CI\C)Jla н "ј'()

II .Н)'I'а произведена на 1I0.ilУ 11 lIорел ".ега IJ)МО вејН-Ш:(\.. 

Алн altO Фf)(ншеJlltl1ја стално рао'('с, ' l' O[I~1OTa ће IIO!Ю" ' II 

(Јнадатп и Tu ИЗ ра.злога , I{()jl1 сс .АШ{U схваћају. На 
, , 

ПОАОЈIПIОј чеТI\I·1 стаТlolчке машине нзмена Је М {)ЛСКИА<t. 

ВЈМ О брза , cTpyjalhe иде уве({ ИСТИМ СМИСАUМ те СУ " 

еудари рс!)и; эб01' TUI'" је и T()IIAOTHO дсј ст!!о ВРАО 
С.iабо. Све 111'1'0 измену МОАШ{I·ма снречаВ(1, тшюr да 
локалну ТОПАОТУ I! (Ј већэ .. Тrшо ако нал I10АОМ Iшлеf\-( О

Г-'!ИМ ДРЖИМО CTaIt,'l e lIY I{УГЛУ и IЬOi\I :1атворимо ЧС'IЋУ, 

'('(1 nе се вазА-УХ ,\.ојll је У I{У Г.1.И Вn' l'но реп БрАО БР: 1t) 
УI'рејатн. Arto наА ЧСТКОI\I Лll1Ю1МО c 'l 'alo,oHY нен 'ПLl\.О 
"џt се !IeT~a IIрОмај ом . МО}Ј{С на Dlние Jl.I /1,Ill1и, <"НI,l.,а· fl e 
lIа горље" l<рају неШI ОТl1цаТII уонјшю вру)' lIаа,\ У"' , Со с, 

, , 



115 

1ЈП'О се у '-Iетку УЈЈесе, ВрАО ),е се БР:i(ј угрејаЈ ' 1! те. 
преч\:\. томе, сама нам се па.ме l lС мисао Аа Т:1. I\ПО ;п1.ГРС

Аање на раЭЈЈе Ј(иљеЈЈе употребимо, 

Над из БАIНКU промотримо тај особити ФOfЮ :\ IС Н 
:I' О ПАОГ еАеКТРl1ЧIЈОГ МЈ1аза ИАЈ1 1I .• Ht~1Cl.Ja [-I С f, Ј О iЮ3МО <l 

да не ПОi\ПfC.IlИМО, да се ТаЈ<О IlCJJIT() САI1ЧПО ~шра .\0-

Ul авати 11 '{ОА обичног пл а.мена, и иа Г' .1 с;\а 1Н1M 'l УЛНО
вато , да 11 ()(јАО ТОЛИКИХ псн:она од Н.aIШ эа оБIРIaН 11.1:1-
меlf знамо, ТОК сада, у добу еАШ<ТрI-IЧII О I' ()САСТ~Ј ,е IL-.U. 

-Н аагреваља доэ на.Ј емо, да 01\'10 ее ми н ЛО сал ~' [:Ш\ 

само )еАСЈ~1'РИIIНОМ с г-шт.10шi'lУ и ' I' О Il.мл·ом'l CJi y; t ; II .1 11 . 

И'СТО 'l 'aItU ниј е .маље паЖна и ЛРУIЋ ј ед)-ш IIO:\lll eao : 

Аа би flШ МОЈ'АН ЛРУl'И:М којим 11 YTeM - а ие .:XC MII.i c ,-аfl\~ 
. . 

- НрОl1звести прави IJ .. taMelI, Н()ЈИ даЈ е СЯ8ТА О СТ 11 1'0-

П .·IOТУ а да се НИК<Ј.I{аD matepI1:ja..-t ТОМ при.tlИИО Ј\ 1 [ I е Т)ЈО П.III . 
, . 

а да се НlIKaKao ХСМНЈСКИ п роцос при томе I Ј(Ј раЭlН f.Ја: 

да би ТО ПОСТИГЛИ нс треба щt,М ништа. А РУГ О] него Д<1 
УGавrшаr.{о lIаЧIIНС за добllјаље САСI{ТРИЧ1ll1 Х струја ВИ
СОКИ'Х ФРСЈшенција и ПОТСШllIја.,Нt. Ја НС сумња.\1, : \ EI, I{ад 
611 могли усне'I 'И да rlOтеlЩllј~1 п оr.,ТИ[' I-I С ДОВО.'Ь1-Ю б рзо 

Френ.ненције 11 eHeprlljy, ла бв OHA:l ТЈСТЮ.t ВАН 11 ... I;.t;\rCH 
. . -,. 

што постаЈе на краЈУ )Ј{lIце IJЗ ГУ(ШО elluJu САСНТI'"ЧНU 

()()(ј()И НС И ностао б'Ј t.a СВ Ш,'I r..л ич;).н обl' l ч ноr-.I IIЛClМ (;Н\, . 
• 

Мора бити да 11 оБЈI'rа.н JlA.aJ\ICII п остаје у с,.iед С.IСК-
тр () ",'I'D':I'1 Ј Чl\ tJ f' ,\ОЈ 0 -:1 8Ј>;, 1-I.) СЈ '; () r Л Р-.Ј (ј 'Ј' l Ја . 

Tё:Lj феномен обја.ШIl>:1Dа сад I 'ОТО!Ю на lI e(jY~ I IbIl B 

11 ", '1 1111 честс несреће, Ј ·;ојс се деш а.вај у IlfШ ИураЈ\Ш. ( :ваЮI 
, 

лооро ана, да се Мfl Ој 'С етварll ЧСU'l'U : 'Ј::trЩ.· l е и ш;о у 

H',II X '''рим НС улари. Сад tю"н) I \I-I,.Џ,\ 'I ' II y'ЙJ~O (ј(ј Ти ;\f \')ж е 
Аеснти. На нан:ном О.1.0бодном та ваНСК()i\I IСШВУ Н.1I1 :\'13-

. r 
118. Юll{ВОМ ЛРУГnМ IIIИ.1..аСТО11 Te~1 Y , КОЈе ()O .. Le lЫ11 .'10-

, . 
Ј1ШЈО СНР () ВОДИ е~lеЈПРНЦl[тет, ИАН КОЈе може постати 

С llрUUОДЛ:.ИВО IЈАагом , MOil{e да се IlOјапи е.ilе Кl'РIIЧll1t 

ЈЈла"rС II. Л!{О гр ом !lH1. гле у близини УАЩЈИ, О IJДа може 
огромни IIОТСllција .. 1 ·f.-1I{ан ла буде , ЛLi. вшпе Ј\Ш ,'lIf.i у на 

I lута у CeItYIIAI1 наизменце заТРСIIСРII. Ва:1ЛУШIJII i\l (ЈЛ с
Iш.,нl би i:l е снаж.НО ПРИIJУI ЈеllИ "Ј одб ије ни 1-1, ш1l\0 У '·. !СА 
уэаЈамн ог сударања 'IЋI\(Ј 11 У след (јудараl ьа Ь ' Ј ' () TC .fO , 
Т() -:1ИI-~а Ье се 1'() 1f.1 0та Il роизвести , ла ее ј'lредмеl' на 

8-
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коме се то дешава зава.ли. Лано се МО}Н.е схватити нако 
се па :морској лаt)и МОШ.е појавити ватра на пише та

чан.а у исти :мах. Јер IШД само ПОМИСЛИМО, да СУI и 
сразмерно САабим Фреквенцијама које оби'IНИМ динамо 
:м:ашинаМ(1 1I0стишемо и са ПОl'енцијмом, који ни су всhи 

од сто НАП AilCCTa хиљада полата, ТОIIАотна ACjCTBit. 
доста ВСАИRа,_ онда .можемо схнатити RОАИКО она мораЈУ 

бити јача са ФРСlшенцијама 11 потенцијалима више пута 
нећНМ, те 1Јрема то:ме излази да су горља објаUllъсља 
у најмаљу руку речено, врдо веропа'Гпа. Моше БИТII да 

,. 
су таква ООЈН.шн:.сн,а 11 другима падаља па намет, али 

. . . . 
МII НИЈе ПОЭlIато, ла Је ЛО сад, ТОПЛОТIIO деЈСТВО JeAllo~ 

е~'I.еRТРИЧНОГ МАн-за I1.1И пламена, н.ојlI ностаје у е.lед 

БРЭIlХ Јшиэл.~61[I1ЧII[IХ 1I0тенција.Аа еI\Сlюри.монта.'lНII:'I'1 IIУ-:
TeSI ДOI{аЗС\I[О; бар не на '1'Ш{О IIРИМОТ(1Н ШtЧШl, 

Кад С8 НЭМ8на uааДУШIJИХ ~,юлеЮ1ла са сuим снрсчи, 

лока.IIIО загреваље МШИС да буде TaltO јю\о, да ео ,\0-

ТИЧIIО 1'ОАО уснја. Тш{() НН IЈриыер, а.ко ,,'!аЛИ I'РУМСII !IЛИ 

још 'боље Нр.l0 ТШIНУ .шицу ИЛИ УГЉСI-III !{онац аатво-
. . 

ри~1O У CTal{ .. H~HY ,,1О1(1'У из ЕОЈС ваздух НИЈО НЭВУ'lен 11 
спојНfl.10 је са јслни.М НОЈ.()М IшлеМО.ВI1.М, ЈIOнац ће се 

уеијnти. Сама појава постаје јOIи .А:еllша, због брэог 
,.. ." . 

ItОВНТ • .,аIьа С.'1000ДНОГ }{раЈа конца, .кОЈИ оа.д ИЭI',.I)\.:да 

као светао левак, I{оји се раПНIРИ кад потенцијал ојача 

(СА. ~HJI. Нал јс потеlIцијаА С,,1 а() ј I{рај ЕОНТЏl се ПРlIра

В1I.11/О н.реУ1С. Ј!ре.1<1яеIНI напраCiIlО lШ .JeAlIor H1J(~'I'(llI,:\ у 

Сл. 99. 

ДРУГО, ИДИ ОIJисују1ш C.JlIII

тичнс Ilутањс .. А .. Ш аl\.О је 110-
теНIЏ1.lа.1 врло ШIСОl{, Oll il,a се 

Iipaj онреЬв у I-IаОI~руг II Т,Н\О 

се у ОI1ШТС понаша cbaI-Ш та

наж праil I{ОПaI( ИЛИ }Ю1lЩ. ]-~aд 

се за пол :калсма Ilј1ИВСiЈ\8. То 

ItрСтаље постаЈе 01ЮВИДПО у 

САСА притисна 1.1О.18Шl.'I<1 11 У 

сл сд неправилно раСIIодеАе 110-

тепцијаАа због IIеПОТПУIlе YГ~1a
чаности И.l1И песиметријс јЮЩС 
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ИМ[ ионца, Над би [щнац био потпуно CHMCТjJJl'laH и 
саСilИМ глада[{, по свој ПРИЛИЦИ 1'аIШНХ ирстаЉа не би 
бllАО, А да том кретаљу није никакав други УЗРО/{, из

.шэи из тога, што нранац тога I{ретања , НИЈе ни , пра

ВИАан НИ oдpe~eH l' што тога кретања са ClIlIM нестане 
iшд се из куг Ае ваздух изву"е, Та МОГУIi[IOСТ" ШТО се 

, " 

НСЈ{О теАО у неИСПЈ)а(RњеНОј КУГ,АИ моше УСИЈаТlI па ЈОШ 

и онда кад то тело ни[{а:ко НИЈе затворено, ИЗ Г.II. сда да 

МОјке би'ги зголан пут, да ое овеТАосна Aejr:.TJ3a, lIUС'ГИГ
I1ута усавршешlМ методама за произво~ење брзих наиз
меНИЧI1ИХ потеНЩIЈа.ла, могу ВрАО корисно па разне 

ЦI1Јьене примеНИ1'И . 

Кад се употребе иаАеМ()ВII, иоји се у ТРГО[JIIНИ па
..,a;·~e , постајalье јаких едектричннх fI.'Iлазеuа ИАИ четаItа 

ск"пчано је са многим тешноhама, јер кад се ради са 
, , 

ТИ :\-( ВИСОКИМ фрекяеНЦl1Јама и огромним потеНЦIl,lаАима 

онда и најбољи ИЗОАатор" пропуштају еАeI'ТРIЩlпет, 
0611'1110 ј е наАем доста добро изолован да издрнш на-

, , 

поп од .Ј едног свог заВОЈа до ДРУГОГ, 1I0Ш'['0 дпс жице 

об.1Ожсне Аuогу6им ОDИЛСНИМ ОМОl'ачем '" пара'JoI1НОМ, 
могу да нздрже напон од пише хиљада подата, Ј'лав!!а 
је ТСШI,оhа И30АИСШI;И нарочнто прелаз од примарног 

, , -
на секунларном калему, КОЈ" Је ПРСАаэ Зflатно О,ШЮllаll 

струјањем Ј{оје са примарног Ј{аАема полази', При:> је 
он,'\а потреба, спреЧИТII М.1а3еве И:iме l)у примарног Ј\а
лю1а и l~eBl' "е само због загреваља и могуЈје Ifо"редс, 
него и збо г тога , I1JTO у САеА таКШ1Х МАItЗСDа jaItO опадне 
I10тенција.пrа раЗ;1И1Н.\. на 110ЛО!Н1ма. Нсколин.о Ш.tПОl'lю-на, 

па Itoje би - ваља.ЛО паЗИТII при еНСIIСРНМСIIТIIсању са 
. оnичним l{алеМОRи:ма, не ' nе 611'1'И на ()Д~'Jel'. 

Једна ј е таква напомена ла C (~ уаме нратак II(ЈИ
маР'II1 Ј{аАем ( СА, 1001 т(шо да потеllЦllјална раЗ,lIfка 

при тој ДУШIIНИ нс буде TOAI1J,a, да МАазеви могу 111'0-
611ТII кроз И30Аа'Горс!{у цев , Дунiииу нр"марног '<аАсма 

ва .. "" одред!!ти еЈ{спернментаАllИМ путе,[ , Оба Ј'раја "а
лемова паља. кроз запуша', ОД изолатор с[(ог матер"јаАа 

извести на поље, као што Је то у СЛПЦИ ПРСЛС1'аВ..-ћеllО. 

'у lI ети мах ' се један ПОА сеЈ{ундарног Н;}Аема споји са 
RШШИМ телом, I(ога се .JIО ГЗ РLlIина пајбриш"ьиннје одреди, 

• 
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I<al<O би се тиме најпеhи lIотеНЦИЈал постигао . На ДРУ
гом 1I 0ЛУ IJ ojaBII се јан, . М.1.аз H.-III чеТRа С ,tојим ое М()ШС 

еl<спсримеllТисати. 

СА. 1 ОО. 

1 'ади горњега распореда потребан је сразиеРl10 
~l a.,1CH IlримарllИ .ка.Аем а.л и се .I1аIНЈ яагрсје }{(l.Д ее ОЛ 

њега траже jal<a дејства 9а Не!{О дуже време . С тога 
је боље УDотребитн ДУЖИ; Y,a.ICM i сл. 101 'ј 11 само 1' 11 с 
једне стране дотле увуЬн у[цев ДОI< се м",азели не 11 0-

, 

Сл. Ј 01. 

јаве. Сад се M01l ;1\ 

б .. ШН<И L(ОЛ сеКУII
дар но г кn,лсма О В I 1-

јнти 11.111 са 111'11 ' 

марним н.а.А е1Ш .\I . 
И,..1И са зем ... ЪОМ ШТО 
је у нр",{тичн"" 

ног леду .Ј едно l1ето, 

ИДА је IlримаJlllII 

Ha.l1 C.rt1 неноереЛIlО 

са машном OI[0Jell. 
Эа Ollaj сл у чај где се сеl<ундарни "аАем с п ој и са 36"

.ЬОМ , иеома је потребно путем 6I{сперимената одреДII.,.И 
фреllUСНЦllју , која јс lIајзгоднија за n остаllА>С 1111 QII.". 

Други на'IИН , да се више И.НI маље I1збегну м.АазеОIl~ - . ' ОМО ои, да се примарни \;а",ем ПОД6АИ у ()деА>ке и СП ОЈ" 

одвОЈеним в добро I-Iзо ~tоваl-lИМ 1f3 Dopl"I Ma eACRTpll f H..J e 

СТРУЈе . 
у МI IOГИМ екснеримеНТIf l\Ја , где су I1 0требни · јат-! 

ефекти а за кратн.о вр'ем:е, може се ВРЈ10 корисно )'110-

.реб и'!'и у примарном каАе"у гвоздено језrро. У 'Joal;o\1 
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СЛУ1 Iа.lУ , паља наВИТl1 Вр.АО не.нши . 'ЧНlмарни К&Аем н 

lfостаНИТII га са С1'рalШ ссиу"даРНQf' ка.'1ем n.; аа тим 

Сl1 0јити б.АИ.)КИ ПОл оеRУlIдарпuг KaAt! Ma са IrrимаРlll1М 

lIа гвш~деI-Щ Језгро, састаuљено 11;:) самил IIА о ча, l\РОЭ 

IIри"арllИ кале" у се,(у"д'Ч.>ш, ТО.Н1ко у"у l"" !: О.Н1ко то 
М..1а:Јеви ,1031\0'<0. Сад ве се ,ш ApyroM 1I 0,Ј У СВЈ(у,цар-

. . 
Н ОЈ' ItaACMa IlОЈаuити ВрАО Јак светао млан више Шtлаца 

АУI'(1Ч [Ll{, који ванредно ИЭГ.,1 еЛ}l и l{ојн се МQЖ.е па:1ВГt1'11 

ватром )I Сnетога E.1Ma tt И.Н1 ))Cu . НшtОАе(l. У иг-ти ~Iax 
тај .'1-".аз IIР ОИ3ВОДИ веЛ ИI{е ]{().t1ИЧ:Иllе оэ опа, јер се за 

неНОАИ.ко минута сва , соба И ОllУНИ ОЭОНCI-\ИМ мирнсо.\[ l·i 
бен сумље има особине које хом иј с.ки аФaI-штеl' изазивају. 

:Ја IIJ.>0I1311ot)eiIIe ()ЭОНfL., ueOMa су ::а годне аАТОРllа-
• •• 

ТНВНС СТР УЈе В]).-1.0 високих фрсквеНЦИ.lа не само :ЗООГ 

добрих страна , које те струј е имају при траIlСФUРМа!(lIјll 

ВА II нреl'вара њу lIе го и с T OI 'a , ШТО О: :ЮIIСНu дој(јТ[Ю .. 
еАеКI'РI1ЧНО I·' IIражн·.еlbа зависи Ј{аЈ{ј) од ФреквеllЦI-IЈС THI{() 

. . 
11 ОА потеШЏIЈаАа, Ј{ао ШТU Ј е то nосмu.трarъе:м до!{[t:'ШЛО . 

Ан.о се \lРИ ТИМ et{СlJеРI1 ~ [ е IIТИI\Нt уп отреби гвоадеIlО 

јеэ "rю, "а 11 , се мора брнац,иво МОТРIlТI' је р се у lIе
неРО llатно краТЈ(ОМ I)OI<Y ја Ј(О эаrрејс . Да {ји има..1 '" пој ма 
о брэшIИ тога загреоаља, I1ШlO l\lенуt"I У, ла I{ а;д се jaI-<а 

стр)'ј а ПРО II УСТИ ЩЈО3 каАем са МНОГО зав оја, тан!'а 

пюздсна }Јtица, умеТIIута у ю.uем, загреје се бршс од 
.ieAlle ce"Yl l iIe на 100' ' (. 

,\.111 ТО брзо эаrреваље , НС треба 11'1 буле pa:J.IOI ' 
• • 

.Ј.а нэоегаuамо ГВСЈ:1ЛeIlD. Ј езгра са уче(iТШIИМ fU.lIШ;ЧО-

НИ1IIIПМ струјама . .та (јам се lI (; ћ ола.nЩ.L ОС IJОДО'IIЮ , ла 
би у индустријС"'»1 " рана",у отруја помоhу -гране· " ор
.м:ато ра nва,нав pac lI opeA нрактнчаlI био . . Мн МО1ЋСЫй 
У!lотребити Ci раэмер"о Ata..10 I"'Fю::џеIlО јС~-I[' РО саОl'ав.ъсно 
IIА" ~l()iН 1ла 11 lIе 11:3 IlOјеДИl:II1 Х ле.JIОlНt. То ј еэгро 1\10-

)Ј{СМО ОМОТ:\'ТI-I дебеАIIМ СЈ1. 0јеЛ I ШlIШU! 'ft MaTcpHja. Ht, кој ll 
у пu..три пе caropcua а ТОПJl О 'Ј'У врл о о.лабо ПрОВО/l,11 J.f 

I lре( ';о cue ca тога наместltти нрим:арне и се.кундарllе :Ј<1-

L10је . И IШЛ употрсбимо, 611..1 0 НIIСUl(е 'I,РСlше'lЦllјс, 611.1.0 
BC)·ie :\1а!ЂОТСI{С СН)ЈС , nН,ла hu се гвоэдено ј!"~з гро хп
стереэијом и вијорима ТОЛII1\О загрсја'1'Н, ,Џ\. 1101\10 га. 

(н, оро до .\Нl ксимума њего[юl"' lI epMeaGIIJВHCTa АuВС<ПИ, 
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док су КОА тих апарата елеКl'ромаl'нетска IIIцукцноиа 

деј ства огромна, слеlпростати'ша су ванредно слаба. 
у Херцовим eIџщеримеНТl-Iма на пример, са 1l0 .. 10 ва 

jeAIIor ИНДУКЦИ О IIОГ калема ПИСОIЮГ наПО II" ОДСЮЈ.че 
. ".. . . 

иарница кроз врло САао отпор; у колико Је таЈ отпор 

ман)и У то..r1ико је веhи капацитет на пол овима; lIотен

цијалска нак разлика је на IbI1Ma веома CMaIbe rr" . С друге· 
стране, кад оаршщс између полова нема, стаТII'ша деј
ства могу б(·пи огромна аАН само RвалитаDНО а не и 
Rвантитативно пошто она расту и ol1aAa.J Y напрасно а 
У4естаност 11" је слаба . Према томе ни у ком СЛ У'Iају 
нема јаЮ1Х елеКТРОСl'атичких Аејстава. С.НI'IШI ОДН ОС И 

постоје и КОД неких интересантних eKCnepl1Melli1Ta Др . 
. Iоџа .Љ·. Loclgel, !\o.ie ј е он извршио праll{l],е ll,ОМ лај
денеке боце. ,Ј.рш:аАО СС - ЧИНИ ми се ·н т в рди.,,"О се · 

- ла у '!'ИМ САУ 'Iај еUИAlа 'Јаlпеlш АОО енергије Од3 IЈа'IИ 
у 01\О..1IШУ . АЛIJ tlpCMa lIолацима лобијеним Н ;Ј е~с пе
pHMeHaT[I, К()Ј е cи~1 наlIред ОШlCао , ТО се HU да аам(.Ј-
0 .. 1I1ТИ. Ја сам СШ'УРUII над ТЩ)ДИМ , · ,сџt се у таюшм (ыу
l-Iај еlJ I1ма, најНСћll део eHepl'lIje II)Јетвара у '1'0 11.'1 (1'1')" I\oja 
се у саМОЈ варници . као 11 у СПРОВОДllОl\1 Н Ш:Ю.1u,тор

eKo~ 1 :ма.теРllја .1)' на.Н'l:·Ш; LЈРИ томе један део oHeprllje 
(јднесе и наеЈlеlП' РlJсаlI В:ЩАУХ; aAII I\О.,IIЈ!iш·rа Ш·ll осrЮДllO . 

. . 
uдзра'lе flе СНСРГl'IЈС всома Је МаАIJ.. -

AI~O се пол ови ИИДУI"ЩИ О lIоr кал ема I3ВЩ.Нi.OГ Пё1,- . 
. . 

IЮН U, нроа I{OJII нрuлазе НШlамеНиtЈНе СТРУЈе 0;1 са,мо · 

~O.OOO ' 1'[ЮIШСfllщја у сен:упди ма. н са ма.АОМ ,'lај АСИСКО i\f 
БОltом ср-етапе . ОНАа ће сва енеРГllја lIРОћlJ lСРО ;"{ AIICAel\
трш{ бо це, ю)ји се у СА е;1, тога эагреје , а Сl !Ољашња 

. . . ~ . 
е .. \е! t1'f.юстаТI1ЧI\Д Ae.l CTBa Јшц,а.l У се ТОЈ':. У врло CA<.LOOj 
~IeplI. СПО.ib<1.ШЉJ.l .iallar~ J!ajAeHCI~e боце , '1". ј. јiаРIlНlЩ 
11 С l10ј облщ 'а моще ее см атрати I\ао један C1'IJyjHI1 ЈЈа
нац , којlI "рои:зв одн IШИЭ~Ieничне струје пр.1 0 високе 

фреltВШЩliје 11 1I 0теНlџtјаЛit н Јtоји је затворен ОС""О l'ама 

н Аиелеl{ТРИН.ОМ Iсојlf ј е нэ меr)у Њ(lХ, те с тога НЗАаЭII, 
, , , 

..I.a епо.ь3.шљfl.. еА е l{'I ' роотаТIiЧЮL ЛСјства MUpajj' OIЈ'Пf ОРАО . 
. \1ЋА а па н онд а, I{аА се ИЯПРНУТН струјни АаJlац упо

треби. Cue н ам ТО ГЈ ОЈ\i1эуј е , ла се јака еАсктростаТИЧI{а 
.. \еј стпа , IШ су MC)r.ila постнhн апаратима , I\ојн су 1f3.t\1. 
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обично при руци, а штО се експериментима у том правцу 
110СТИГ.-lО, има се приписати не.л.икој умеШJlОСТИ caMIIX 

ВКСIIВРИAlвнтатора. 

ТеОрИЈа нам казује, да су јака е .. ектростаПl'п-,а 

дејства безуСАОВНО потребна за ПРОИ8вођење светлОСТII. 
E .. ыtтpOMaГHeTCKa се дејства с тога не могу употребlПII 
јер СМО прунуђени, Аа би IIOСТИI~r"И ~{teЈьени ефена.т, 

спровести еJlеНl'ричне импулсе н.рО3 СПРОRОДI-IИIt, I{О.ЈН, 

престане да их спроводи много IIрС него што се 110-
стигн() Jlотребна у"еста.IIОСТ импулса. С друге стра.не 
изглсда, да со еАel{тромаl'нетски таласи, који су MHOI~() 

"ута ДУЖИ ОД светлосних ТаАаса н који постају наllра

СIIИМ нражњењем КОRдеllзатора, не могу употре(,lfТlI 

ОСИМ ОНИХ случа.Јева, где се користимо Љ!ЈХОВИМ деЈ

СТВОМ на спроводнике !{ао у садашњим _~leTOAaMa , 1Iрl1 

>:ојима СВ у ОС1'а .. ЮМ сувише много струје расипа. 'I'а
ким таласима нисмо у стању да утиче .мо I-Щ )fO.AeKJ1AeI;[f 
II аТО~'I(јКИ статички еJlектрицитет гасова, 11а, даКАа IIC
можемо ИХ ПРИIIУДИТI,t да Tpel1cpe и да СВ8Т.'lе , ,:1.уга:чюr 

траНС<l>ерааЛIIИ таласи не могу uчевидно тана дсјстпа 

да произведу, Јер веома мала е.АектромаПI\Јтска ре .. с
heIba оду ЧlIтаве ми .. t.С АаАШ,() кроз Di:tЗАУХ, Такви taMIII-1 
та.лаеи АОК ни су исте дулпше са I1раrзим CBe'I'.I10QНlfM -' I'n..ласима , lIе могу као ШТО изгледа , нодстаhи сuетљеlье 

Гајслероuих цеВII а за сnеТJlосне lIојаие, l{оје се J.H)ry 
И::Јаз ватJ.I ИНДУlillИјом у н:uквој l~еlЗИ без СIlРОllоднш~а, 
СКЛОН сам да мислим, да су еАектр()стаТIIЧll~е IIрнро ле. 

/~a се Ђ~tква спеТ..10СЩl дејства произведу , lIотреБШf 
• # 

су Јаки САеIпростаТИЧНI1 ltuтреси; ма каЮI<_l.. (J1Iла љихова 

фреIшснциЈа, они peMe'l'e молеlШАСКУ еАеКl'рич.I1У раIlПО
Т\ЈЖУ и про"зuоде с ве ..... ост. На Kal<O струјlШ ИМfI У .. ' С If 
п отребних 'l.рetше1щија не могу IIpol1ll ЩJUЭ сиРОВОДIlIlI' 
.иерљивих ДИМ~Н3ИЈа, ми морамо радити са гаСОLШТII ,\Ј 

TeAO~·1 11 онда је ПРОI·lэuоt)сње јаl\ИХ е."CI~ТРОСl'а-I'It'-lЮI Х 
дејстава неОПХОАна ПОС .. lеДИЦii. 

ТО МИ је ДМО попода дџ. МI·Ю..IИМ ! да се САСКI'РО

с.таТИ'IЮ1 еФ~КТ~1 на разне Ilачрне дају I1РИМCI-IIП'1I lIa 
lIРОЈ1энођољс светлости. Тога ради мошеЈ\'1O Шl lIPII:.\JCp 
затворити Једно тел.о ол lIесагорљивог H.-1I1 јlCФUКГОрНОГ 
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материјала у С1'аI<лепу лопту у lюјој СМО више или маље 

ваздух разреДИЛIf И споји~,и га са извороы брзих паиз

меничних потенцнја.1а; тиме ћемо припу днти Rандушне 

молеI<иле да много пута у једној секунди а "'1 О"јЮЬШИМ 
брзииама о то теАО ударају, другим реЧIН1ft, да на тај 
начиri ТРИАијуни невидљивих ЧСКИћа ДОТАе О то тело I{У
цају, док га беАО не усијају; ИАИ можемо IШЮЮ тело да 
затворимо у КУГАУ И3 Iшје смо скоро "а сним ваздух 

ИЗВУКЛИ, т. ј. У на,{уум "роа који паршща не ПрОМl3И 

па преносимо помоhу ПР.!\{) nИСОЮ1Х Фреквенција И по

тенцијала дово~ыlO енер,'ије са љега на друга те.1а у 

љеговој БАИЗИНИ !lАИ у опште на љегову о!илину те 
да га тако ОДР}ЈШ:МО на сваком ступњу УСИЈDЛОС'1'И; или 

моя{емо још таки м брзим и наизмоничним НПсюНИМ по

тенцијалима пореметити сам етар, који гаонп модекили 

·Са собом «оое иЛИ ЉИХОВ С'lЋ1'НТИЧКИ е.лен,трицп.тет и 
тиме их побудити да тропере н да светлост дају. ' 

Па наио електростаТИЧI{а дејства' зависu I:I од 1I0-

тенцијала If од фре:кненцвје, то ако хоћемо н;~i.iача танва 

дејства да IIOСТИI'немо, треба оба та. fIИПllOца AO'Г~le НО

веlш'ГI! докле је '/'о праю'Ичю, могуће. Ј\10нца 11" б'lЛО 
.могуЬе ДОГ;ИТI1: ВрАО лене реЗЈ'.'I'I.'t\.те и на 'Ј'<1.ј начин, 
·ШТО би једног тог ЧИНИОIЩ узели ыалог, lIретпосТ[tВlIIИ 
да је други довољно веAlIЮ1; аАИ у оба прав, (а наиЛа
зимо на границе. Моји екснер!шентп показују да се 
испод не"е изпеоне фреlшепцијс не може о,Љи, јер је 

онда 1) потенцијал 1'<11<0 висон да ностаје Ol[aCaH, и 21 
ПРОИЯRо!јење оветлост" је сошбије. 

Радећи с.а обичним, Ш1Сl"ИМ '}>lЮЮЈенцнјама нашао 
сам, да су фиЗИОЛОJlша дејства струје, I{()ја је у стању 

до извеоног ступња усијати једну цев од 'lеТIJРИ отопе 

дужине обложен)' на крајевима с Ноља и иmlутра коп
Д8нзаторс:ким облогама, да су ФИ3ИОЛ-DПIка дејUТllа таI{ве 
-струје 'толика, да би, ЧИНИ ми ОС, ОНИМ особаl'llа :-знатно 
наШ!ИДИАа, које Па такве ударце ни су навН!шуте; на 

против са двадесет' хиљада Фр<жвенција у оекунди '(ев 

се до истог степена МОЈне усијати, али се при ТОМ ништа 

не ооеЬа. То ДОАази ПОглавито отуда што је 1J0требан 
.. много НИ1НИ потеНЦI1јал, да пронзпеде иста СТУllан. уси:-

• 



јања па ,ЏLl<де да изазове јаНII снет ДОСIШ еФСl(Т. По себи 
. . . 

се разумс да Је деЈСТВО у таl(И" cA)''1aJIНJa )' 1'ОАIII«) 

пеnе , )' I{ОДIIl(О је веnа ),честаност јер У I(ОАИ!Ю је про
]\ес елш(тричног пуњења и пражљељаМОАеЮIАа брши, 

у то.ншо nе се MalЬe енергије изгубити на тамном зра

чењУ. Али на несрећУ , ]1И не МОЖ.емо иhи изнад извесне 
учес'Ј'аНОСоТИ , због тепшоhа )' проиэвоt)сњу ' JI претва
раљу деЈстава. 

Напоменуо сам мало час, да се једно теАО , затво

рено у »еИСllражљеllој ...I0111'И, МОШ,е интеН3ИВlIО загрсјати 

простим С(Јајаљем за И::1ВОРО'М Ар.АО брзих Н8.1tзм еIlИЧf1ИХ 
потенцијала. Загреваље у том мучају 110 свој ПfШЛЈЩII 

долази у lIајпеlюј мери од бомбардоваll.а гасиих мо., еЮ1.1а 
эаТlЗО РСIIIIХ ' у АОПl'И. КаА је Аопта са ОВИМ правна, эагрс. 
ваље теАа је 1I.HfOrO брже 11 вема НИЮtкnе l'сиlНОће il-аЈ цу 
И~1И УГ.'lo(;lIII I{онац t-..la ДО КОЈ' ступља УШ1јаТII, "ростнм 

сиајањсм са једним ]IOДОМ IЩIШО, ' ШLлема одгоuарајуf,их 

димешшја . А,.;.о дан.ле, СUlВlа tюз на'l'l1 аllарат ПРОФ. [СРУЈ·,;-m. 
, caCTa,noibCII од сави

Јене IIAaTlНlCl{e жице 

-са RРИАiВI:1 на »ПЩll 
утврl)сню] leд. 1031 
спојимо са ј Сдни}! по

ЛОМ на.r1еЈ\1UШН,'I - IIP" 

че~1У су И.Н! Једаl1 ИЛИ 
~ . 

ооа нраЈа 11.1[tтинске 

жш(с спојена - ЖJlца 

ћС се rQTOB O тренутно С.l. I()3. 

усијаl'И а крила ћ е се тан:о ощ)ста:rи, као да НрО3 ј}tице 

пргмазн струја И3 обичне батернје. Танак конац ОД 
~ . . 

YГ..1~CHa И.lШ о оље ЈОШ , Једна куг~"ица од неса-

горљивог .'\Iатерија.н\. ( СА . "l04. ) који .\Iоще 11 
не бllТИ са свим добар СПРОВОДI-II-1R , эаТilорена у 

испраЖЊСJIУ ЛОП'гу , јако ће се усијати; па тај 

је пачин направљена проста АаМIШ Ј{оја је у 

стаљ\' дати ма KaI{O ИНТСI-I3IШlI У снеТАОСТ. • • 
у снех л""па те врсте заВll сиhс у Г,ЈаВ-

наме ОД избора светлеhег тела IU1'O је у l-"УГАИ СА. 104. 
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эатuорено. ПОI.Ј1ТО се 1lOД описаним ОКОА ностима м-огу 

употребити несагор.ыша теА а - која су pl)1<I<II СПРО
ВОАШЩИ и могу Пр_\О АУГО I1 ЭАржаТII високе G'j'YlllЬe '\'ем

lIературске - то ће се БС:Ј сумње ,'аква npcTR ОСВО'\'
ЈЬсња МО!;" БрАО успе ши о употребити, 

МОГАО бll се у први мах МИСдИТН, ако се IIЗ .ШlП'е 

У којој је КОl\ац ИА!! ]{уг АИI\а lIеСllГОР.ЫШОГ МltтсријаАа, 
потпуно вазлух извуче, - т . ј. ТО.lНшо RО.il.tшо се то 

може lIајб о..ьим данашљим ILIМрКОIШМ3. УЧЮ-IИТII , - да 

!;е загре Rање бити МIIОГО САабије и да 'је [' (t са сп!!" 
песта.,]и у саврше[нщ пакуу"у . То се није II ОТВРАВАО 
мојим еl{Сперименти~н'I. . ВСћ на нротив; lПТО ju ПОТНУ 
иуји вакуум, У ТО.,][1\{О се та ТСАа .,]акше могу уса] '!'и, 

Тај је резу.нат у разна" НОГАеду запимл,нв, 

у самом почетку овога рада lIа"Ј а ми ji\ на УМ 

мисао, ла )ЈИ се не би ",ua теЈЈа· ОД неса.l" О Р.II . II ВОГ !lra
теријаАа, затворена у је;1,НУ - ТОАИ1{О ИСllраШ.Il 10 ЈI У н.УI'ЛУ 
Аа nарница I<:).Ю10Г неЬUl ' обичнО! ' !{(1АСЈ\."нl не моше 
проhll , да .'111 ое IIС 611 та i\Щl тела УШfја.1а JlpOCTHM 
I\ОНАензатореЮНI Аејством. Ла се то 'I ОСТНГНС, IlОтрсбпв 
еу огромне ПОТeIlЦIfЈалне раЭЛИl{е J:I врло В I1 С() lЮ 'I'p e l(

венцнјс, као ш'го се то ПрОСl' IIМ pa 'I Y"OM М 4)Щ.е 1I () Ј\.аааТIi . 

Таква лампа стаја)ш 611 МНОГN БО.:1:,е спрам ООll111ШХ 
с нј а.Н1ца у пог.1 еду љихове И:lдаШIЮСТII . ПО;ј наТfI ј е, Д<\ 

I lз/\аwн о ст јеЛlJе .1ампе у извесној МО}Ј11 ::ЩIШШI 0 ... \ ( ~T Y IIIЫ1 

Уliнјаља 11 да Ct.f O ~: CTal~) 'y I(Olla Jt на вс .I"l Ш.[ ~!el lјању 
( ,Iдржати, та 6и иядашнnст БНЛ,,-L ј(ЈШ ве~ш , }{() , ~ O OII TI

Ю-I Х се лаМlJа Т() I Ю моя~е п:=mеСТIf, јер 6 11 )'!llШlТII .Ш 

УГЛЈени конац па за 'I'().Је е l"~СПUРИМСII 'l' u.. 1Ш-li\1 Lf УП;Ј\.1 () i~ 

pe~eHO АОI'А'" се усијаllОСТ сме те ра"'lI . Hllj e МOI')'ћС ЮI- · 

зати, RО.:l щ{а би се Beha I-I ЗД1t IlJIIOСТ MOI' .'l a JIOC'J'1I1'J. 11 , Ш1Л . ' . 
О Н :конац сва.ко У(јИ.laI"~·.)е могао 113Л}1 iЮ:Ll' lf, Ј ер 1101111" ' 11 -

ван.)а, која би се у TO i\'l циљу IIрс:\узе.iЈД, нс бн МОГ,,1а 

'преко из весне l'р.arШ1lе нреli И; али има Р:l3ЛО I';t ,~a Cf>' 

МНС.А.И, да "би та НЗДR.ШНUСТ БН.-1а знатно псЬа . 1 {О,!I , ()611'-1-
Ј1 IЈХ би се ла ,\ша .могла СТАар ПОlIравитп у нотрсбt).\ ( ЩКt.
tшх :\.1.11 деб .. Ы1Х УГо'ьснова, аАИ би онда н јЮ-IЦС ) ItOj O 

струј у Аоноде, морале бити дебл.>с а О (јИЫ тога IIма II 

АРУГИХ раЗ.10га, радн н:ојих је Т.'1I{ I.Ш Јнодифш:аlЏ1Ја 



·са СВИМ непраf(ТlIчна. На против ,{од .. ампе 'Ш(Ј ШI'(Ј је г"рс 
ОlJисана, могу спроводне л\ице бити ВрАО '1'аИl\ е, а YCII
јави 11 песагорљиви материја.. могаО би би'ги грулвu 
ОТОГ обл ика, са малом эраt1Ј[QМ 1l0НРШИl10М тако Аа бн 
BIMO маАа "О.ш'!ина епергије БИАа потребна да ,'а ДО 
жељеllОГ ступња усија; поред тога, није потребно да 
тај несагорьиви ""тсрија •• буде уг_ьен, већ ТО може 
бllТИ смеса о"сида на пример са угљеном НА!! "а"в"" · 
другим материјаЛ(Ј", или би се на "'О могла употреБПl'lI 
теАа, "(Јја у ствари ни су спроводници а "оја су у стаљу 

IIнлржати огромнс темпера'I'уре. 

Све ТО УЮ:1.эује, ла би се таююм Аампом МОГ.4а ll О
СТl1hп Bcha издаШНОС1' НО са обичним лампама. Мојнм 
се Сl':Сllеримеllтима п онэзаАU, ла су се грудве нссагор

ЉИDОI ' матеР I:lјала јако Уси.iа~1е еа много НШ.НИМ потен
цијаА !)" 110 што то рачун поназује, Ми можемо да".IС 
одма рреТIlОС'l'авитн а ТО је и вероваТIIО, да је MO,Н~

I:И,Н;I{О бомбардоuањс г., а 111 111 узро" томе <Јагрсвању , 

па 11 .тла Ј,ал се И3 "УГАе ЛО највећеЈ' сту"ља вазду" . . ,- . 
нэвуч о, Јер 11 ак() Је ОРО.) M0.-1еЮ1Ј1а сала сраЗf\ЮРН О не-

энатан, Jlнак , з60] ' тога, што су среАње ПУl'<1ње I'\IO.ю
Юl ... нше велике, дсшаuа се мање меt>усо6l1ИХ судара 11 ~ 
молеШЈ.'" ПОСТII1НУ МIIОГО пећУ брзину у САСД 'I8'Ћ Ј е 
ПРОЗИ8ДСllа TOIIAOTa Bella као ШТО то бива н у еl-:
с пеРН ~ ] (; НТИl\(а ] {PYK30l:НIM са зрачном 

матеР"ЈОМ. 

Према горе 01lИО<l.IIОl\I IIрИНlџнrу 
КОНСТl'ујнсао eat.l ра::ще об.Ј.lН\8 Л(Ј.МIIН 

са несаГОРЈЫ'IВИМ матеРИ.lама ш:t.I<о са 

"ОЈЩЈша (сл . 1051 ТЮ(Q и са грудвама 
( СА, 101.; 1. Није IIинаlша тiэшкоhа В О 
стнhи ТО.НIЮI ступаљ усијања, ла се -ООИflан угл.:.СН ПО свима Оllа».tе.ним 

:-шацима раСТОIIИ и испари_ [{ал бн 

{је }.10 1' [t(j п остиhи апсолутни ван.уум:, 
тщ·ше 6и Аам.пе , и 'ако lIеУ ПОl'реб ... ы·ше - . за ООИ !ЈНU а.пара1'С , СНОЈене са стру-

ј<1.ма lJотребflОГ l-i.арю·а'сра, биле 'I'aI\ВО СА. 105. 
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средство :ia осветљење, Koj~ се I-ШНН,Ј. не бв I\паРИА()~ 
JI које би nИАО много И3ДRПIl-шјв ОД оБИЧНlIХ Сllја..1lIца. 

Али тај савршени вю<ур! се 

никад пе mo}H-:е постиtш, па с 

тога наступа ,Уоен врло споро 

трошеље 11 поступно OIЈадаљс 

IJреСeIШ коваца иао 11 l-ЮД 

обичних С!lјалица; мсј))' ТНМ 

овде је ИСI\ ... ЬУ'Iена снана мо

гуtшост да се напраснu I1 пре 

вреЈ\.Iоиа .лампа нснпарн, (,н:ао 

што ТО ИОА обичнпх сија.НII~а 
бина ЛОМ ... :ьољем к()наца), на-

. . 
рuтшто ан:о YCIJJRHa те.1а имаЈУ 
г"удваст облик. 
Са UРЗИ1И IШ:ИНl\ЈОI-IИЧШIМ по-

о • 

TCJ-ЩIJЈа.НН,Ја, у оста.НН{ Ш1Је 

потребно у"еТI1 ДВС Гру,\ве у 
C.l. 106. једној .10IlTII, него се \rOJlte 

у:::ютн Н.111 само једна! грудва (СЛ. ({Ј!!) If.HI један нонац 
(сл. ј 071. l!отеНI\Ifјал сада "ира, nИТI! ВИШИ али еС да 
Ла1',{Ј lIостиlш И lIOPOA тога ШЈјС опаса,}I. 

Сл. 107. 

Ј!акој,а с којом се грудва ЈМII 
. , 

НОflац у таIШО.l .,iШМIIН УСН.Ја, ври 

иначе ,IGДIlШШ1Н O!;O.,IIIOeTIlJI.ra, эа

ШЮIl од IНМIРIИНС 1{VГЛ8. Кал би 
• 

'се савршен b:tl-~УУl\I мога.о !ЈО

с.тиhи, пелпчиrш г~yГ.AC била би 
без Ш{aItва У'ЈЂц:,,-:ја, јер fllI сво 

загрерање 3П1ШСИ,.10 ОД ннг()мн

.i1апог содеI-~ТГlfЦllте'l'[t II Сова би ее 
енерГИЈа ::зра,IIеr-ьем троши.да но 

ОRО.1ИПН. ТО се пctI{ у праr--:тПlШ 

никад не МОЈ-не десити. Увек 118 
нешто 1\'Ia.ло гаса остатп у КУГ.1И 

И ако се праЖЉ8ље тера и АО 

највеЬег степена, ишы{ се про

стор у самој куг ли мора сматрати као спроводНIШ rшд 

се раДII са тан.о RИСDRИМ потенцијаЛИ1Ја; ја драtИМ, ,да 



н() .џ; ЈјН рачуна о енеРГИЈИ , НОЈУ може 1-\ОlJац lI}ЈеЛ:1.Тl I 

1)1~()..1IН1H, .\111 можемо оматратн унутраuньу ПОnрШШI У 
. ~ 

KYI'.'" '<аО Једну КUllдензаторску ОО,<IO гу а вазлух "А" 

дру .. а тсла, ,шја СУ с пол"а око "у,'ле, IЩО ДРУГУ об
.HJI'Y. Над је фреквенцијџ слаба, иНАа не1Ш еумње, .ла, 
се ј ел,,,, и то знатан лео енергије електр"оаљем lIре

Н ОСИ на ОКО.АIJИ наЭАУХ . 

. \а би тај lIрелмоl' б ( •. 1>е flР ОУЧIIО, ияuео сам не-
1·;О.АlIl~(ј експерим.еil:1.та Шl веОма ВИСО!НIМ IlотеЈfцнја .. 'llма 
а са IШСКИМ < 1 ,РСRвенцијама . ТОМ сам ПРИАИН:ОМ ОЛU311U , 
да I<аД ое приближи ру"а .\ОIПII - којс је [<Он:щ бно 
cIIojelf са јеДJllf'м пОлОМ l{а.1е .МОЈјНМ - да се онда - осеl-Ја 

јако Tpe\lepefloe, које долази од "РИD.Ia'юња 11 олбн
juILa ваздушних МU...iеИl1.Нl, наелеlприсаllН Х IIlIдующјОi\l 

I':РО" с·гаКАО. У извесни" с.1учајЩfa , l<ал је то ,.\ejCTU" 
U IIЛ О ВрАО СIШ}ЮIO, био са:м У стаљу да 'lyjCM 11 иэnс
са" ~BYJ( , који се '\Ора ЩЈНlIlIсаТII нстом узрок)'. 

Над оу фrеЈШСНltије слабо, онда се .!сlОже Ao6IIТlI 
ВрАО јш, уларац од I<yI' Ae . У ОП\llте ва.ьа , ЛОК се снаја 
}':УГАа И ,I1Н ма иаКI:IО ДРУГО тело И::lвеСllе НСАНЧШI~ са 

ПО/I ОВИl\,а Юlлема, IIOCM3.TpaTlf прираштн.ј п отеНЈЏlјUАа , 

је р се може десити, да ос IlР() О'l' Иtr.l ооајаље !'н отаклено 

кугле или и:акве ПА оче са IЮЛОlй, нотенција..f НОНIЮ lIа 

вншегуб)' споју IIр'нашљу "реДнос·г. Над се Сllајају лашlC 
ец IЮ.10ВlIМft, I~a() ШТО IIОН.ааује сл . 10t-! 011/ « \. ."ора 

Юlllацнтст l':у,'ала бити танан , да вод дпТНЈ\1 О ЮЈ.·lII u
';ПНШ, 11ајвећН прираштај lliYl'eHHHjaAi.l ГlUI\i1ШС . На тај 
(:..е lIа'lIIl1 .\fO .же 1I 0трсБНI I ПОТCIЩllја..-1 11О 0тиl111 са :"IЩАI I А I - . OP().I~'" ШИ'IНlIХ саrш-

.lутаЈ:а . 

Трај<1.lј.е таюшх .iabl

Па, кпо [IПО оу горе 

QШlсаll О, ::заnиои у 1 '.Hl1~

(ј (J.\I од стенена АО н.ог 

је вааду" pa:.lpet)ell а у 
lIеИОАИ:КО {l ОА об.Нlка 

I ' РУЛllС IIссаГОРЉI1ООГ 

ыатернјаЛi1. Теоријски -(ЈН 11зг .. 1С,Џ1ЛО, да се 

OTt.: J't!1.A · r · " ;С'лl!'!А , I 



. , 
мала угљена -кугла, затворена, у стаКАС110Ј ..1011'1'11, нс 011 
ИСШ.ваРПАа у САед i\IОА(ШИЛСI\ОГ бо.vI(,а,Рi\ОЈЩl[,а, ј('ј"Ј II(Ј
ШТО је ма1'ерија У' ЛОВТН ЗР<1'IIШ, сви се МО.,IСЮI~1Н IЧЮ!\У 
но правим Аинијама, и peTKU ћС НУГ.lIУ I\ООИМ ll}Ј<Јш(Има 

ударати. Интересна мисаu, у 1J83Il са ТИl\1 .Ш.\Ш<1ЛЈU 
била бв, да 08 у љима и »)САснтрицитет(( И 8Jl8КГРИЧН(;\. 

енергија привидно морају I~pCl'a 1'11 но ИСТИ1\1 .1l1lТијамn. 
Употреба а...1тернати:вних етруја врло ВС.;1l1ке У'ICста

НОСТИ дозвољава нам, да 8ЛСКТЈ.юста:ПIЧ[-ЮМ и е.-НШТРО

.магпетскnм ИНДУНЦИЈОМ: пренесемu It}JO:J (j'I"1,I-С-10 (J/1. лаМLЮ 
. .. 

;\ово .. ЬНО енеРГИЈе да конац ()ДРЖИМО УОИ.lан те да 11<1 '[ЋЈ 

начин избегнемо СLIРОВОДП8 жице Таl"'ше су ЈН1l\НЮ биле 

преДАожене, а.1И IIUШТО није било ЭГОДНИХ аl1арата эа 
ЉИХ, оне се нису l\IОГЛС УСllешltо употребити. ~IHOi'C са:\Ј ја 

.. ш:\нrе по ТО:\Ј IIРlIНЦИIIУ са ][Сllрен.НДIJИ:\1 и lIСЩ)СliЈЈ/џtIШi\l 
l\онцпма копструјпсао н llСШIтао. Нал се употреби сс

ItУEIдарни Rале:vr затворен у (ј(-11\1{).I А a:\HI и , ОfIла се l\IOaiC 
IШРИ:СНО Н.омБИIIоватп једаll н.Ullлш·ыатор са ееl·;,ундар-
1111;\1 H.a~lel\lUM. Над се IIРСIIОС ВРШI1 (џеЈ\трОСТ<tТlI'I1t()~[ 

. , . 
llIIЛУ:ЮЏIјОМ, OH,i1,a (јУ УПОТjlUО,LСl11f L10ТОЈЩИјали IIр.10 ];1[-

СоШ1 а ФР(Шl38нцнје су IПШ Ј[ I'~OД Jl.НL\lJШЈС Ан.О је на 

IIример IiОНДСllзаторсна Ј1(ЈВЈНЈ.Шllit 'll~TJJДoel' l'·li.ваДI><.\,'I'lIIlХ 

сантиметара што није СУВI1ШС а .стакло добрш' la~a.,1Jf

тета 11 1 М:\I. дебело, ОIlла <11\0 брОј 'Ј'РCIшеНl~ијн JI~JНOClI 
20ООО У је,ЏIOј сшtУ"ДII, 110ТOIЩllја .. 1 ЈјС lIPI1().·11t;1~!I() '1I;{

нети !)ОО,О ПО.lата То i\1(J;l':e 1l:'1I' .. ю,.\;tТII .\III()]'\J, ;ЏН НШ~{Ј 

се СВ,Ш.а. ~lа.шra :\ЮШG УНUПl У Ut~I\YIl/';tp!l1! l:аЛО.\l }·~а1\IЮ1' 
. . 

траНСФО}Ј1\Iаrора ПЈНU ма.ш:\: AHMEII:I!I.Ja~ Oll.l,i"~ TI) НlI.JC 

Ј!lJН.aIша If~эг()да, IIИПI ее МОјI\С 1I:~а:llш.'l'Н '!'111Ift=: H.aJ~Ba 

110 живот ОlIасна поврсда. ,1'Р.:'.tНU'l'UР.\Ш'I'ОIНl се :\II)j'Y JUl.i-
- . l' • о()ље СНОјl1'1'И у низу. еГУ.1I1С(l,п,е но 011 нравилu 111Il\аЈШС 
Т8шкоtю llОШТО је ]{ОД етрујн таш . .\Ј1Х ФIЮIШСЈ'lIщја BjJ.IO 
.нш.а ствар ОДРНtа'1'И их lЈОСТОЈНЈЈе. 

Па прилошеннм с.ншама нредстн,вл...еIIU је IfCI':()MIl~O 
ТШlOва .·iJ.а:мпu ТС ЩЈС'ге. (;.1. 109 IlOш·\.зује тшшу Ј!а:ШIУ 

сп нреIШНУТИ.и r',онце.\l, а С.1. 11 О н 111 Ј(ош.шују Лl\.JI.!lIО 
, 

Са. 110 Једном простом Сl1uл.аШЉQ.\I 11 УНУl'рu.ШIIАЈ.\I (JI)-

.1.01'01\1) lf .једним коtП~еi\l, ЈЈраВI10 Сам .1аЫIЮ п еа ЈЈ(, ДВО 
унутрашље 1I спољашњс оuлоге н унутрашљо са!\I 00-



1:0 

Аоге спојио Meljy собом. Такве сам Аам"е паАl10 СТРУ-
. . . ". . . 
Ја~ш с,а Ul'РОМIIИМ ФреквеНЦНЈfiма НОЈе се Аооrча.lУ АII-

СРУ'IТИflIlИМ llражњењем КОIЏ,ензатора. 

Днсруптнвно прашљељс КОJlдеllзатора ВрАО је з годно 
за н аА>ење 1'аКllИХ Аампа - које с ПОА>а немају Нlшакве 
С .. lеЈ\тричне везе - помоhу е.АеЈ\
трома..гпеТСRе ИНДУКЦЈijе, ПОШТО 

су електромагпеТСIШ IIндукциона 

дејства веома веАИlШ; ја сам био 
у СТ:1I"У да добијем жеА>еиу уси
јаност , СШ\1O са ма..1ИМ бројом 
JlНIIНIНХ саuијутака. ТИМ се Ilутем 
МО)[(О усијаТII и један просто за-

ТВОРОН конац. СА. )(Ј!) . 

О стаВА>ајуhи на страну сада 

праl'ОТI1ЧНООТ та}{вих Аа.l\ша, ХОћУ 
Аа Н ё.'t ПО.менем ,ла има.!у ту лепу 

1-1 [Ја;н. IIУ осuбину) ШТО се могу ;" ;:"' 
јаче И.111 слабије УСl1јати простом l 
"РОМСНОМ ПО~10жа.iа СПОА>ашњс 
Н унутрашње Н.о пденааторсне 06-
Аоге II.HI I-II-IДУЈ{ЦИQНОГ 1-1 ИlIДУЦИ

раног ланца. 

{{ал .ie AaMIJa 1·а.!ше · природе 

Аа снеТАИ Ю1А се ЈеДНИ1\[ C:1.1\10 
Сл. 111. С,С 1ЈО. 

ПОJlОМ ClIOjl1 са изuором , Оl-lда с(: то мож.е O.-НtЮЈНt'l'Н ТII"lе, 

1I1ТО (~ e HYl'.Aa об. '10ШI1 с II (Ј А,а ј еДНОћоЈ ltuндснза'ГОрCI'~IJJ\I 
об..-InГОМ. I{oja С.1Уј+;'Н у IICТН мах нао РСФ,rlСКl'UР, ЈЈа 
се та облога споји са I~Ы\ВIHI изо.дUШL1-ШЫ '1'0.110;\1 (1 ;1-

BeCl1 e lЮ.1,Н'lин е. Ташзс су даЈ\1пе lIрсдетаВ.-ье llС на е. ,). 

112 и 11 Н. С ... 114 IIiщаэује Нi1'IИН СlщјаЈ\ ,i1. Cjajllo"", 
се .1n'fIl11е моя(е ОlJда регу.НlCа'l'И у дuста IlШ[)ОI\.II .\I ]'P[~

IIИЦа.~'ш, једино ПРО fo.teIlОМ веАНЧlfне наО.10ванс мета.·ше 

НАО'Је С ј{ојом је оБАога СГЈојсна. 
Исто се ~аItО МОГУ упаЛIlТИ јеЛIll1Ј\I са~ю СIJРОI:ОД

J-ЈШt{) .Ы и Т(1lШС љампе, нао што су Оllе lIPC,-~ста.]].I ·.Сllе IШ 

С,о\. I О:> и 106 "РОС'ГО на тај наЧlllI , да се један НОА 
о • 

лаМIIС СII UЈИ са Једним по..t оы Н3IЗорn а ЛРУl'lI ПО.! са 

наН:НН .\ 1 изолованим ТС."ОћI потј)сбllе OC.;1I-III(-lII е. У СВlIма 

'1' '0 



СЈј'чајеПI1ма IIзоловано тело служи йа то , ,да 11peAa 
енергију у · О]«).IIШ простор Н са СUШI замеЉУЈе ЛРУПI 

СJlРОnОДНИк. ОЧСВlfДН О је, Аа cu 

У последља два СЛУ'ЈаЈа !lОНЩ 

.. ,аJ\lпа Cll0ЈИТИ JI са земљом у ме

сто са l{а'RВИ.м НЭОЈЈОDaI:ШМ те.lО.М. 

СА. 112. С • . 113. 

Me~}y спима еИСllеРII

Јlентима ОНИ су ЈШЈза

НИ :М.tI.~lIвији ,', најлепши 
за еltСllеримента.тора) 

што сс врше са бсзваз

ДУШИIIМ цевнма . .Ј()ЈЈ! ћУ 
овде да напомеНflfll ла 

је 113BOP са Н[ЈАО брзим 
I-lаll змени '111 I 111.-1 lJ оте I IЦ11-

јалима у стаљу да У'1' 1111 0 

на пеБII на OC.-НШU.l да-

~ын11 И сuет .. НјСIШ ефекти, КОЈИ се на таЈ начин Ш:lа::--!ову 

ве(Јi\'Ш су :значI:tЈНII. 

Сл . 114. 

3а ' ·;реме мојих испитивања у ти .:.\{ lJpaВI~Y , Tei l"i.Ho 

ca~1 да утичем на цеви без JlнаКDИХ САектрола једшlO 

е.'1еКТРОIlщгнеТСltом: ИНДУЈ.щијоы , НiЈ.праВИНШlf ОД ItОШI 

сс}{ундарнн Сl1РОВОДНИК И I·ЏУI"i.IЏ1ОНОГ апарата 11 II)'ЈОПУ

штајуhи кроз ПРIНIа.рни Ka.!le.\1 еЈЈектршџпет И3 .Mt.jAell
СI·;С боце. Те су цепи биле разних оБАНШ, и ыеНII је 
нr.П<.tАО на ру:кои да ИХ ра<.:.веТ.,НI\Ј lUTO са.:\( ја онда ВрИ

rШ ('. lIвао јеАИНО елеКТРО-.маl'Н8тС}\ој IНЈАУIПЏIји. АЈ1Ј1l1РО

),'ш.вајуhИ ствар И3 БJiIfже, нашао сам, ла је то дојетн(, 
Вllше елеКl'ростатичн:о природе. Тој (је О f<ОЛ I-IQСТII I1ма 

. . 
ПРJllшсати, што Је 'Ј'аЈ IIачшr освет~ь;tl.шња цеви са СШНl 
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нееК()1I0Щ!'lан Јер каА се примарю! ланац заТВО РI! ОНД:> 

п отенцијаА а с њим И ИНАУКТИПНО Асјстпо јако ОШ\Апе. 

КаА се употреби ИНАУIпиван I,a AeM на на'!ин кој" 
је горе описан, ОНАа нема сумње, Аа се I\е в расвет"" . . 
у СЛСД еАектростатичке ИНДУIЩИЈе и да Је еЈ1ектро иа-

гнетс!1O Аејство, ако га у опште има, IЗРЈ10 СЈ1 або. 
Тај се закључак да из вести из МНОГИХ еЈЮПСlm

мсната. . Ако се на пример узме таква. цев у руку а ПО

с .llатрач је близу каАема,. цев ће се расветлити и остаће 

осветљена па ма I,aKan љен положај био према по 
с;tачн,'[еnом тслу , Да је то дејств о eA eKTpOMarHe·rCl<O, . 
це в не би могла свеТАИТИ кад се измеt) у ље и иаАеш\ 
наАа3 11 п осматрачево тело, ИЛИ би бар морала сјајн о "т 
цеви знатно опасти . AII O се цев АРЖИ изнад саме сре
дине ка., ема -. који је намотан у сеющiе и код 1\0 1'1.\ 

ј е примарни KaAetll намештен Сl1меТРИЧЮ-1 прсма. С61·:У Н

А,аРН О .\l - цеп he остати та~t:на ; м: с l)у 'l' Iп.'I , јш~о ћС се 
оовеТ.НIТИ ЧИМ се номаине на деСIl У ИАН .>1 епу C'1'pa II)' 
од среднне ка.,ема. Це в с то!' ,, н (\ свеТ"'I , што <;е у сре
АИНИ , леј стпа обе ПОЈ10ВИllе калема узајамно ПО1'IIfJУ 11 
е,leIПРИЧНИ је потенцијал раван нули. А да је лејСт ,, () 

елеllтромаГIIетско, цев би морала најја'lе с вст.лИТИ у _ 
равни , "оја пролаЗII IIрОЗ среДIIНУ Iшлвма ј ер би ел е [,
тромагнеТСl<О деј ство било ту најја 'l е. [Сад IIз"еl», 11"

.~ O B[). l1ресиаче парннца, све Ь е се Аам:пе и цеВIf J\oj u 
се на,IН:ШС близу надама пuгаСИТI1 аАИ (је поново )'lIаАС 
ЧIП·I ее варниц~ llреltипе јар онда ПО'l'е l1цијИА СI{(Ј !Ш . 

ЕлеlП[Јомагнетшщ 611 дејство БН,IО исто У оба случај '" 
Пад се цев намести на извесну даљину од кале" " 

11 ближе јеАНОМ ПОА)' - најбо.л,е у KallBY та'ш), Ј<аЈ1(,
!\lO пе осо вине - онда се це п м()ш.е ус.Ија'I ' 1f Ю1Д се Да .'Ы I 

П 0 4 додирне I{аRВИМ И30.Ао ваним: телом пеI{е из весне 

веЛИЧllпе ИАИ руком, јер онда потенцијал "а ближе" 
полу пораС1'11. Над се цев ја',е приб.llШ[(И I:алсм )' тrшо 
Аа се расвет.'И утицајем блишега по.Ш, она се МОШ6 
угасити кал се крај Жllце, "оја је везана за Ааљи 110.-1 
држи близу б.lfИжега дола, изолованим машица"а, јер 
се онла деј ство БАишега ПО.1а на це п , О НIIМ да.lЫ-I1\1 пu 
тире . То су оченидно електростат[[чка деј ства . Исто 
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TaItO, над се цев налази дос'га Aa .. i eKO ОД ка.1е~la , но

(шатрач, ctojelil-l на 11ЗОАонаној ето."ЩИ измеl)у цеви и . . 
Ka.teMa, може цев расвеТАИТИ, "аА ЈОЈ само ру"у при-
б.НIЖИ; И.iИ још, он је може раснеТ.<lИТI1 ПРОСТО ано 

IIЮlеl)у ње I! "аАема тамо амо хола. Спе би тО бим) 
He~10ryhe са САектромагне1'С!{ОМ ИНАуrщијciм, јер би се 
1l00матрачево ТСАО lIонаШ<1ЛО l{ао эаl\АQН. 

Кад "роз "ал ем про.шэе В]ЈАО елабе етрује, еI,спе
риментатор може угасити цев кал ЊO~1C АОАирне .Iслан 

. . 
110,·1 к.аАемов а мол{с Је за тим опет Уllалити RаЛ.Је ОД 
1I(),lа налемовог ТОДИRО одвоји да иэ1t .. еl)у ње и Ш:lле.\lа 
НрОCl<аче варница. По себи с') разуме Аа је томе )'31'0" 
Р СОllеКТИRIIО опалање и растање потенција.Аа на ТОМ 

ItfJ.,ty, АI,О се у горљем eI{спсрименту цев раевет,ш ма
.!ОМ нарннцом, она ве се угасити ЈННI се варница нре-

, . . .... 
ШIJlе ЈОр Је еАеl<ТРОСТ"ТIIЧНО АеЈС1ЋО и СУВIIШО С.1аоо 

11 t1ltQ ПО'l'еющјаА MO;lte .11<1. буде :\fHOI'O UИШII; a.ljl1 ако 
. . 

се ваРНl1ца успостаВI1 Оllла Је СЈ181tтрисаљс TOI~a '~paJa 

НClJI! МНОГО В6ће у САел чега иараоно светли. 

Ако' I~eB спет.Ш у сА ед тога што се једном РУI<ОМ 
АРЖИ близу каАеыа, на ее цев ДРУГОМ руко ,,! ма где 

ухпати, Оl1да ћС се онај део цеви што је [Јзме~у РУI{У 

угасити и нароqито, је УТПСalt ВрАО эанимљнв~ над се 

PYI\OM 110 цеви брзо повла.1 IИ, II у нето се npe.l\1C ,{СВ 
П{).lаЈЮ уда.ъапа од каАеыа, удешавајуfiи s го;\иу ,Щ.ЫIНУ 

на Јщјој ће ео цев УIЋСIIТИ, 
А1Ю j~ nрlIмарlIИ RaAe:M намештен O;~ отране , на 

ЈЈРНМ ОР 1<110 у сл, I О I па се јед!!а це в на !{оје је паэ

ДУХ и~uучеIf УlIесе с I\руге стрuле '/ IIIYIl,lbl,lllY I ·:а . ]е~ш, 

це п ће јако заGuеТАI1ТИ з601' пор.:tСАОГ I( OIlAcIl3a.'I'~ ,PCIt()r 
. .-

. \е,l етва, 11 у том 110ЛО>l"'-IУ су CBe'I'AO ораЈАО ОШТ!," огра-
1 ·lIIчсне . ~, Сl.шма тим Опис.ШПfМ еКОlIсримеНТIIМа. J~ao 11 

. . 
у ~IНОГI-lМ ДРУГИМ, АСЈОТПО Је неСУМЊИDО слеlt'ГРОСТ<L'I'IIЧ({О.-

Дејство заКАона уназује т,шоf)е на CAel('J'pOeTaT!1'lt'Y 
П]ЈИрОДУ феноыеиа и ноказујО у ПОКОАШЮ оеобине елеl'
'f]Ји саља кроз ваздух. На пример ана ее ШlКва ЦСВ на

МОСТН у нравцу наАемопс осе, па ее !1 :шоf)у ље и IШ

.1e\ra мете И30лована .мета,нш. ПАОТIа, Д1:м<ле заК·I0 Н, онда 

hc сјајноет цеви порасти; ИАП ано ј е цеп СУВШIl() да-

• 



• 

.1ено да би мог ... 1 а СВСТ.1И'ПI, Qпа ~Je засвеТЛlIТИ, I~aд ее 
ш~ r-.!(: l-)у ље и ~ta.ll eMa умете lI;нм опаIlа мота..н[а I1.Н)IЩ . 

.fаТlИпа тога дејства у IIСНQЛI1КО зависи ОД uеЛИЧllllе 

l 'I.t10че. Али аЈ'\О се ме1ЋАна IIдuча jeAHO!!I }RИЦОМ ' Сlfој и 

оа земљом, онда, ItaA со такnа ПЛQ1Ш умете НЭМО ~)У 
цеВIl 11 калема, цев '1е се увси. угасити па ма бll .1[t и 
Вр.-10 б ... пI3У l\aA C~'la. У опште узев, уметање ЈtаШщга 
те.,ш. ~шмеt-)у I(еви и :и:а..Аема , nooehaf{a идп смаљује сјај
ЈЈ (ЮТ цеви илн МОГУћНОСТ љеног свеТЉСI-ьа према 'J'\Jf> l e . 

да .Н' ТИl'lе е..1 еН.трисање расте IJАИ опада. Кад со ек

<Ј llери.мен'l'ИШС са НЭЉtовапом плачом, 1'<1 плоча. не 0.\10 - . ~ 0 111'1[ сувише ве~'ИI\а, Јер OIlAa Н::::Щ:lиnа С.А<lол~еље тога 

. \сјства, чему је УЗрО l< UеЉИ!Ш "aKO~la " којом се е"" јЈ
rllJl' растур" у ОlЮМII1 У. 

,,\КО щ: Ю1КШ1. I(СВ уснја на 1'l звеСllој даЉИНJI од 

I ·~a.l e:\Ht па се умете једна 1I,110ча ОД тврде гуме Ј1.1Н 

друге }taItBe 1130 .А ат орске материј(l., нов 1=10 се yracll 'J' H. 
УЈ\ЮТ<llЬе ДНС.ilСК'I 'ршtа у TO~1 с.1УI·шју врло С,,1п6 0 . 1 1О1\6-
t'l aHi1 НIfАУШЩОНО .. tCjCTBO а. ·Н! јако СМ(tњује елеКГРIIC.чt ll.е 
Н.[Ј (Ј:! ваЭАУХ, 

у свима uШ lfl1 с.л)' IIа.ЈCi)Ilма, ['A~ нзаЗlIна:мо tilюТ
.1.ell.O IНшраШ:lLеннх цеви Тa.ItШВI КаАС\ЮЧ , AC.\CTUO r\ O

.,lа3 1-1 само од брзо!' 11a1'13МСIII'[IIНО L' eJ1cktpoctaTI-IЧКОГ 11 9 -

теНl(ијаАа; ОСИМ ТОГџ још, '1'0 се дејство има HfJl-lпн с,атн 

\(:1, I Ј ,\IО[Ш'lној наИЭ .I\IСIIН'IНОСТИ l~ ()jy IЈе посредпо ПРII3Г!(IЛ11 

еа.\Ја .\Iашиrrа а. 11Н]{(1ItO l·ШКВОМ трептан:>у за Јшј е б н 
(јО ;\I()ГЛ() Ј\IИС..1l1пt ;.I,а tIOcTojrf. Таю.!О је треllтаље Н О- · 
.,, ()('ујЈС Н.n'Д IIMaMO пос",,,-,, са Н[tи:)ме НIIЧIIШ,ј .маШIllta~lа, 

' (ал се ка.ЈШ[t. еАћ.О'f'lfl IЮl. ОIlРУП\ IIOCTYIIIIO заТfШ,С 11 11 )' -
11.1'1'[1. , ()на lIe може незаВI1 с, 1I0 тре 11 ЩН1'I'11 , јер ј о 3 [1.. ТО 

If отреб<.tll НЩ{<.tВ наllрасан улар. Исти је loalta н са наlЈЭ 
~ICIТИIIIJИ!\Ј струјама динама Jl.1a.JlllHI [t.; средип::t се xaP:-'I О

НIРШI[ заТШI~С 11 пушта а у СЛСД ТО1'а постаје само ј СА I ·Ш 

врсти 'IЋАаса; наuраСJIИ ДО/Џ1р НАН прекид, ИЛИ напраСIIО 

flOlIуштarъе дие.А 8 1{трина I-ШО [{ОД ДНСРУ IlТНВНОГ lIpa i l\
I LC[(.[i, .'1ajдeH(~ J{C боце, lIеОIJХОЛПО је потребно да се It [tю.ю 
1I0nО таАасан·,е lI ојаои. 

I ~oд свију, 11:1 1I0САетиу описаНt1х el\elleplIl\tell:1.Ta., 
МО I 'У се У lIотребитн ЦСI\И иеа lIУ.аквнх СЩ)()IIОДIl1IХ . iНlI Ha 
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н није никаква тешкоhа њнма НРОИЗIIССТИ ТОАИlН_' евет

лости да се према љој може читати . CBCTAOCНlJ се на ... 
дејотво знатно оја'lа, кад ое употребе фосфораста "'\' ... " 
!<ао што је итријум , уранок() 01'all.-IO И т, д' l,ад се 
употребе фоофораота тела lIаl1Лl1анмо "а једну теllШОћУ, 

, , 

IUTO се она ТИМ Јан.им: деЈствима IЮСТУIIНО раэНССУ ([ с 

тога је боље УlIотребl1'ГИ таlша тела у 'lНРОТО" етању, 
НдеаАВИ начин освет .. ЬШЫL Ш:Ш.uе собе нли Аворане 

0110 би, да се у том IIРОСТ()])У IIIЮИ311uле ',"'!"'" елеll-
. ' 

тричво стаље, да се Једна лаМllа, 1lI1 1 1Иi\1 НС (ј][ОЈСШi. 

са е..1еliТРИЧНИМ телима, може нретати rl 1I1)СЈ\IСIllТ<1ПЈ 

.мu. ГАе по TO~f простору, па да светли. Мени је IIСIIадо 

за руком да произведе" такво е.лектри'ЈНО 01'a'LC, што 
сам у соби створио У'lес'ГаIIО lIаl1амеН И'1II 0 е.ле""'Јюета
" 'иЧIЮ по .... е. Тога ради сам обеси() јелну ме',·а .• "'у ".10"У, 
на извеСНОЈ лаљИШ1 ()А тапаН<i , И3UАопаlllli\1 iЮlНа~{а 11 
СlIојио је са јеДIIИМ n 0.10 " ИIIЛУIIIЏfОIl01 'а ка.лема; А[ЈУГ" 
Il ОЛ J-;аАеМQП одведен је у земљу. НАJ.I још, обсс, tlо ca~, 
Аве TallBe IIАоче као IIIТО ПU'lазује C.~. 1 Ј,), 11 С1l11l" ), 

оам ОД љих с,1l0јио са [ЈО једним ПОАС.Н'I HU.JlC:\10J:l.BI, а~·1II 

оа.м веJlИЧИНУ ТИХ Н.,10Ч3 Ta~IHO одредио. Пев IЈ:Ј које 
је ваздух извучен може се држати )' РУЦИ ма "де ",,
Met)y тих плоча, па чак (! на извесном остојаљу и .!-fэван 
If,ИХ; цев he увек свеТАИТИ. 

у таквом е.'1е:ктростаТИ(II(ОМ вољу, могу {.'с раЗНIJ 

'1·еномени ОПаЈнати а нарочито ако ("у ФrеlШСIfIЏIЈе ниске 

u.. lIотенцијаА ванредно ВИСОI·\. llорел lIојћпа свеТЛОСТII, 
"ј\"I о}ке се ЈОШ ОПНЗИТII, да сватш ИЭ:fJ , .1()НQIIИ с пr fЈВО/\IIЮ:, 

, 

"УШ1'<l варнице "ад му се р)'IЩ IIА" 1"'1<111' АРУ"" "1'(',(
[\"lет приБАИЖИ ) 11 те варнице МИЈ 'У I IССТ() lIута бl-lТl1 Нр.Н) 

ј аке. Иад се ИДI\[LВ ве.НШИ СfIРОВОЛ.,ыlВ IIРСДМСТ утuрли 
~a изолоuан IIOШIАац, Ilа му се PYfta щшблю{ш , Ot:.clia 
се трепереље, !ЮЈе ДОАаЗIJ од p"'l'a" (;I:OI' l (peTall,it lJаз

лушнИ'х !\-IолеИН.iа и свеТА и ('је М#iаЗСUI1 могу 1Ш.lаllНТН 

над се рука Дршн Оllрам наквог IlIИ.1>астOI~ ле.1а TOI' 
предмета, I{ад се те.,lеФОНО.>I ЛОАирне, бl,iл() jeAHIfM и.н! 
са оба љегова пола, :какав И30Ј1Qоан е проводНfН{ 1t:1lюсне 
веА и~,{ине, телефон ће дати јасан эпуr<; ОН he эвучатн 
11 над се једна жица пзвесне АУi!Шlfе утврди ~H.l jCA:tH 

, 



JI .i\1J оба љегова пола, а Ka~r1, јоЈIIОЛ ... с ВР.l10 JIН~{) , ~H}Yl\ 
ее чује и без икаквих шица. 
у 1<оЛИ1<О се 1'ај 'НРilН

цин даје праКТИЧIШ при

>Јенити, понаэаhе бу
ду lшост. МОГАО би ее 
:МИСЈ1ИТИ, ла се eAel~

трuстаТИ1IRа AC.lC'I'Ba НС , 
могу употреОI1ПI !{ао 

дејстпа на даЉИIIУ. Ј{а,\ 
бв C.AOKTpOMal~lIeTCKa 

инду!{циона дејства, 

била у ста",), да "РОI1Ц

воде свеТА.ОСТ, МОГАа 

бl! се с·ма тра ти «ао 

31'оДнија за ТО. Истина 
је да С.Ашtтро е Т:t'l'I'fllю:t 

дејства ОlIадај у (,,;ора са 

треhим еТСШ;~II ():\( ОСТ()

ј:\.ња од калем а, ЛОI'; 

е.1СН.тромаГllCтс, l,а 1111-

ДУ'ЩI-lOlIа деЈства 011 а
дају просто са остоја

IIIe'l. ААИ J-:аА IIРОИЭDС
,де?'l(ј ОАeIпроста:I'НЧНО 

110.1.0 СНАа, OH/"'l .Је ол

,!ОС са (ШИМ АРУ!'II, Јер у 

;\lС('То разлине АејС1'апа 

ноја ДОАазс са оба 1l 0.Аа, 
>Ј" имамо збllр ТНХ деј
Сl'аfШ. Оеим тога. морам 

С!(реIlУl'И вашу lIажљу 
. . 
Ј ОШ па Једну околност 

и то, да Један СIlРОООД-

НlIfC нао па I1рИМ Ор цеп 

, 

. . . 
С.,. ! 1 ;). 

• 

Ј , . , ,.. , 
, .' ,) 

" ', " 

., 
• 
• 

, 
. , 

. \ 
. ) 

IЦ Ј'ЮЈе Је вазлух И3ВУ flен, и I--:ОЈа се у IIШ·I ЭЫСIIl1 1 111 'ЈМ 

e.leI-i.тростаТIfЧКОМ пољу на."аэи , 'I'C>IOI, дп Ilајвеhи лео 

снерr'ијс у себе "рИМИ, ДО!( IШ "Р(,.,.ИI1 спропоД,,"к , к ој" 
ба се налази,? у еА.ектромагнеТСI{ОМ наизмеrПРIlf{Ј~1 ЈЈ о. Ј ,.у, 
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:'СјКН, да наЈмаљи део енерГИЈе у себс ПРИI\.ЈИ, ПОШТО се 
та..1ДСИ са ВрАО маљим губитком ОА I1Јсга одбијају. То је 
,iе/щн ИЗl\IеЈ)у осталих pa:-ЗАuга, аашто се ТОШI{О MOj1-Ш једна - . . 
оезваздушна цев УСИЈати на ПСГЮ:\1 и::шеспоto.I ОСТОЈању 

а вод УНАИВОМ САектромаГП8'l'СН.е ИlIлую~нје . .Ја еам: се 

е.IУ}I{ИО 1шлеl\.IИ.\lа ВрАО В8ЉИl{ИХ прсчшша If са J\1IIoro

i)ројПИ~'1 :ЈаНСЈјИМ:-t, нрајевс 1{[1лома СШЈ.јао саи са Гај

(',.1СРОIЮ;\I l~еШI у наl\·ЮРИ IЏ1 цев на даЉIllIIl ОСI30ТАИМ; 

а.Ш и са најјаЧИl\f ИIIА)ЋЦIIOШfИ лејСТВИl\-Iа, l\аЈ{Ш1 со могу 

110етиhи нра}юьељем Аu,јДСI-IС!Ш боцо, lшјо се 1:IОГollа цев 

.у(~ијати осим на прлu .:налом рас'Гојшьу, 1I аI{О (јУ ди

.\Н~fIзијс l-{алс:иа биле :nl, 110став ... ьеfШ IЏТ.Ћ одреlјСНС. Ја 
. . . . 

еам ЈОШ нашао, да су 11 на,l.ЈН,'Iа праnt{ьепа .'l<1ЈДОНСКО 

СЈОЦС једва O .. Htna ОСLЮТЉОlI,а н~-шзива.Н\. у :заТНОРШ-llВl 
()c:-ншздуI.UНИМ цеIЗНМа. If Ю1Д сам подробније те нојаво 
lIРОУТIИО, био сам нрппуl)Оfl ла яаЈ{ .. ЬУ1ШМ, ла је 1I '1'0:\1 
е.lаОо:н ОСПСТ.:I.сљу узрrн;: e.1CI{TPOCTD.TJ-РIН.е lIr1Jpo.\e. 

{{"шо се ОlIда MOl-НСНО надаТII, да С .. 1С!{ТРО.\Iагпет
(~ЮВt утицајем изаЗ0IЗОМ() IlOтробпа дсјотва 'на .\ал.,ину, 

!\[џ, с}ю једва у стаљу 11 у IIспоереi\ној U.'1II3ИlIl1 !{а.',о

~J()HOI' пола 11 ПОД најНОПОЉШlјШ\I ()I{O.'lHoCТlIMa 113<tзsаТII 

врло одабе овеТ.о\Ооне оФекг,,! Ilстшr" је, л" ЈЩ \ ле.i
ства на да.ьану имамо и ре;:юпаШЏl,iУ, l{uja lla~I lюмаЈ{{е, 

;\lп :\{ОЈ}{СМО беэваЗЛУIIIПУ цев lI .. 1.И !\Ш }{аI{ВУ другу H:t-
. . 

IIРШ~У, НОЈа маше светлити, СIIОЈ:IТИ са IШЮ:ШМ lIэолова-

IJlIЫ системом аГО,\1l0га I-,ШI<1цнтета, те на таЈ начин 

il()не~·lати еФeI\Т lшаЛlJтатнвпо и то са!\·ю }{паЛIlтаТl1fШО, 

јер 1'1010 сс НС ћО ,НН У !;О .. 1ЈШО I{ОЛIIЧШI<'L снерГllје flо

H(~llaTH. - Истина, А,!{)а{омо с.lушеl-1И со РОЭОЈ!Ш{l~lI.iО:-'I) If()

еПIЈсш IJUтрсбну слон.тромоторс!{у СIIЛУ у ()о:ша;!,~УШ[I()ј 
I(ОIШ и шш;шаТlI слабе свет.НН.ШС 0'1>01"\'1'0, аЛII нс .\[Ошем() - . ,Ј,UUИТI1 ДОlЗОЉIlУ !{О.i11I 1 ;:Ш[У еперl'IfЈС те ла ее СIютлоет 

IIраНТlРlI",И ~'lOже УlIотрсБIIТН, јсрјн IIроет РUЧУН, оено

lIан на еТ{СIЮРIJМOiпаЛIJНМ подаIЏI1\Iа. 'IIOIHt:1yjO, ла !I lШ.r\ - . . 
ОН се сва она 8Heprl1j:t, НЛ.ЈУ НОН.Н II:ШОР еа- н:шссно\' 

ОСТОЈШLа llHt.,be у [(СВ! щютворила У СВСТ .. I0СТ, та 611 

еLЮТ"lОСТ TeiIlKO М:ОI',lЊ О,l,гова.рати захтсвима праI{1'IП{G. 

~)()(JГ тога је н нотребно, нарочи1'НМ eIIIЮRОЛlflfi\[ JlШl
це.\I спровееТI1 е .. lеIП'РI-JfШУ снергнју ;\0 :\ЮСТ<1 IШ !-{ОМС 
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l'je се претворитн у СВС'Г._НЮТ. ; \ .-111 rале l)11 'l't"l,I;() , MJI ее 
не :\IОЩ.ОМО .ююго ОЛВОЈИТИ од садаШЉi1Х метода., 11 евв 
што би још мог .. " ураДI1ТИ, бl1"О би само уоаl!ршащ,њс 
наших садаШЉI-IХ allapaTa. 

ИЗ ТИХ 1I0сматраља ItailаЗI1, да би C~ то идсаА 110 
срество за осоетљеље само онда праНТ1f()1{И МОГ":10 lIa
весто, }<ад би се еАСIпростапрп{им сфеКТЈН1а КОРПСТf1 .. !!I. 
: ·За. тај ЦИЉ, потребна су најјача еАсrпrоста'I'lрн~а ИН
..I"IЩИОШl дејотва; апарати употребљени яа тај циљ мо
рали би бити у отаљу да Щ)QИRВОА,е [lИООI(о елею'ро

стаТltчке потенција.1е 1 чија се АреДноет ваllредно 6р:1О 
~lOња. Нарочито је потребна ВрАО ВСАНЮ~ yrleC'l'(LIIUCT, 

јер је са IIра.lПИЧЮIХ ()бзирu. 60.1..0 ла П О'l'С llцнјu.." IIС 
Gуд() ШНiQl\. l\1ашинама или у ОJlште соuореtш ма Ю.11{

ВIIМ меХ(:\.!НIЧI"ИМ снраиама, lIOс.тИI~НУ ее само НlICH.e фреl{

I\еlll\ије; морају се даКАС у"отрсБИТI1 Apyra орест"" . 
III",шњеље Ј<ОlIдеllэатора даје нам ис!; јеЛIIО оре(;т]ю 

да. \1НОГО uehy учесl'3.НОСТ IIUCТllrHeMO JlСГ() IIIТ() IIX М()

i-1 \.е.\oIО п ос.тиt-lll mcxaHl-fl-lЮН{ путе м, и ја сам с.е САУiШЮ 

ИЛIЦellзаторнма у ;\10јнм, CI-~СlIеРИТСIl1'И.\1а, ПРllрсl,С IIIЈ:\1 

у IIO~!CHYTO" ци,ьу. 

]-{ад се llO.,IQВИ НlIДУШЏЮI-lОГ Ka..1e~1a високnг uа

!Т()н а (ОА, 116) с поје оа .шјДеЈЈСItОМ 601\OM, It()ја ('е у 

(;.1. 116. 

jeAlluM еJlСН:ТРНЧIIО.\1 .1авцу ЛНСРУlIтиrшо празни , Oll,\a. 

MOil-\.емо с.матрати ваРIШЦУ) I-~oja npeCl-:(.t.че H3ro.-let)y I< У I ' .. tIlЦ<-l, 
юџ) извор НaI·IЗ ~"lеIIlI(IНИХ IJ.AH општнјс ГОlJореhи TpClle

рсl .. их струја, и онДа. имамо 11()САа са нама щt 01111:\1 ПQ-
о • 

:}на.ТJlМ СJtСl'е;\юм, НОЈН Је саетављен ОД генератора TIIX 
струја, е .. 1ектричног JlaJ-H~a с;појеног са ЉИМ, 11 У Л :lIШЦ 

унесеног Itондензатора. i{онденэатор у ОВОМ С,IY'шју 

ВРШII дужноот траllOФорыатора, !Та l<aKO је фреltвеlll\ија 
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"Р.lu ве.нша, '1'0 се може' у ланцу о с'гнаРИ'I ' II го тово 

сuаки однос ја'шиа струја у обе гране СПРО1ЈОДНII!,а, 
у самој ствари, ана,ИЈ'ија није са свим потпуна ј ер у 

ДIIСРУПТИDНОМ пражњсњу имамо са свим у О\lште ОCl.()IШУ 

треllУТНУ "ромену сразмерно ниских ФреквеНЦИЈа и '!СТО

времено хармоничпо 'I'рен ереље а з(t!((Ј Ш! I<ОЈИ унрав

љају нротицањем струја !IИ су исти за оба та случаја, 

l\од те врсте претварања струја, 6днос ТОга IIре- , 
твараља не сме бити сувише ве .. шки, јер !'уб ит~ш у "ар
ШЩ!1 која ностаје H3Mef,y I<УГЛИL\а расте са Iшалратом 
струј е , а ако се боца празни ({роз ВрАО лебелс а I" рап,с 
СЩЮRодни({е. (што је .!О'гробно кал со хоl>о ла 1I0СТIII ' '' )' 
врло брзо ОСЦИ..l""ијеl онла се' врло велики део са"у"
љене енер.'ије губи, С друге стране опет, сувише ма , 1I1 
однос.и претnарања не н palO'l1 111-1 и су C<t МНОГ'ИХ .'1:11\0 

I{ојм~'f-.иоих раЗАога. 

Н.ад нреТВОрСIlС Н .Ш I\ОВВСРТИРШIC струје тш"у Щ)IЈ Э 

.tl i:.l пац, IН),ЈИ с е нраН'I ' И'IШ1 I\'IOЖС сматраТII I\(t{} ШLТllО] .Н: Н , 

Њllх.()rю еАеКl'рОСТt11'I1ЧКО дејсl'ПО је О 'IС ШIДНО САабо , II 
, ' , 
Ј а и х IIрсгварам ОНАа у СТРУЈе ИлИ у СФСI(ТС 1I0Т рСОН.JI' 

карщ{тера . 'l'<"tlша с.ам Ilретварюъа 113 ВIНI1И О на ра :-ше 
па.чине. НајЗ I 'од нијlf Il а~IИН ТОI 'а I1рСl'параља пре/\став
~be lJ је на СА . 1'17 . Самим ТИМ начином поотупањn. ~I«J1 ' Y 
сс ма.lИМ и .lеОТИНI1М апаратом остварити OI'pOMHe I( ()

те нuија.Аске раа.НШ6 , Ј<оје 611 се иначе \ЮГ:I С JlОСТJlI ! !! 
('.:\.\t:O не,·н'ш.им н С I{УIIНМ наА Сi\IИМ [L. : {а тај ј е 1(1l.'!. 1111 -

Сл. Н7 . 

требао саћl0 узети uбlIчаll мали ИНАУЮ{ИОНlI Ra.lJeM , .1.0-
, , 

лати му Један КОlJдеlIзатор и Ј едан Ааllац :З и пра.ГНЉ8lI"->С , 

IlUји је у исти мах примарни ({аАОМ ј едног 11 ОМ О 1111 <)1 ' 

маАОГ индуш\Ионог калема, Пошто је IШДУКТНВНО деј
СТВО примарне отрује врло веАНКО, ДРУГ il ЮlАСМ МО iЮ .. ~ 
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имати сразмерно само ма.ло заВОЈа, Нал се све '1'0 аГОДIJО 
удеси, могу се ВрАО значајни резу.>1'I'аТII еНГУРIIО постиhн. 

Тежеlш да тим путем пос' ,'игпе" потребllа е", е '<1 'РО
статична лејс'Гва, наИАазио сам, Itao ШТО се у UCTa.AOM 
мОГАО И очеI<ивати, на. многе тешкоhе, Ј{оје сам ItC'Гlша 

IJ()С'l'УПНО сав.ладао а.Ш за сад ЈОШ lIисам у cl'all'Y ла 
, 'оВорИМ о експериментима изuедсним У том смислу, 

Ја држим, да ће ДИСРУПТИВНО праЖЊ6lbе КОllден

эатора играти у будуhности врдо важну у.логу јер отвара 

многе могуhнос1'И пе само У произвођењу светлости на 

!\IIIОГО И8даШНИЈИ начин и у правну :који је назнаЧИ..1а 

теОрИЈа. него и у многим ДРУГИМ lJ о г.л едима, 

Пре I1звесних година, пронадаЗIIЧИ су 1'е "III.111 да 
дсlбllју е.леI<ТРИ'IIIУ енергију из 1'ОП"О'l'6 1I0моl1у тер"'"'1-
ШIХ САемепата. :Можда ће изг Аедати паf{ОСIЮ ан,о се 

IlримеТl1, да мало љих зi-lају на кан:ве се тешн.оhе наи

,..ази ({од термое.лемената, Није '1'0 еамо љихово с,шбо 

дејство и.ли с.лаба lfэдаlllНОСТ - и ако су '1'0 "IМО оз
б,.,.,Ыlе Malle - већ сам тај Факт, да ','срмобат<'р"ја "ма 
СНО.lУ Ф,мо«серу - то јест да се "ри НСllрсотаној упо

треби lНШрИ, јесте озБИ.i_ы-ra сметља због J~ oje ее ,она 
не може употребити за III1ДУОТfJијСl<е ци, '"еllе, 1 [" 'ШI(О 
Ш:lГ А ..... едо., да се сва модерна истрашива:'ња своде Ila ~HO
'Греоу e.-!еЈ'i.1'рицитета пеома високих наПОJlЊ, ' OIf,:iJl ее 
~IНОГИМД само собом на.,меће lIИТilње , .. Џ.l..АН јlе бll UIlЛО 
~!()гybe, ТУ врсту енергије на kaI-·Ш,В II'РШ\'l 'I1Чlшјll 1I<1. I ШН 

Н :1 топлоте доnијати. 'МИ Cl\10 се наlll'llЏИ Аџ,. сматрамо 

еле1\l'роста:ГНЧItј' .манншу као игра.ЧltУ, ' Ј[ са ' Н.{)\[ C~T() 

С II {)ј ИАИ ИАеј.у о неДОIIО.lЫIOМ Л6јстпу н IIpa f\THTIl{oj не

У!lотреб.ЉI1ВОС'l'И, ААИ сад морамо МИСЛИТИ ЛРУI'ојаче 

је р шraмо, ДёL свуда имамо Irо сла еа I1СТIН1 еНАама 1-1 ла 
је '1'0 "РОСТО lIИ' ) 'itll.С IJРОllа.А:l(јиа :iГО;\IIИ Х МСЈ ' I ' (I , \а ИАI-I 

:\.1Iil.pa'l'a на да се оне АНН'У КОРИС-IЮ Уl1uтреБИТII . 

у садашљим системима eAeKTplPllIOI' I 'р<.шаља. , )'110-
треба ГF.юшl)а са његоиим I-lУАllоnатим ,Ш1РIЮТС'Ш .\ 1 осо-. ' 
OllllaMa АОЭВОАIIАа нам Је, да знатно свслем!) UСАII1ШII У 

lJ (tШНХ авара.та; а.,НЈ Ifоред тога гвожl)с је још "РАО 

неЭ ГОД1l0, ПI'I'О више УАа:=Шl\fО у IIрОУ'lаваљс е.l1СI{' I ' РИ I I
К/ЈХ И , М ,агнеТЩО1Х појава, у ТО.НШ:О више УШI));Ј.М(Ј, ла 



су садаш[ье методе KpaTK~a h\.;,,~ __ 'J'(1. :ја ПРОПЗНtЈl)сље 

светлости бар И3ГАеда, да је TaI{O Г.10l\ш:зна маПШlIсрија 
Јюнотребна. Потребна енеРI'ија врло је ма.ш и IЩ\ би 
се свеТАООТ мог.ла ПРОИЗВОДИТИ ОНaI{О као ШТО то '['еО

рlIјски изгледа могуће, онда би се <11I;-lрати МОГАН све
сти на врло узане границе. Нако је врло вероватно, 
да ће се за осветљеље у будуhности узимати струје 
врло ВИСОI{Ј1Х потенцијала, то је веома потребно нро
наЬн I1ута и наЧИlIа, НaI{О Ье се ТОПАотпа енергија 1I10tш . . , 
ЗI'ОДIIО нретвар"ти у ону врсту енерГИЈе, КОР IН1М оуда 

бlI.1а 1I01'ребна. Ништа се не може I{азати о OJ-IQl\-Ю што 
је до сад у ТОМ смислу раl)ено јер п СШ\Н1 IIомисао, да 

је с.ICктрицитет ОД ;)0.000 или 1 NО.ООО вола'!'а илн .још 
већСГ наllОН" баш и кад би Га било МОГУЋе добнтн. 
за нраI{'l'Ичне циљеве неупотреБЛ:>I1В, ЭD.IIлашила је llPO

НЊ.Мtзаче да ШТО у том правцу преДУЗIIМЉУ. 

На слици Ј 17 И3ЛQJн.ен је плаrr по Ј{Оl\Ю сС М0ГУ 

струје IЗНСОI{ОГ ниНОIIа. I1рствараТII у струје ШIСIНЈ[' ви

нона помоhу ДИСПРУТИВНОГ IIражљељn" I{ондензатnра. 
Тај 0з'1\'1 распоред 'ЈеСтО УIIотрсбљавао да lIаЈЈI1Ы НО
КОЛIШО сијамща у мојој .шбора1'орији. На неЈ(е сам те
Шl{оЬе наишао У самој ваРIlIIЦИ која у след lIра1ШLСIЫ1 

110стије, :и ltOjC сам у ГЈЈ.t1шroме уснео A.:-L саВЈЈ.њдам; UСИМ 
тога и ооим УДeIпапаља оно прапиЈЈ.НОГ ФУНЮЏIошюа.ња 

СIIрава, других теШI{оћа није било, 11 Бр .. 10 (јУ се ЈЈаI{() 

МОГЈЈ.е тим Ш1ЧИlIОМ палити обичне ЈЈ.аыне ни и ыоторн 

окрuта1'И. Пошто је цела .нтија била епојеllа е·а :iCM
ЉОЫ, сваlШ се iI{ина могла PYItOM ухватн'Ј'И'I'И без Iшаю-ю 
опасности, без обзира на ВllСИI1У IIОТ~!lЦllјала на IIО . .ЈО
ВИ.\1Ћ КОНД8Н:1атора. У ТИМ е:кспериментима :-Нl ЈЈУll,сље 
кондензатора УНО'l'ребљен је био I1НДУIЩИОПИ Шtле", Ш1-
ООКОГ напона, у који је дсuазила отруја 113 батериј" 11.111 
113 JlаизмеНI1ЧНО динамо 1\lаШИIlе; али се ИН.,1,УЕЈЩIНШlJ 

I-щлем МОјде эамеПlIТИ ма Ш::\.1о:ннr ДРУГИМ: аllаратом, l-;'Ојн 

NИ {јна у стаљу ла.пати С'l'рује TaItO ПЈЈсоItОГ паllОIЩ. 
На '!Ћј се Il<:t'IИН могу нротня.ратп је,:~II()СМIfСАеII(~ IfЛЦ 

. ,.... . 
наН:Јменично СТРУЈе и у о(н),. случаЈа 1\lОГУ СТРУ'] 111 I Ill\I-
IIY,I011 бити ма какве же.ъене ФРСЈшеНlщјс. Нал СУ струје 
lюјIll\'lа се кондензuтор пунп ЈеДНОСl\fИС.lенс, на се 'l'ра:Н.1I 
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ла. 1{{ЈIШt;11-, .~ране отрује булу 'ral{O~)e јсдrЮСЈ\IIЮ"lCIIС , OIl,l.iL 

C~ )(ОЩ\. ОТII011 .laIlIta, У НОМС се НОllденэатор IIpa3 1111 ." . 
та-но изабрати, дп у ЉС.\1У ЈЈе !НJ{jTall e J11H{(1!,\BU треllе-

}>011,О, ИАН осциловarъе. 

РадсtlИ (ја апаратима IlО I'ОР(: оОС.'1ШН.С IIOМ (( . • ану . . 
lIаишао оам на врло ИlIтересне Н ОЈаве I1 .\1лсдаIЩIIЈС 

И.Ш ПРИВИДНОГ ОТllора (impcdallcc, f-е, i,t.'lIIсе арр"ГСlllс, 

,шsеl1СillеЈ1,lсг \Vi,l еl 'slапrl а то је ОДНОС "'''Iе l)), "1'01( 

ТI·IШlе еЈ1,еКТРОМОТОРСI{е c llare 11 СФClПI1U1ЮI' Иflтен:-ш ,'ста 

струј е. Преи . ) . Ано се lIа пример саuијс јеЛ"'L де6еА" 
бан.аРllП- lI1ипка Ш.lО ШТО IJОRn,:зује Сл. 118 l1а се эа 

1I,У утврде оби'шс сијаАИI\С Ј1ампе, оне !-IO се УСИЈi:1ТН , 

ка.л оо ваР"ИI\а ИЭМС~)У н.УI '.А ИIщ, 110-
ј :ШII. [{ал се на 1'ftj Ц~IЉ УlIотребl1 Ј 
ВС:lИ!{И индукциопи Ka.IGM, OHA~ се 

могу .Ш.(() обраЗОШLТI! 'ШОfЈОШЈ "а 
бalшрној ШНI1Ю' , .\Ој н ос могу ра
Оl(о:·шати НО ра.зн ом: СL1Јањулам:на 

"а() ШТО 1I0Ю1зује Ok118. 'IВ О РОIIИ 
111-1 f>..y инка" оштро ограНlРЮIНl Ш~I'О 
су '1'0 еамо места llајвећСГ и lIajMa.
љеl' IlOTeНl ~нјалi.l. душ. Шlнш.е . 'I'О,\lе 
ј а 110 свој ПрИ.IИЦИ У31"Ш У lIепра

Вl1 . IIfOCTlt оарlfllЦ:1 Ifз!\юЈЈ.У ItY I '.HII(a. 

у опште [1.1-:0 се ['оре Ollltcn.rrll ра

С llt.фед ј'1I0треби на IIретшчшње 
струја са Аl1шег ]Н.L 1111 .. Ш1 IfOTl'll
циј':1.А, онда се 000611110 .'\IН:' РУТИВ-
1101' праЖlьсња МОГУ иа б .i1llШU II[Ј О
У{lавати. I.Jпорови се могу ИСШ1ТИ
В>lТl' uБИЧIIШI НардјУОRИМ (СагЈС\У ј 
BO.IТMCTpU;I, .\Ојн мора бити дuбро 

" ;' . 

и~о"ован. Исто ос 'Гако могу уеи- (;.1. 118. 

, 

јатн 11 Г'.~iС.tlерово цеви, над со споје са 1JaCllpablJlllM 
'Ј'i 'L'·шама IШIПltС. У ТОМ је c.iY{ l ajy 60 .. LC УПОl'ребllТII !\!<Ј,Њ(' 
наllаЦlfТсте . .Ја са11 јОIll lIаша.о да ОС М(Јше lIа 'Гиј 11 ;1 '11111 

УС!lјати .лампа па и сама Гајелсронn I~CB, H.u.oд се Т·;:tЮ:Ш 
нратa.I{ дебео MCTa.A11l1 ]{Otl-l аА уносе у ClIopeAa.1f .1ЮlaIЈ, 
А':\'МIIС ИЛИ цеви ('1' . .1 . кэ.дес , ТСХJl Н ' IIШ I'ОIЮIн . .:lil1 , .1Н:\II](".I Нди 



1lCB "НЈСllТира l(, I, премостн(, ОД енгл. ј)slllшt(( - 11. ) ; тај 
Фсномен изгл.еда па IIрНИ IJОГАед ПР~'\О чудноват. ~ - самој 
Сl'uари, IlП'О је бакар на шишщ у сл 118, деб,,,,, , у '1'''
.1111:0 боље, јер онда еI,сперименти више lIадају у 0'111. 

(-;ад се УlIотребе ,lаМllе са лугаЧIШМ 11 ташшм ЈЮ IЩIIШl 

онда се често Jlримеhава, '{ако !tOllltH е вреШJl-Iа на 

врсые јю<о Зfll'репере, и то је треlIсрење ш>јћiање 11;\ 

ЧilОРОВI1ма , lif 3 ['.iI(~An' да то l'pellepelI .. e А(М3.ЗИ 0;\ eAel·~
трос.'гати'lКОГ дејотва иаме~)у I{{)llца и луоара СТаЈ;
.H~ J-IC AOIl'J'e. 

I{ол неких I 'ОЈ1ЊИХ еНСl.Iсрнмеl1ата JlОШ.l:-:!ало се, да 

је БОJlЈоС У1l0требити нарочите Аа.мпе са IIЈН1 111:1М н.онцеи 
ЈШ.О ШТО пон.азује СА, . I 1 а. ({ад се таl\ШIМ .·1аМllама 

. . 
ради, онда се .Iа1зл:о[t ЈОШ ЧУАllоuаТИЈl1 ·(,еномен ОА онога, 

СА . 119. 

ШТО СМО горе UIlИС3,АII .• i};ll\ш а -. се lIопреЧJl(Ј мете на оакарну 
ШШIКУ 11 3;)'lIa.·III, 11 ан.о ('·С 

Y~MC I\Hi...H) вс1,11 H{\IIН1tHTeT , 

ИМI другим реЧlIма е. шбll.i <t 
Фреl .. венција, 11.111 С..lабllја 111\1-
llеД::Lнција , '''Ollal~ СО МО"ЕС 

уса1Јаl'l1. ЛО l"ОГ се Х(Јће (јте

JleHa. Ан.о се lI~llre ~~u.HHIJja 

поuеhа, ЛОС'l'ИГflе СО j e Aall 

ступаљ, lIa · l"OMC cpa::tMcpHO М8А() (;'1'рује IIРО.·ШЭ И кроэ 

УI'.Lеи а lIајвеlш лео СТ)lује "ро.ш;ш ЩЈО~ I""')I(',I)C II I'"е" 
И.Н! ће мо}н.да бllТН праВИАllије pehll , да се етруја 11 
lюред Ol'poMHe Р<13Лlше у О'Ј'!lOру, OI,OPO полјОДIНlI;О 110-
, 1.f~ ,'1I1 ШТО моше бити ИС'1'IIЈ1а сне .L1, O!\ ее гас 11 Ю.НlaI{ 

Р<.t.3АИ'IИТU lIe IIUIlё.lшају. Онда (је UlIДИ:, ла је I(сла С1'а!\
.. , е llа лОlIта светла, крајеви се СIlРОВОДllе ЖИl,е уснјај!, 

а че01'0 и наршще ИСlIуштају у след јакос бомбарло
П [\.II)а; [tАП УГ,.Ј ... ени Ј{ОIШЦ OC'l'alle fIсусијан. 'I'о се'. све 

Вllдll на СА. 111Ј . . ~! место угл ... eIfOГ Н:Оllца, М ОЈне со уяеТII 
~ . 

O(Jl-Р!Нз' метална Н<. ИIЏl НОЈа HPOiJ ЦС,.1У ..101l'l'У Щ)(),1Ш3Н, 

с.цм() ћ С сада ФСIIOМСIЈ бити још интсресаш.iи. 
1.1з спију ,'орњнх CJ-~Cl1cpHMeHaTa O'IeJlIIAHO излази , 

да кад се обичне А.ампс Ш1АС прсобрnжени.м 11.·111 НОII
ноtУl'ираllИt..( струјама, Да је ()()фе y~e'ГH тшшс ла~'111е 1·\0 .. '. 

, 
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којllХ су 1I.,1а'l'ИНСКС ;нице раЗДЭАeI,О, а lШ.ьа.10 би lJa

ЭI-IПI да н Фреквенције ни су GУВllше ве.нn;е , Јер 1'10 t))IA:1 

варllица прес.каН:D:ГИ на с.а.\ПЈ,\'Ј !-\раЈеRlВIа НОlIца И.IП на 

дну ,.\аю.е изме,}у жица, које струју доводе, а тиме б.1 
се .,Iампа искварила. - -

Износеlш "ред вас резу,пате мој"" ,ютрашинnља 

"оја се односе на нредмет о наме је говор, ја сам само 

иаl-uвест»о факта () којима би ос МОГАО још МНОГО више 
говорити, и ме,)у многим 1I0сматраљима пробрао сам' само 
она, аа I<oja сам држао, ,\а ће пас најuеfша ИJlтереоо

вати. Поље је IПИРОКО и са СНИМ не испита.но J,i на соа

}{ОМ се кораку каква нова истина отирива, I{аиаu НОВ 

фант угледа, 

у нолино изложеllИ резултати могу ПРIJ.КГИЧJlе 11Ј'''

менс наhи, 1I0назаhе БУАућноот, lПто се тиче ЩЮИR
BOf)eIba овеТАОСТИ, неl<ОЛИl<И нећ rоостигнути резултати 
храбре ме и Аајј ми I'ОПО, \а даllаговестим, Аа праI<

ТЈ:РШО реТllеље lJИ'l':ЈЊu. ..А.еј]{И у ОНОМ правну, који са.м 

се старао да .вам 1I0кажем, У осталом, ма IШltВа бllла 
не11 0срелна последица тих 8IЮlIеримената, ја сам "ун 

наде, да ће они бити један Kopal' У напред "рема идеал
ном, l{рајњем саuршенству, ИОI'уhности, нојс су модер
ним нстраш.инаљем о'гворене, тако су. ве.,нше , да. и 01:":1'; 

I{ojl! се у lIајОЈећој резерви ДРЖI!, мора CD.НГВИI{И'lI<IН[ 
(}се~'lајима глслати у булућlЮСТ. ВСАIШII I-Iаучарн, С Ј\Ш-

. . ~ . 
траЈ у QШ.IJ 11 pou.,) ем као ра.1lИО lIа.1ан, 1\0.1 и тежи да уп( Ј- . 

"'ребll еамо једну "РСТУ ара'lCња беа меШl1шше шt лруг.", 
врстама. С allapaTOM, у (ЏНIC 11 о ('(l' ај е ШЗСТА.оет врсобра

шuје.м ма ){ојс врсте eltepl 'lIje у свотлост, Ti1l{<JU се рс
Э УА'I'Њ'l' никад не моше постнrН·1 на ма I-\llltat! био HaTlIlН ' 

kojlH-I се тра:жена еllt~ргија Д()бија; јер 0110 тај паl lll11, 
uлентричан, хемиј<'ШJI ИЛI! ~I(l H.i.ll'i.au други, није lII-шаl~О 

,югуhе добити BIН"" , свеТАОС'1a трепере ... а, а ла се "с 
I'РО'lе кроз НИ)l{а, 'I'ОП.lоТна треперења, То бl! био проблем: 
саоrJtIJТИТИ те...,у неку извесну БР;-ШIIУ а нс I1роћн 'ЧЈ();i 
н"аш брзине, ЛАИ постоји могуhп()ст да се д()БИје "е 
само енергија у оБАИКУ iшеТАОСТII, него 11 'JOo<peTl!a 

. ~ , 
С Шl.lЋ и енеРl'И.lа ма у l{()М ООАИКУ 1 ~Ш.АО неГlOсреДfШЈIЈiН 

"у,.'ем, из са.је cpeAIIHe, Лоhн ће Bpe.\lC кал I,е се то 

О'Ј' КI'II'1>. T~C.II(IIA 10 
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моlш остварити а време Је ДОШАО, кад СС Tal,C ре'ш у 
. . 
Једном наученом скупу смеЈУ "зговор"ти 11 ла се ['0-
ворник не сматра за саљаJlИЦУ. Ми јуримо .'РО:l бе
скрајњи проотор са непојмљивом брзином, све што је 
око нао Оl<реће се и ковит.ла, свуда llИДНМ:u саМ{Ј Н.ре

таље, свуда наАазимо само енергију. МОРllбити ма 
каквог пута, којим се ~(ожемо непосредније то" епср

гијо~( користити, Са светлошhу коју из саме срелине 
узимамо, са СИАама које у њој црпемо, са сваким 06-
.1I1110М еиергије коју без напора добијамо IIЗ неИСЦрПI!ОГ 
с.<агалишта природног, човечанство lю uиновеIШМ IЮ

рацима напредовати. И сама ПО~lИсао на такве ве.ш
чанствене могуhности уздише наш ум, јача наше надо 
н испуњује паша срца највишим уживаљем. 

---- ..•. _. - -



Пратеhи пажљиво предавање Тес.шно у Америци 
видели с.мо, како он сам напомнње, ла је само један 

део својих експеримената изнео пред своје У4сне слу

шаоце. Истом ПРН.шком видели смо, КaIЩ он HallOM l!lbe . 

извесан низ тек поче1'ИХ а пе допршених експернме

ната. Скоро · годину дана доцније , почетком 1892 ГОА. 
Аржао је Тесла предаваља у ЛОНАОНУ и Паризу I<ао 
што смо та у самом уводу напомену"и и предмет тих 

предавања, били су готово ИСКЉУ41IDО са свим НОБII ек
сперименти, И ОВИМ но0l1М еI<сперимеНТlfма су OC IIO
ВИI(а наизмеНИ4не С'грује високих по'геНЦ'fјала И вел,ше 

У'lестаности, И Ј<ОМП<О је први ЮЈ3 експеримената 6ио 
интересан за слушаоце и важан са наУ4НОГ и теориј-

• • • 
ског г леди шта, Ј ер Је показао са свим нопе ОСОО lIне 

е.1 еI<тричне струје, у ТОЛИI<О овај други низ И3110си још 

занимљивије и важније стране наизмеНИ4НИХ струја, Ј<оје 

у првом НИ3У НИ су ни ДотаI<иуте. С тога држимо да 
ће ' 4итаоци има','и праву r.АИI<У о свима тим разним осо

бшraма еАеI<ТРИ4НIIХ струја, кад се буду упознаМI и са 
ОВИМ НОВИМ експериментима, које је Тема пред еВРОlIске 
г Аедаоце изнео, 

Да 6и предстаВИАИ верну С.1ИI<у, "оју је сам аутор 
хтео пред своје У4ене С"lушаоце Аа I1 Зl1есе, држимо да 

ћемо најбоље У4ИНИТИ ако УПО311амо '!l1таоце оа Ilре
AaBalbe~. и екопериментима онако, "ако је то у Г.1а.В

номе ИЭАожено у АОНАОНCI<ОМ преАаваљу, За то Д()IIО

оим о то предаваље у ПОТПУНОМ ,шводу:" Ј 

Госпође и ГОСПОАО, - Пре извесног времена IIШI.О 
сам част изнети пред наш амеРИI<ански IIIЮI'ИТУТ IIН

Жllљсра елеI<'ГРИ4ара неI<омше резултате, које сам онда 

био 1I0стигао у IIОВОМ једном правцу. Пије I10треБЈ1(, 

*) Ориђllва.,"" јо ваС.lО8 ЈlрОАавања овај : Experimellls wjtll .\.1_ 
tornate currents оЈ high potentiaJ and Мећ 1~r6queI\CY. Ьу Nik.ola Те91.а, 
(ore ign тетЬег. - W edneaday 3 rd FebCHary t 8 92.. 

10' 
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да вас уверавам, да су многи докази осоБИ 'Ј'UГ инте

ресовања еIlг .. еских lIау'шра и Иllжиљера за таЈ рад, 

би .. и за мене не"ика награда и да су ме одушевила 

да у своме раду истрајем. Ја се нећу задржа вати [<од 
тих експеримената неп описаних, осим што ћу У не-

. . 
кодико допунити ИАИ ЈаСIШЈе ИЗАОЖИ1'И не[<е IlЗвесне 

'IIIС"И, које сам тамо изнео , и што ћу се старати да 
се тамо и",несене примедбе с .. оже са предметом ве'lе
рашњегпредавања, 

Моја истра}[Ц1вања, по себи се разуме, тичу се 
., , 

паизменичних СТРУЈа и то ЈОШ, наизмеНИЧНIIХ СТРУЈа НИ-

со!<ог 1I0тенција..а 11 фрекnе[щије, У КОЛИ[{О упраrю , 
. . 

"РДО високе ФреквеНЦИЈе · УТИ'IУ на реЗУA'l'ате дО Ј<ОЈIIХ 

сам дошао, "'О је IlIпаље, на Iщје ја за сад не бих био 
у стању одговорити. НСIШ се експеримснти '''->1' )" извр
ШИТИ И оа НИОНИМ ФреквеНЦИЈама, аљИ СУ висоне Фреl~

ненције потребне не само ради извеениХ сфеЈШ"'а [<ој и 
ОД ЊI1Х зависе, него 11 као згодно срество, за добпјаље, ,)' 
употребљеним IIНДУЮ\ИОПИМ справама) ВИСО1ШХ II O'1'ell
цијала, који су са своје стране потреБЮЈ за lJ:Jвоl)ење 
Rеhине еllспеРИAlеllата о 1,'о';има је овде реч. 

Mel)y свима разним врстама е,.ектричних ПОIlI1 '1' II

тинања мот'да су lIајинтереснија и непосредно lIајоБН,I
нија она, ној а се ТИ'9У 3Атернатипних ИДИ наИЭhl е lТИЧШIХ 

струја . Напредак у тој грани примењене паУ"(Ј бllU је 
тако nеАИЈШ у IIОСАСДЊИМ ГОАинама\ ла се (',а ОНИМ 

иllравдавају Н нај саНГllИНИЧllије наде . Тек 1.11'1'0 СМО (ј(Ј 

~' LIOзиаЈ1И Ш\ .Једним Фан.то м, а }.IИ И3IЗ ОДИМО нове щ{спс

I"шснте 11 110011 нам се IIзгледи отна"ају, Многа резу,'
тати о I{ојима се HpCI)8 није ни сањаАО) УlIотребuм ти :..: 
<нруја су у IIе!ШЛIШО остuарени, Па 1ШI<0 је спс у "РИ
!'()ди као прилив и ОД'Ш", \(ако ј е све у "рИрОЛII У Т 11 -

. 1acaJЬY, то И;~lI,'АеАа да 11e и у с.nнма ['ранам }\. JtIЈДУ

стрије наизмеш,чне струје - еле[(трично таласnље -
I1м а'I'И првer·Ю'iЋО . 

Један разЈIOГ, зашто се та грана науке Tal~O наг АО 
раЗВ ИЛ(L, може се наhи у маРЈЬИВОGТИ, нојОА·Ј се ПРII (Нlу.1 ,О 
експерименталном љеном проучаваљу . Ми О"О1"а>lО је

дан "рост гвозлен ПРС1'ен }ИИЦО.м, ту }Ј'ШЦУ опојимо са 



генератором и са изненађењем и уживањем гледам, .. 
Аејотва чудноватих СИАа, које И3.iн\зе на ВИДИК, и ll O ~ 

мо"у којих можемо по вољи енергију претварати, "ре
носити и гранати. Ми само ЗГОДНО уредимо струје пп 
гледа"о како се гвоздене масе и жице понашају као 

да су живе, како невидљивим пезама окрећу тешке 
арматуре, веАИКОМ брзином и снагом - енергијом, Јюја 
ДОАаз и мош'да са БрАО DеАике даљине. Ми гледамо са 
ЧУf)ењем шта све врши енергија наизменичних струја 
прошав КРОЗ жицу, узимају"и па се оБАИК ТОПЛО'l'е, 
свеТАОС1'И , механиЧКQГ рада и што је jOlu нај из непадниј е, 

и хе.\lиј<шог аФините'l'а. Све нас '1'0 О'Јарава и ИСlJуљуј <" 
~ 

неодољивом жељом, да из О.шже упознамо природу ТIIХ 

појава. СВaIюга дана налазимо на посаО С надом да 
"ем о што открити - с падом да ће неко, био то ма 
Ј{О, моhи наhи решење каквог од нерешених велИlШХ 

проб. l ема - и сваног идуhег дана враћамо се на наш 
посао еа оБНОВЉ8НИМ ОЛУIневљељем; па и опда I{ад 
нам што не испадне за РУЈ<ОМ, наш рал ниј е био уза

лудан , ј ер у тим жудњама, у тим нанорнма, ми смо ПРО 

вели еахате небројених заДОDол>стаU<l , и утро шили GD"j 
труд на срећУ '[QвечаНС'l'ва . 

Можемо узети - C~ свим бен избора - M"I{Oj "ј 
.мНОГIIХ: експеримената, l{оји (',0 могу I13ВРШlJТИ нанзм с· 

НИЧНIВ1 струјама; само Ье маАО ЉИХ и то 1Iе најлеlIШЈ\ 
бити предмет вечераШlЬеl' предаоања; св и су опи jek 
наио интересни сви ЈС.lЏНН~О У'I ' И11)' на наш УМ. 

Ово је обична С'I'аЈUЩЈа цев II З које је ,~O неК IС' 

ваздух и сцрпен. Ја је узимам у јелну РУЧ , " ДРУГО\l 
РУЈ,ОМ доднрујем ЖIfЦУ која допали наизмеНИЧIIУ СТ)Ј)'ј у 
ВIIСOI,ОГ потенцијаАа; цев се у м ојој руни усија. У .. :с 
нанав II ОАожај поставио ја цен , ма нако је ја ову Л,"I 
кретао ТОАИН:О Aa.Ae l{O докле МОГУ да ДОС'l'Jlгнем, 0 11;1 
штак БАaI'О и пријаТII О свет,ш II С'l'ОМ сјајll ошhу. 

I)оде имам беэваЗДУШIIУ .нтту обешону () једн )' 
жицу. АЈ,О станем на изоловану СТОAlЩУ 11 лопту yxua
'ГИМ руком, једна ће се ЛАаТIIII СК" КУГАlща у тој AOII 'flI 

ИlIтеНЭIШНО уси)ати. 

, 

• 



150 

Овде је обешена Оllет о једну ШИЦ)" друга једна 
. .tOпта; аЈ(О само додирнем љен мета .. ,"и OI\RИР , она ће 
се испунити красним бојама фосфорасте све'глос'ГИ, 

Овде опет друга једна. 1{Оју кад само прстом Дl1р

нем она баца сенку - такво звану НРУ1ШОВУ сенку 01](; 
. , 

.А.РШllе што Је У ЉОЈ· 

Овде ћУ, стојеhи на изолованој СТОЛИЦИ ДОДllрНУТИ 

један пол се1tyндарпе тице овога ИНДУIЩIIОНОГ Кl1лема

додирну!;у крај једне тице, више миља дугачне - и ви 

видите како на другом љеном крају Rоји бря() трепери, 
избијају Аепи, свеТА и М.Аазеви. 

Најзад овде ћу да спојим ова два комада МС','а..!НОГ 
П.Аатпа са крајевима каАема, . оДвојиhу их један од дру
гог и пропус','иhу кроз "алем струју, Ви видите малу 
варющу где изме!)у ТИХ "омада прес"аче, Ја Јју да уме
тем иаме!)у љих једпу дебеАУ ПАО'IУ од најБО.ll,ег ДI1-
елеЮ'Рllка, и у место д" варницу угасим l-:ао што би 
с.е МОГАО очеиивати, ја сам на против олаНlIlао нар

НИН\! пролаз, јер се оиа сад, над сам УМСТllУО плачу 

знатно промеНИАа у И31'Аеду \1 ИЗГАела као С\lС ' ,',щ млаз. 

И ја пао питам, има АН заНИМЈьипијег Jlредмета за 
IIроучавање од алтернативних струја 1 

у свима тим испитиваљима, ГОСПОђе 11 госllодо , у 

свима ТИМ СКСI-Јеримснтима, КОЈИ су као I11ТО nидите 

оеома, веома интереони, ИМдАИ СМО још ОД IIрС више 

,'оДина - упрапо још од оног доба, како је lI<1јпеlш 
експериментатор, I<оји је "редапао у овој са.Ш , про

нашао JЬerQue принципе -- има~1И смо с.талног пратиоца, 

свакоме добро 1I0знатог, "ojll је био играчка lI,ска.да, 

а који је ствар од особите натиости "ада - '''!аЛИ 
смо идукциони "аАем. За eAel(Tpll'lapa нема драгоце
није снраве од "аАема. lIо'ШП од највеШ'I'ијег ме l) у вама, 
"ко смем реlш, па до најневеШ'l'ијег учеНlша, ДО ваше,' . 
предаl3ача, ми СМО сп И' провели многе заДОПО.,lЫ-tе ча

с,ове експериментишуhи са ИНДУRЦИОНИМ l,aAeмr,M , ~1и 

емо СОН гледали његова деЈства и разМIЛu.ьа.1Н о .Аепим 

нојавама, којlI су И3.rla3ИАИ на наIllе эачуђене ОЧИ. Та 

је справа тано доБРQ позната, сви су 1'11 феНО:\1СШ1 тако 
ФаМIIАијарни свима, да већ губllМ храброст ка.д ГlOMII-
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едим, да сам се усудио да "ОБОРИ м "'aI<О извежбаlllШ 

сл ушаоцима, да сам се усудио да ГОјlOрим вама о т,шо 

познатом предмету, У самој ствари 'Го су ИСТlI апарати, 
н сти феНО>f6НИ, само је апарат овде израђен ма,<о дру- ' 
Ј 'ојаче, а феllомени оу предстаD ... LеНI1 у ћiаАD измењеном 

оБАИКУ. HeKi, пам се резултати јаDљ~ју онако како смо 
их очекиваАИ, други нас опет изнеllађују аАИ СВИ Прll

вЛз"Је нашу пажљу, јер у опаком наУЧJlОМ и спнтивању, 

<опаки нов резу .. lТат може да буде 'lellTap IIOBIIX 1[0-

.\аэ них т::.ч:акз, оnаЮ1 нон факат МОЯ<С uдuсе'п( ДО врло 

Un}l).НИХ sаКЈЬучака. 

Обично кад радимо са ИНДУКЦIIО I!ИМ ШlAемом, МИ 
"IЮВОДИМО "раз примарну његову ",ицу е .. 'eI<ТРИЧJlО '1'''
,1а саll,е умерене Фре'ШСllцијс , б,,,-,о срес'l'ВОМ парО'ШТlIХ 
IIрекидаАа ( lН!Теруптораl било употребом ГОТОВII'[ паllЭ
;\ I СIШЧНИХ струја . Ранији енг..1 ССКН Физичари, да. споме
lIe,., само СIlРТИ СПУЛ<.1. 11 Гордона , С.llУ}tШЈ1Н ОУ се брз tlМ 
I![Ј С ЮЈдаЉII!\rа на шtЛСМlIма . Према П[\ШС:М даl!ашљем 
Э ЈЈ El ll.у 11 И СI<УСТilУ ми С:\10 у стаљу ла јасно Шli\I1МО , 

:~ашто ТИ l,аАСМИ нод ПО .\l СН УТНМ УС~tовима ни су Лa.rlи 

1II, 11-~ [ШВ~lХ ваЖШ-ЈХ рсэултата 11 зашто тн вешти CI-' С IIС

fНВlентатори ни су МОГЛИ опазати ЛН lO ге ннтереепс 11 0 -

ј:шс, кој е СМО ми доцније н"'деАН. 

у CKCllcphmet-IТIНШ KOjlf С)' спреМJl:.ени за nечсрас , 
IIР О II)'штаt,емо кроз [<аАем струју, I{оја ЛОАаз н IIЭ 1Iа
ј'Ј ()ЧИТО К(Јнструјисане наИЭМl:IlНЧ:НС АlitШНIl8, која ј е у 

у стаљу лати више хпљадCl ФРСIШЩЩllја у ССЈ'УНД" , "АН 

'·, смо ДИС!"У"ТИВIIО "раЗНIIТII један I>ОIlДС",затор "роз 
ТIрIВШрНУ .кa,..,eJ\H~ H: 'y }I -{ИЦУ ~ 'ПlМС ћемо I-\РО3 СШ{УНЛUРIfУ - ' , 
]J~CГOBY н-ащу САаТI1 САеЈ:ТРВЧIIС виораЦИЈе, l·~ QJIIX уче~ 

(; таност ИЗНОСИ UlHue стотина хиљада l1.!1Н МН.Аијупа у 

јСЛllој секунди rt.I:о xohe)10; у оба та С,ilучаја ула.ЗJlМО 

у ('. асвим ново, нсtlсшпаll О П О.1.8 СЛСIПРИЧНIIх. . п ој а о а.. 

Ево oUAC је ИНДУJ\l~ИОНИ наЛ8:Н, НрО3 IН)ји ПрО.lаэе 
c lpyje, кој е ванредно брзо "'репере , а [, ој е п остај у ди
СРУ "ТИВIНВ'I праЖЊСЉС:\-1 АајДСI-IСНС боцс. I-Icl)y IIIII·;ога 

II з ненадити ано :кажем, да ј е с.с]{ундаР"ll EnAC ~'[ наМQтап 

'-:ратко), а сразмерllО дебем"" ЖИЦО ~', 111''1'11 f',e се ко 
ГОА заIIУДIIТlI Ј·ШД lIаtННЮIIС ,\I , да 11 поред T n rl:' , l "a ~1 eM 
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~!оже дати та';ан 110теfllЏ'Ја." '-:ОЈИ Је у стан .. у СI"1O >1".1-

fiољи И30.1атор да ИЭДРНШ; али и al(O је сваки сиремаll 

па мож ' да п индеРФ8неllта н "рем" објављеним резул
татима, љега Ье изглед саме варнице иэнеНn',ЏIТИ 11 

:1 аинтерес.ОRати: . CBal':!'l зна K[tltO И3ГА8Аа парннца на 

оБИ4>10МИНДУКЦИОНОМ l(aAP-МУ; аАИ љу Hche1'e ОНД8 ви
ЛИНI . У место ље, ево овде пражњењс Ю{Л~' ЮЏIOНОГ . . 
'Щ.18ма , I(РОЗ ЧИЈУ прима.рну >"ицу "РОТИЧ<, СТР УЈа од 

118RО.1iЩО стотш,а. хиљада вибрација у сеl(У";\И. 13" 1"'11 Ш (8. 

обичног ]{(\."сма И31'.МЏ,а Ю:LО ироста светла Аинија И.Н! 

свежањ. Варнице 11а1{ .код ОВОГ калемаIIЭГ.1С)1.ају [\;:НЈ 
јаке свет .-'с четке И.r111 м ,,, ааеви, ноји и отичу из cuaI·:e 
тачке ouc две праве Шl1UС YTBp~)eHe на ll O-.'lОВlН1а сс

";УНД"РНОГ кале"а ·lc.1 . 120,. 

(јраВШЈМО овај "'OIIOMOII ' H.oj~1 IjТС Сii.Д . ви.дСАИ еа 
Ilpam. IbeJЬeM XO.-lI(Ове Н.ЛII Внмсхурстове .ма.Ш IIIIС - Т1IМ 

(' "'0 . .1. .... 

други." IIIJ1'еРССI/IШ c llpa 
вама, 'nню АIЩI'НМ (ЩеПС

}1l1!1!СllтаТОРНШ.L. (Ја J~aKBa 
је раэдш>; 3. 113Mcl)y (Ј;)а ФС~ 

IIOМUШ\.~ 11 Аа (ј а!\'! ~IIIJCM Il () 
. , 

111'1'0 Је трсоаАО - _.. а То 

би се MOI~Aи .l1alto !1 3 ВР-' 

JUИ'l'Н , 101/\ lIe бli бll. -1.Ј 
других снопеРПl\IСЈ шта ~ 

јџ fiих 1\101'(10 ПРОIIЭ ПО(~Т!1 

()ШIМ . ЮI .. ICМОМ lJap!IIl 1 '.С , 
. ~ . -

Н.О,lО 0 11 , ла (~aM 1 ~ а.. ·Ю i\ 1 е:1 -

IЧН1О и IIOI(.:1:"I('to C~1\1 1 1 ЛВ!: 
. . 

н.Уl"'.'1ШlС , н Ifа.l I.IO ШТiI.I I 1 IН 1 -

e Ma'l'p[l,fI l\H 'I)y lЗаl\tа : тешt; О 

ла IIС IJC1lObl IШIШl{Н , ра:'1-

.Нll{оиI;tО (ЈА IHtpr-нtlџ ~, I~O.l( : . . 
JlоетаЈУ lIa 1IIIФ~' УСIП I [()Ј 

11."11 оБИЧllој (' , Ј е I;'Тl'оста
ЛI1II{ој ~ННIIШ-Ш . ТО (,И C~ 

лаАО IlООТl1ћН на ра.З I Ю 

наЧИIJе , _. - IШ JlРИ1\-IС Р I 1\(-1;\ 

(ји ЕРСЈЗ IflI,l,YI{UI1011l1 1-;'t..;lelll 
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"РОIIОДИАИ СТРУЈУ из кондснзатора, КОЈ" Је ВОзаll са 

нанзмеllИЧIIОМ машином САабијих ФреШЮllција а сам Аа
lIац удеои .. и тако, да У њему Н8 буде никаквих ОС/Џ1-
.'Iација; Оllда би доби.ш у секундаРllој >КИЦИ, ако оу IIY

I '""НПО потребне веАИЧlше 11 ЗГОДНО намештене. БР;Ш1 
IIЛН' е.порији низ варница јаког интензитета, а мале l(O ~ 

.. НЈ1ШНС, које су НОТО тако ојајне, и ноје ПРА.ТИ И(~ТИ 

оштар 11 јаll 31'YII, као ла тО варшще lIо отају иа оБИЧ!lој 
(ФРШ<,ЦИОНОј Ј IIАН ИllФА устној слсктrоотатичкој маШИI-IИ . 

Други би начин био, снровеС'ГfI кроа две примарно 
>кине, које имају исту секу"ларпу тицу, две струје CI< 

вр.ю "мо раЗАИ'III0М периолом , и ОШI nе У сеllундарпом 
ШLlему ПРО1l3В9СТИ варнице у ора:терно дугим 11I11'Ор

lia.i11JМa. Па и оа ореотвима l\Ојима вечерао раОПОАашем, 
,,01 "<10 бих да имитирам БаРI'IIIIIУ Хо.л
ЦОllе маШIIне . Тога ради изазваhу из

меl)у lIо.л08а каАсма, Ј<ојl1 ПУI1И један 
• 

I<Оllдснзатuр, дуга'шу ПСПОСТО.Јапу пар-

ницу, ItOJa се ПС)ЯЮДИЧЮ1 гас и паЭАУll.1-

IIОМ струјом, коју сама ШЈ.Р"lща "РО>lЗ-

1I0 Дll. Да би 110јачао ту паЭЛУШll)' струју, 
MeTyf,y с обе стране варпицо 11 близ у 

ље , 110 Једну широку 11АОЧ У 0,11. лисиуна. 

Н:ондеllзаl'ОР, Ј<оји се ОU\Щ II~AOMOM пуш!, 

nра~НJl1 се Ам,е llpoa IJl'имарну жину 

/\PYI'or јодног ЈШАема, ПРСеЈtаl lуrlИ ItрОЗ . . . . ,.. 
ма.ли С.-10Ј ваздуха, IIОЈИ Је rютреllаll ла 

ее у JlpliMaplJoj 1Ш1ЦН изазову ШLI'ЛИ и брзи 
1I:1,40 13И струј е . IIоједНlЮСТП ТО1"Н. CItOll e -

рнмеl!та нрОДС'l'ав .. ьеIlе су на С.ilJ.ЩИ -t:2 ј. ' 

If ;.~ обично наизмеНl1 l lI1е ЛI111а.моltЩ.-
Ш1Н1C G ЛUА"3И струја у примарну JlШЦУ 
Ј' , једпог ШIДУIЩПОНОГ I<аАема; Иl1ДУ"

lЩОIЮ струј о ИЗ СШ<Уl1даРIIО(' l{алсма .') 
lI уне ltондешiаl'ОР IМН 601\0 С, С. II()
.IOllll 'Гог CeJ~YI-IAapI(Ol ' Шl.Ј1сма О IlОЈеllИ 

су са унутрашљим об.логама боца а 
СПQљашње оу оБЛ(ЈЈ'е у лези о ПО.l1 0-
БlIма р р примарне шице ЛРУГОI ' јеЛНОI ' 

• 

ш 
) 
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IIfIДУКL\IЮНОГ I<аАема . Измеt}у тих fI()Аова 'Р р 11:'.<11311 се 
танак ваЭАУШНИ САој аЬ. 

СеК УНАарна ;юща s овог дРУГОГ ка.1ема , евршује се 
I:угдицама ИАИ .\Оптама 1, ' k извеСIIО ОАреу}енс ВСАИ'IIIНС н 

растаВ.ьеllе јелна ОА Аруге према УСАОВlща СI(Сlюр"мента. 

Аугачка nаР"Иl\а п остај е И3'lеt}у НО,Јова Л и 1Ј П!НЮI' 
IIIIДУЮ\ИОНОГ Ј<аАема . М, М су АИСЈ<У"СI(е ПАоче. 

НаА I'ОД се ваРlllща измеr)у Л и 11 УI'аси, 601\0 се 
lIаl'ДО напуне 11 испразне кроз Щ.ЈИмарну ШШL)' ]Ј /' , 

НРОllзволе~.I'1 јю(у варнину измеt)у Ј<уга.<I1 11 1,. Над се 
l;арпица измсhу Л и В успостави, ПОТСfщијаА OI IaAJ/ C 

11 1-:ондеllзаТОРl1 немају ДОВОљНО висок по'.'еIlЦllја..t ,11, .... 

могу пробlll'И ваЗАУШIIИ слој и IJ, сне АОЈ( ваЗАУlllllа 
етруја НО НОВО варНlЩУ Л U не преЈ<IIIЮ . 

На тај На'!ИН ностају IIСIЈ!ЮЮ1лаllll IIMBy.~CH )' АУ
{'ИМ интервалима у "римарној iниrЏI 1) р, ))ојн 0 11 0 1' 0 ,'1 -

,·. ноје стране IIзазивају у сс>:у"дар"ој ШИЦН s (' ,1гова

рајуhи бр()ј ИМПУАсii јаког III1ТСIlЭИТСТII.. Ано су ceRYII

,tapHC КУГ.1е f.:. Jt згодно oApel)eflC ПС.!}JI'1II1fe, вар llllце у 
.\lfНН·О~Ю наЛ[1Ч В Шl оне barI-lШ~С, I{ ој о A.:tje ХОАЦОIШ ма-
1I1111. а. ААН у место ла уносимо струју У IIIIДУIЩНОIIII 

Ю1ДСМ l{ао у lIосл.еА ILа 4ва CHOIICPIIl\JCllТa. ми М Ојl\СЫ () 

увати СТРУЈУ 1-13 Н&и:=tмеНflЧI!С lо'lalШIНС еа. ВИСОЮIМ 'Ј~РШ< ~ 

HCl-lцијама, нао ШТ () ћем () ТО УЧШIИl'И Ј-:ОД идуhсг О1.; (шо 

РЈН'ЮНl'а; онда CI-ICтсматсно II)ЈОУ 'l ава.њо ФСНО~1ещ~ 11 0 -

(~Tajc МIIOЈ'О . .rНHallC. На тај наЧИI/, люљајуhll напон 1I 
. . 

'I,РСКНеЈЩИЈУ C'I'PYJe IIIТО II!'ОА (ШИ ":роз "римарНI1 1(:tACM. 
:Ч'ј}немо rаЗАИI-::Оfш.ти )Јет раЗН IIХ врота праil{љељD., I{0.JC 
(',ai\1 () IIИ Са.о у мом пrню;н пре .Ll,анn.њу аред амоrИЮНIСI-ШМ 

IIltспtтУТоМ I-III }I'i.l1Iъсра С.·1еf:ТРl1чара 0,'1. ::~ . :М аја 18~.l1. 
ТребаА О би иам (јУШIlIlС MIIOI~O времена , а '1'1) UII 

II{\C ()ДПС.АО да.ЈЮКО од I : С ' lCраlllll .. Сl' 1IРСЛ~IC'1'а, вал 611 

хтели (џ't ПОНОВИМО cuc те rа;:шо nО.1111 "'О l1ра)НII,сља ; 

" "111 би Iшаг: жеАео ла вам ПОIШН<ОМ један само. То је 
IЈеткасто ВАИ !I[лазснито Ilра:iНЊСПЈе, I\ој с је З<lШIМ.ъиво 

у разНОА-1 1I0ГАеАУ. 1'.t1еда I-lО 113 6."1133., ИЗ I"'Аеда нао l ' аСIll' 
llArtJ\teH :к ој и гори IlОД виеокнм пrИ'l'ИСI~ОМ. :Ми знамо 

да тај фсномен постаје у С.\ОА "')AC!:II""":" аГlIтацијс 
(,Л II ЭУ Iн)ла IJ netj у наllре,Д :1 aI~л ,У~ lуј смо да ту ЛlOра 
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постајати ТОПАота бомбардовањем МОАеНИАа о сам 110.1 

"АН измеljу себе . И зајиста ми на .. ШЗIIМО да је .\lАа3 
топао, и аНО само маАО рааМllQAИМО, д()/шhемо до за
I<ључка, да ако смо у стању да произоедемо AoR()oы�o 

високе Фрышенције, :ми мо}нсмо произвести :м.лаз, f{оји 

ће дати интензивну сое'I'АОСТ и ТОПАОТУ И који Iш У шю
гоме НаАИЧИТИ на обичан ПА амен, ОСИМ, што може i)И'l'I~ 
оба феномена не изазива ИСТИ узрок, - ОСИМ ШТО I\lQjlte 

бити , хемијс:ки аФИ1-lИтет пије еле1С'l'Р 'uчне IIРllРОДС. 

Пошто постајање ТОП.ol оте и светлости у овом слу
чају ДО.1аэи од судара ваЗДУШIIИХ МО.А еКИ .. Нt ПАН ;). 1' ома. 

. . 
11 П ОШТО СМО У стању да О.lачамо снерI'ИЈУ судара просто 
lI uвишаllаље~f потенциј:uа, ми МО}I{СМ:О JI (ја ФРЩШСII

цнјама, које даје оБИ'Пlа динамо-машина ојачати то деј
СТАО ДО l'акога степена, да доледемо IЈОА ДО l'Оllл)ОЈЫ1.. 

АЛI тако споре ФРеЈшенције опомиљу нас всћ па обllЧIIУ 
е .• ектричну струју. Јер аЈ(О томе млазу са слабим . I .ре ,(

оеlllщјама. приtlесемо кандВ СIlРОDОДIIИI( , ()АШ{ОЧН~Ю на. 

н, l танка мала оарница. На IIрОТIlП , a.I<O употребимо 
струј е веома ВИСоких френ.l3е НЦl1ја и С нрстпосташ~ом 

да О Ј1 ектричне импулсе таI{О ВНСОIШХ ФрСI\ВСПЦИЈа мо

ШС.\Ј() Сllровести .кроз кондеН ;јатор, е.tiектричви ће 1\;;.), 

р,штер ћuаза 1I0Тrтуно ишчеэнути - ника,ша ваr'lИца 

нс tle проhи , никакав се улар не he ooe'l'I-I 'I'И - н ми 

he1'10 и сад имати посла оа елС1{ТРUЧНН.!tt. ФСIIОt-.1СlIOМ, 

а.1П у широком, модеРНОl\l С1\IИСАУ те peJIН . у :МОМ IIРП (Ј,\'I 
ПјЈсдаван>у, кој е сам ма.АО час СIННtеиуо, ја саl\l ую:\.эао 

на заllИА1ЉI-lве особине 'I'аl{l,юга МА<1за! 11 описао нај
з гоД нији начин) RaKU се ОН<1 l\Iош.е "РОИ3 I1еоти . 

Me~y овима 110јанама, Iшје IIOОl"аЈУ САеКТРИ ' JlНIМ . .. 
пращњењем, наЈл епше су за 01\0 .И fIaЈПО УЧНИЈО су он о, 

Ho.i e постају па IШАему у кој и y~a"e отрује ДИСРУJlТIII!НIШ 

пра>књењем конденэатора . Јачина М.'ЩЗ0 ва, оБИ.1 (lТОСТ 
вар"ица, 'Кад се сви У(",ЛОВИ lIi),жљиtlо улесе, веома СУ 

ааНЈ1МЉИВИ. И са пр.ло }lалим 1\(tле :МОh'I ано је само добрn 
Ј[З<Ј .. ' ован, да издрн{и потеНЦИЈалну раЗАИКУ <ЈД ШНUС ХН

.ъада ВОАата, В:l.рнице 1I1ОГУ бити так о' обимне, да цеп 
l{а.'IС.М АIQ)Ј{е 1t зг Аедати .{ао Јелна патрена маса. 
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Ако су полови калемови далеко један од другога, 

варнице иска"у из сваког lIола у свима могуlшм прав

цима тако, да изг А8да да су ти ПОАОnИ са СВИМ неэа

uисни један од другог. Но кюlO варнице ыогу брзо ла 
покваре изолациј у, ПQтребно је да се то избегне. То 
се најбоље ПQС1'иже lIотапањеы калеиа у добар ~ __ 
изолатор, као на пример у IIроврело у".,е. ПОl'апање 
у течност молtе се сматрати као неО LlХОДlJа Ј10тре(.а 
за пепрекидно И поуздано деЈСТВО сва"ога "алсм а. 

у осталом пема сумље да је у еКСllеримептадном 

прелавању, где располажемо са ЩМ() малим бројем МН

нута за сваки е:ксперимепат, пробитачпијс ПОI{азаТfI ТЕ' 

појаве пра.шљења, него заустављати се на сваком 1>0 -
. . 

HOMe llY за ЧИЈИ Је ИСХОД НрАО lIa»tolbllВQ удешавање 111) -

тре6lЮ. Па и ако се HeLIOl'l1YllO нзведу, I~ao ШТО tlC ТО 

11 0 (ј вој UРИ.'НЛЩ бити псчерас, ОНИ ће IIпак ПИТII до 
UOJbIIO занимљиви ~a тако ИНТ8.шгеIЈТ<1Н СI{УПО' 

• • 
Пре него што преt)с.м на И3.rНtга lf) 8 тих 3а1rИl\I~ЫIВ1IХ 

СФCl\U.та, lIОТl1унос'I'Н раДII x()hy да IJ :-Нlf?,ееI\I IЧЈаТ<lI{ ()[IIIC 
t·;~tACl\l(1 ) И ЛРУI'ИХ аIIарат .\. потrебних за вечерашље (:J-:~ 
СllерН .иснтнсање са ДИСРУIIТИШII'IЈ\I IrIЈЩНII >~љем . 

f{а..ле,\1 се lIaJla;)11 у АРАellOМ саIIД)ЋУ R ј. С. Ј . I '2'~ 1 

лuбс.;tих дуварова кnјн је nб .. 10iН.еll с по. 'т.а ЦШfl~ШIII."\1 
llА()llaма Z, са. СВIrју страна д()(iро :1[tАСМ.1~СНИhI . Ha,1C~ T 

со ~lOpa наместити симетри ЧIШ нрема 1IIUтаЛllој ()б .·)( );.-:11 

11 простор I1 змеЈ))' I~H.·1el\Ja н /I,УUЩЮlЗа не емс БJlПI (;у-.,. ' 

НIIШС ма...1I1. Сам ({3.АСЫ Cu,CT<:tH.rbUI! је ШI дпа. 1{, ;'I,,·181\[('.I::I 

С I{, е.Аета. П П. од е601l 1lта II ~H I 'ГОРДО СШЈ .. iе , I\ ојЈЈ су :'Щ 
1 О (~"'II ' I' I'IMOTap;), paCT: II: .-Ј.>СIII·! ПРС'Iн-гама ,. н З:LВРТЊИ l\'IiI " 
T[LK()I)~ 0 ":1. Cl;O IlIIТa. . У Clзаl\ОМ се С;«Ю.'lCту Ija.'I~1I IJ l) 

јеАна цев т IJ за. ту су IХОП пришраФА->С II С две IНЈ'I'lIртает(' . 
.лаСЈ,е F Р. ССКУJIдарни ка..,lем S S .- шшравл.СII 0,1 

IJ<tјбол~е, rYTalIepl\O~I изоловане :н.нце, вма 26 CJJOjOB:·t 
са ПО ј О эаuоја у СВaIЮМ С'lОју , ШТО лаје 2БО ~aB,)jГl 
за СIJШ{У ПОЈЈ О IННIУ. Обе су полонИfЮ У супротном еМ' И (ј .1 У 
I-!С\мотане и спојене у Нl-ШУ; спајаље између обе ПО.l0 -

IIl1ие врши се IIзнал "р"марног на.,ема. Такав распоред, 

поред тога што је 3 " ОД11Н нма 11 '1')' добру страllУ, IJIТо 
Ј-;:\Ј, је Ra...;teM л()бро CLши.Мlбрпсан, - а то ће битн I\a, ~ 



157 

су оба његова пола Т. Т.' спојена с те.шма илн на
правама једнаког капацитета - онда иема велике ,)Па

СНОСТИ да варница може СКОЧИ','и на ПРllмарпн 1«1.-1ем, 

' .. _---. . . . _- --

СА. 122. 

те прома томе и И30.ilациони ОАој иэме~~\ у нрњиаРllе н 
секундарне жице не мора бити дебео. I{aA се ради с 
}{aJl e ~fO}"I, Аобро, би било нривеэати ' эа оба пола Т8Аа. 
пр"БАИЈЈ<НО једнаl<ОГ юшацитеl'а, јер кад капаЦН'I'6ТИ 
п (>,юва ни су једнаки, може се десети да варшща "ре
СI{О'lИ на примарну жицу. 

ПРНМ~'Рflа жица р [Ј намотана је У два деАа 11 у , 
супротном СМИСЛУ Ј ОН:О ApbeJ-lOl' ЈШ.Аема W , и љихова 
четири краја изведена су кроз уље иа поље nро .. азеlш 
кроз цеlJИ од тврдо СА10 .. е 1 t . И крајСlJI1 се"ундарне 
Жlще Т. Т, изведени су "раз уље и кроз дебе .. е цепи 
t, t, од каУЧУI<а. С.юјеви >ни ца како у примарном тш:о 
и у секундарном на.1.ему изоловани са паМУЧНl11\f lI.1ДТIIОМ, 
а дuбл..ина изо .. ације стојн у извесном односу са 11 (ј-
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'I'6l1цијаJlIIОМ ра3JlИl<ОМ измеt)у појединих эанојlt разних 

олојева. Свака половина примарне Шlще има четири 

с.юја са по 24 завоја, свега дю~"е 96 завоја. Ј,ад су 
оба дела у НИ3У иJl" једно за другим спојена, опда је 
однос пре'гnарања од прилике 1: 2'7 а кад су ""ре . .шо 
ИЛИ упоредо спојена, онда 1: 5'4 .. Цео је калем 110'1'011-
љен у уље и Jlежи на дрпеним под,югама ТaI~() да Је 

са свију страна окружен C.Ilојем уља од 5 са!l 'l'иметра 

дебљине, 

I{онструкција овде И3Jlожена У осталом не OAI 'O

вара баш. најбоље општим принципима, а.ш ДрЖИМ да 
ј е добра 11 эгодна за ПРОIIЗВОђење еФеЈшта, за I<оје је 
1I0требна струја С.l1аба по КЫИЧIIНИ а.l1l1 изванредно 
високог потонција.l1а. 

Поред Кa.llема, СЛУЖИМ се и обарачем и '1'0 II.11И 
са свим обичним ИJlИ једном мало измењеном '~OHCTPY'{
цијом. I{OA првог оБЛlша учинио сам две промене, које 
,!Мају извесне добре Сl'ране, СIIомињем ИХ само р:џи 
тога да би се и ДРУГИ експериментаТО]Ј1! МОГА И њима 
ПОСЛУЖИТИ. 

Једнаје промена у томе, што су КУГАе А и В [СА. 123) 
смештене у шупљине Ј Ј од месинга и ПРИ'l'иснутс ела
С'l'аТII'IИОМ опругом тако, да се могу окретати у разним 

правцима; тим се избегапа тако досадно често r лађење, 

" 
, 

оо .. 
с.., 123. 

Друга је промена у томе, што је узет ja1~ електро
магнет N S, који је спојо>! осом н3.мештеи под праПI\М 

УГАОМ са линијом, која спаја кугле А И D и који про
ИЗВОДИ јако магиетско поље измеђУ тих КУГa.llа. ПОЛНИ 
леЛОDИ магиета покретни су и 'гако удошеllI1, да се могу 

увуhи између месингених КУГa.llа И ТlIме знатно ојачаТI1 
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магнетOIШ поље; али да не би ваРНlще скакаАС на ма
гпет, ПQАНИ оу делови заклоњени по Једним листо м ли

снуна М М довољне деб.ыше. }l{ице се YTBp~yjy ,;аврт
lЬи.ма 81 81 н: В, 8,' Са Ol3aI{C стра.не, један је завртањ 
за дебеАе а други за таннс Ј!шце. Т. Т. су заВРТЊIJ за 

утвр~ивањс ШИllака k k на нојllма "у куг Ае. 
у једном друго .. распореду удесио сам, Аа се I1раж

љењс дешава l1эме~у самих заокруг љених магнеТ<:ЮIХ 

lIолова, l{ојl1 су у том САучају ИЗОАОU3НИ и још ПјЈеfJУ'lеШl 

УГ.1а~епим месингешlМ љуснама. 

Јако магнетско поље, ОД 130лике је Ш)ЯОIОС'l'Н Ha~ 

I)O'IIITO онда, !{ад нроз ИНДУIЩИОIl1! .наАем ИАII траIlСФОР

матор, наји пуни НОНАепзатор, lIрОАllзе струје с.шбе у'.е
станости. У таlШМ с.'учају, број OCI\O'''')( IIражљсљ1t 
l1аме~у НУГа..Аа моще бити тако САа6, да изазове у сс
!{ундарпом ЮIАСМУ струје пеупотребљипе ~a М'!(ЈГС ск
Сllерпменте. ИнтеllЗИВНО маl'неТСЈ(О поље CAYHH~ ОНЛ;)., ла 
ОАува ваРПl1ЦУ између кугаАа ЧИМ се Оllа појави, у САе.\ 
'югаОСlIовна I1ражљења брще јеАна аа дру ... '" ммаэе. 

у место маГllета, моще се пр.ш IЮРИСНО У" отре-

611ТII 11 паздушна лупаЉI{а ИАИ меХОDИ. 13аршща ,юја 

сад постаје измеl)у l<угаАа Л 11 13 У СА. 12 t ( ку,·. Jlще 
а и Ь могу се IIАИ Сl!ојити И,Ш са СIIИМ УI{АОНИТII I , ду-

. .. . . 
га'ша Је и неПОСТОЈaI!ИЈа, и паздушна СТРУЈа .lа',с l1а 

љу утиче. 

Ако се УlIотреби маГI!СТ за прекидаље варmщс, 
Оllда је 60ље УСlJојит" распоред представ,ьен " а сд. 
! 2!, јер су у том с,'у'шју струјс које дају паршщу, ~'"0Г{) 
СНа>IШИЈе И магвстско 1I0ље има ЈаЧl< утицаЈ. 

СА. 124. 

~pyгa врста 06арача у"отре6љеllа у ОВIIМ О""'"IIIМ 
еКСllеримептима IIPCACTankella је lIа с.,. t 25 11 12(;. На 
Iьему има пише меСИШ'аIШХ ltомала с t; IC . .,. 125)' сваКII • I , , 
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тај део има у средини један .I0птасти део т, који ПОСII 

rпубиh е, са дугметом r и эавртњем 1 и п за утврђи
ваље шица. Дугме i' служи да држи месингани Јюмаjl 

Сл. 125. 

кад се шица YTBpl)yje а TaKol)e и За обртаљо ма )' 
ЈИМ правцу, кад је потребно, да се окрене нова по-

Г, 
: ~--

-~ 

R; : , , 
~,-_-__ --_ "-,------- t-----------1·---:·-----;'~----'--_:-·-------_':-'---·,~:,-·----, . . 

с m(фЈ <~'® f(m,((@f 
R' " ,\, ~--;~ "0 --;, --,". -' ----~-- - ~------ -~,-- -_.: .. - - -- --. ;,--.<: .---. - _.--'-.- -~~-. ------!':- -------, ' , , , 

, 

• 

(јА. 120. 

нршина за нраЈI{IJ,еље. /(нn ,~сбела номада ОД еоОЈШТU 
/, Ii са углађеним јамама !Ј U iсл. 1 ~(jl )' )юје )'лазо 
средњи делови комада r; с. САУП{8 да те делове пенu

.:\lИЧНО учврсте стезаљем два завrтља С С (од -којнх се 
('.амо јеДШЈ Rl1,1иl који ПРu.1азс l{рО3 'Ч)а.јсве еБОII![ТСКПХ 
ко~\шда. 

Слушеlш се ОВОМ врстом обара'[а lIашао сам, да 
је са три разлога бuљи од обичних обара'!а. Прво што 
су маљи губитци и мање Јшарење метала; ДРУГ(), ШТ() 
со варница цена па маље варнице и ШТО углађсш: по

нршине MHoro дуже 'грају, а треће· ШТО се таюш апа

ратом МОГУ и извесна мереља предузети. У остаЛО1\[, 

потребно је да наЈюмепем, да се даљина на Ј(оју вар
НIща прескаче смаљује '{аД Фреквенција расте. На тај 
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Ilа'ШН ен.СllеРНЛ-l еlпатор има извесан IIOЈам о елеитро

:М О'l'орној снази струЈ е Il моше .1 Нlаllе ПОJlОПИТН eIH~Jle 

ри"еllат, јер не мора сnаlЮМ ПРI1АИI\о .1 по нова нltмс
штаТII кугле, Са том врстом обарачlt био сам у С1'ању 
да одржим осцилацијоио јtре1'ање дуже nремена бсз 
I1К:Н:ВС, 1'ОАИ" ОIЮМ видљиве варнице између куга,]а II 
без :mатног загреваља , 

А сад да ПОltушам, да вам lIeIЮАИКО најважнпјих 

тих праiюьеl l:. а 11 0ка:щем. 

Овде сам кроз ' собу ззтегао две обичне, наМУ IЩМ 
омотане шицс од по седам метара у дунпшу, То су 
>нице У'l'врl)сие за .InОАОВ::ШО кorюгще lIа растојаљу 

од 20 сантиме'гра од IIРИАИllе, СастаПl!hу са сваюш 
11 0Ј10М ИIIДУ IЩИО1l0Г наАема 110 ј едан нр"ј Жlще и 111"0-
пустиhу струју, l{ад у сали угасим "'''МI1 О , ВИ видите 
те шице јако осветљене МАаэеRима, lюјll избијај у 113 
целе љихове ПОНрШИll е и ако су Ilамуном об .. ошене If 

ма \{()Аина БИАа деб.ЬИlIа то га 06"0га, ]'\ад со е]{снс

рим.енат приреди '!од 3 1'OA IJJIM ОКО.,НfOСТIНЈа, свеТАОС'1' 

тих Жl1ца може Gи1'И довољно јана, да се норед ље 
могу раOl1О3 1'Iати IIредмеТII у соби, Ла се " ОС'1'l1гне llilj
бољи резу"тат, lJ отрсбио ј е, ла се БРf1J!<.Ы1ВО удеси I<a
наЦ'Iтет боца, дужина ваР'lИце између нуга",а, н д~
iIшна шица, Из мога , ИСIlуотва ш~ ази , да рачунС1-;U 

OApe})lIoaIbe дужине ;НЮtа l1 е ООДИ у OlJOM СJlУ'lају 1111-

н~шlOМ резу,<та'I'У, Енспериме"татор ће најбоље УЧИIIИТИ 
да у Ifо четну узме J~P.10 дугачне Щ1-lце, на да сечељсм 

најпре ДУЖ.И Х па :,ш. ТИМ cue Iiраhих II краhих l\о~,щ~~а 
спеде шице на праву ДУЩИIIУ , 

~~I 'OAIIO би БН..10 узети :Ја те н сличне експерименте 
уљаlЈИ н:ондензатор Ma,.Aura напаI{ИТС'l'а, са две мета.'ШС 

ГIЈ10 ч е lюјо се могу удешаlJD-'I'II, У ТОМ САу',ају НЦЈГОЛ
није је узети најпре ЩЩ'I'I';е ЖIIllС, " одвојити IЮfџеll

заторсне НАоче IIа највеl1е растојаљс, АIЮ МЈ1ааеви, ко,ј" 
из шице избајају [>аС1'У приб .. "шавањем IIА о ча , ДУЈI"''' '' 
шица је од ПРИАI1не добра; анО ,"1 опада.i у , ЈНlще су 
сувише ду"ачне эа 'гу "'реНlIеинју и lIо'ге нцијад, АIIO 

се за експерименте са НаАемом употреби КОllдонзатор, 
онда треба да је то уљаШI Ю)lfдеИЭD-'ГОР, ПОIII '1'О се у 

O'I'lI:t'l('l:A TF.(',J. J\iIA [1 
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lIаздушном кондензатору ВрАО много енеРГИЈе растура 

и губи,}Кице које стој е у В03l' са ПАо'!ама у УА,У, мо

рају бити БрАО Тalше, омотане добрим НЭОАа'l'ОРОМ JI 

покривене СПРОDОДНИМ IlОКЛОIщем - који би требало 
спустити ИС110Д ПОВРШИllе уља, Тај СIlРОIIOДIIИ "'ЖАОЩЩ 
lIе треба да буде бли:~у ПОАова ИМI Jlpajcna жица; Ј<ако 
не би могла варшща прескочити ю шицс у љсга, CIlPO
подни поклопац У:1ет је да смаљи I'убитаIt у ва:<духу 
јер дејствује као електростатичкн заltАОП, l11TO се ТИ'Iе 
пеJlИЧ}fне су да у номе је уље J,tao и ВС.Аичине ПАоча, 

експеримеитатор ИХ може одредити са свим груБIIМ 
пробањем, 

у горе по,юиутим е,{сперпмеНТlIма, веома је uаШIIО 

дознаТИ, .накав· ОДНОС ноотоји између IСОАи t lИII8 llроиэ rю

дене спет.АОСТИ и Фреипенције потенцијала еАеКГРИЧIlИХ 

ИМПУАса, По моме мишљењу је "РОlIзвслсна ТОПАота, 
исто тако као и светлост, сразмерна inoA ИlIаче јед

наким око.шоотима) производу И3 Фреш!Снци.iе и '{Ва· 

драта потенцијаАа, а.Ш експериментаАна потврда тога 

закона, па ма lIакаБ он био, ве()ма је тешка. ,Једна је 
, , 

пак ствар сигурна а то јС, да растсњем поте'ЩИјаАа I! 

Фреквенције ВрАО брзо расте интеШИ'1'еl' м"шзева; И, 
ма да ће вам 1'0 ИЗГАедати сувише поети'lНО, tшје не 

основано падати се, да ће се у том праlJЦУ I1ЗUРШИТИ 
усавршсње праllТI1'1I1О1' ОСПо1'А,ења, Ми he,1O се онда 

просто САУЖИТИ пламеновима у I\ојима н е he бllТИ ни
[шквог хеМИЈСКОГ нроцеса, ни[(аЮJQГ трошеља "атери

ја.ш, вс!; ke '1'0 БИl'И прост пренос енеl)I" "'Је, Прl1 "оме 
he се) према, Сl1има НЗГАеА,им:а, добијати више св ет.АОСТН 
а маље ТОПАОТС него у обичним пламеНQнима. 

СвеТАОСНИ интензитет МАазова НРАО јаlЮ норасте , 
кад се МАазеви сведу па .. аАУ нонршииу, То се МО)1(О 
lJОЈ,азати ОВИМ експериментима. 

За један ПОА каАемов везаhу у круг саБијспу жицу 
lV (сл, 127) од 30 сантиметара у пречнику а :Ја други 
ПОА YTBpAII!;y маАУ месингану АОП" 'У ",; ПОВРШИllа жице 
је приБАИЖl10 једна"а ПОnРШИIIИ -,оп'гс, а средиште АОП
тина, f/аАази се на Аинији, која стоји управно па раван 

[(ружно жице 11 "оја IIРОАази "роз средиште тога "руга, 
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Кад се струја пропусти под згодним ОКО.шостима, по

јавиhе се светао шупаљ конус и у мраку ће једна по
.лавина куг.ле бити јако 
ос.ветљена, као ШТО ТО 

• 
оама САика показу] е. 

Згодним у дешавањем 

могу се м.лазеви концен

трисати на ма.ле површине 

и дати вр.ло јаке светло

сне ефекте. Две танке 
жицс могу се на тај начин 
јако усијати. 

Да би ин'гензитет мла

зева био што веhи, мора.ле 
бв :шице аити БрАО танке 

и "ратке, ну како Је у 

том с.лучају капацитет њи

ХОВ У ОПШ1'8 врљ.о маАИ, 

то је потребно повеhати 
капацитет до потребне Сл. 127. 

вредности, аАИ да У' ИСТИ Ma~ површина шица остане 

маАа. То се мо}ке поетиhи на разне начине. 

Овде на пример имам две п.лоче 1, 1" од ебо[щта 

(СА. 128), за које сам заАепио две Bp_IO танке шице 

WH' саставивши од њих једно име. .rI\ице могу бити 

голе ИАИ по1tривене најбол>им изолатором, - l-!Ишта то 
не утиче на исход екс][еримента, Али добро изо.лопане 
шице су боље, По зади сваке и.лоче ([{аО ш','о ][Оl{а
зу је на слици осенчеНII простор), налази се ][0 један 
ЛИСТ стањола t, t. Плоче су намештеllе у једној раl!НИ 
а,lII довољно далеко да не би варница преСКОЧ!fла из 
једне у другу тицу. Обе стањодске облоге спојене су 
спроводником С а тице са ПОАо[шма Iшдема, Сад је 

лаlЮ, мшьањнм јачине и фреl-шенције струје, ШТО про

лази кроз примарни Rа.лем наhи тачку, КОД I~oje ћС 1\<-1.
пацитет система најЗГОАније одговарати постаВ.1Ј8НОМ 

услову и тице ће се толИl{О расветлити, да кад О""ОТ
.ъење у сали угаСИМD, написано се име појави у ЈЈРЛО 

СЈаЈНИМ писмеиима. 

11' 
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:Можда би бllЛО боље извеоти тај eIюпер"м()иат са 
Ka.leMoM, који добија 01'рују ИЗ алтернативне машин" 
l1ИООIШХ Фреlшенција, Јер онда, у след ~хармоничног ра-

Uл.128. 

Сl'ења и опаАаља, мм\зеви су врло јеДНО...1ИRII и аЮј су 

мање оБИАати. У оста.лОМ 7 експерименат се l\Iо}{.;:е из
веоти 11 оа слабим ФРeIшенцијама аАИ и оа олабијИМ 
уопехом. 

Кад ое две жнце, намеоте на згодном раС'l'ојањ)·. 
М .. lаэеви између ЉНХ могу бити такоинтенэиВ,ни, да на
праве непрекиДну оветлу ПОnРШИIIУ. Ла би то 110Rазао , 
и::щеотио сам опде два "руга С и " ICA. 129) од јаЈЮ 
)I""је, један од 30 . а други од 80 сантиметара у IIреч
IIИ"У. Сва"и је круг опоје" оа по јеДIIИМ IIОАОМ I<1ue
мовим. )I,ице, "оје те "ругове ноое, треба да оу тш{о 
У дешене, да ое оба "руга могу довести у једну раван. 
Над ое Аампе у оали погаое, и кроз кадем ПрОIlУСТИ 
струја, ВИ видите цео простор IIзмеђУ жица подј однако 

иепуњен млазеnима, те изгл.еда Ј<ао светла п.лоча КОЈа 

се оа ВрАО nеАи"е даљине може видети јер је тано jaf: 
1I~·lТензитеl' М..tазеnа. Сnо .. t .. аllll-ЬИ је ируг . :могао бити 
щюго nеЬи од оnога: јер сам ја · са истим каАСМОМ 
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осветљавао површltне nеће ()д једног квадра'гног метра 
што јако пада у очи код тако малог калема, Да б!! 

избегао неизвесноот, круг је 

наирављен много мањи и 

ова је поnршина нешто мања 

од 1I0ла квадратног метра 

'0'!, 3 кп. м) . 
• 
Учеотаност у вибрацијама 

11 uрзшш са којом парнице 

измеt)у l'Угала избијају, у
тичу знатно на ИЗГ.llед М.IIа-

• 
зева. Кад је Фреквенција 

олаба, изглед је ваше или 

iнање исти као и КОД посто

јане потенција.llне разлике а 

"лазеви су састављени од 

IIOЈеДI1НИХ конаца, о бич[!О 
помеIпани са 'l'анн.им варни

ца"а , које по свој прилици 

олгопарају с)'кцесионом 

пражњењу, које се збива из-
међу кугала. А.IIИ ако је Сл. 129. 

Фре!шинција веома висока и парнице дају јасан ""и 

.нек тон - што обоје ПOI<азује да има ОСЦИ.llација н 
да варнице једна за другом избијају оеома брзо -
онда оу светли М.IIаэеви оа ОI)ИМ једноставни. Да ое до 
тог резултата дође, ваља узети мале I<алемопе и БОllе 
ма.llОГ капаL\итета. Овде оу две цеви од лебелог чешког 
СТа!<.IIа од 5 сантиметара у пречнику и 20 аантимст. 

дужине. У сваку од њих увучена је једна дебе.llа ба
карна примарна жица. На крају опаке цеви намО
тана Је секуидарна врло танка, гутаперком изолована 

жица. Обе оекундарне жице апојене су у низу а обе 
примарне парале.llНО I!.IIИ упоредо. Обе ое цеви !!алаэе 
у ве.llИКОМ атаК.IIеном ауду, I О до 15 ааНТlIмеl'ара јсдна 
од друге, на изолованим подлогама, н оу Д је напуњсн 

провре.llИМ уљем ТОЛИКО, да дође за један палац изнад 

цевн . Слободни крајеви оеl<ундарне жице НЗ.llазе пз 
уља тако, да оу један од другога од ПРИ.llике ј О оан-
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тиметара дa~eKO. Две од по четири литра велике лај
Дснске боце, спојене су у низу и празне се кроз при

марну жицу. Кад се све што је потребно ОДНОСНО ДУ
жине и разДаЈЬине жица изнад уља као и однОСНо 

саме варнице, удеси како треба, онда I;е се цела по
вршина измеl)у жица, расветлити и то са спим једно

ставно као да обична варница , пролази кроз непотпуно 

Iншражњену цев. 

Ја сам се намерно задртао код описа овога, при

видно незнатног експеримента. Изводеhи таке врсте 
еllсперимената, експеримен'Гатор долази до тог важног 

эаI<ључка, да за IIроизвоl)еље светлих пратљења IIрОЗ 
гасове, није потребllО да се I~еви наi:Ю'lllТО празllе, IIего 
се шта више оно моте извршити и "роз гасове оби'l
нога па и већега ПРИТИСllа. Да се то изврши, неОll
ходно је . потребна врло писока Фр8Iшенција; НСТО је 
'Гако потребан висок потенцијал, али је он од СПОРСДНII
јег значаја: ОDИ нас експерименти поучавају, да тежеhи 
да пронаl)емо нове методе за I1роизво~)еље светлости, 
треперељем гасних атома ИЛИ молеКИАа, није потребно 
Аа ограни'lИМО наша истраживаља на беаваЗАушне цеви, 
него да -можемо ояби..Ьно r ледати на могуЬност, да 
остваримо светлосне ефекте са вазДУХОМ на об>lЧIIОМ 
"рI!ТИСК)' I! не служеhи се у опште НИI,аIlВИМ судовима. 

Таквих прашњења, врло висо"их Фреюзонција, lщја 

усијају ваздух на обичном притиску, имамо без сумље 
често прилике да видимо и у "рироди. Ја не сумљам 
- нао ШТО многи држе - ла а:ко аола.риn светл{)ст 

ностаје напраСIIИМ "ОСМIIЧКИМ ремеЬењеы, "ао што су 
на пример ерупције на сунчевој површини, које BP~O , . 
орэо YC'J'a~aca.JY 11 е..1ектростаl'ИЧRО стаље эем: ... ЫII1 0, да 

l\pBeHI>aCTO спеТАуцаље кој е се онда пиди, није огра

ничено само на горље, разреl)ење слојепе а1'смосфеРСЈ>е, 
него да е~еКТРlfчна пражљења ДОПИРУ, У САеА љихове 

високе фреllвенције и у гуш l;е слојеве аТhlOСФСРСRе и 
јављају се као слаба сnетлуцања, налик на она, која ми 
обично изазивамо у недовољно испращњеним цеН lIма. 

Ако је фреквенцнја слаба ИјЈИ ако пражњеље не прате 
IIIшакве вибрациј е, онда I;е кроз ГУС1' вазДУХ проG IIПI 
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права муња. Знаци таких наг .. !ИХ пражњења кроз гушlю 
САојеве nазд)'шне, често су БИАИ опажени ПРИ..ll1ll0" ти х 
чудноватих ПРИРОДНИХ појава, " могу се "рип"сат" 
само таквим поремеhајима, којих је мало на броју јер 
су вибрације и сувише брзе, да могу изазвати дисруп
тивно пражљ6ње. То су онда карактеристични и не
прапи.,ши импулси, који се и на нашим инструмеНТИ.IЩ 

јављају, док споредне вибрације сигурно прођу не
опажене. 

Кад обично прашњеље, са САабим Фреквенцијама 
прође кроз умерено разреt)ен ваздух, онда он свеТАИ 
црвенкастом светлошhу. Ако АИ на један или ДРУГИ 
начин повеhамо интензитет МО.АеКИАОКОГ НАН атомског 

треперења, онда свеТАОСТ добије беАУ боју. САична се 
промена дешава на uбllЧНОМ ПрИ1'иску са елшпричним 

ИМIIУ.1Сима "рло ВlIсоке Фреквенције. Ако су паЗДУIllНИ 
• 

'ЮАЫШАИ око жнца умерено узнемирени, "лаз који онда 

настаје, изгледа црвенкаст, ако се вибрација ДОВО.ЫIO 
lIове}1 3., М,Аn З постане бео. То :можемо ОСТllарити на 
разrю начине . У еКСПСРИ.ЮIJТУ иапред показаном са 

дпе }Нице н.р.оз собу Ilрову 'юне, старао· сам се, да 0011- . 
гура" рсзухгат подизаљем 11 ФреквеЮ(Ије и потеНЦII

.Ја.!а д о високих вредности; у експерименту Па!{ са 

таш{()м }Н:И:ЦОМ, НРI1ЈIСII)Ј.епом за сБОIlИТСI{У I1АОЧУ, [{o"ir

I(ентрисао сам радљу на врло маАУ ПОIJРIIIИIIУ - ДРУГИМ 

речима, радио сам са прља оеликом С.НШТрl1ЧПОМ гу

СТИНОМ. 

Веома се интерссаII оБАI!К пра>кљења . добија , са 
I-~аАСМОМ, над се потенцијал и Фреквенција доведу до 

I:рајње границе. Да се тај CI{сперимеlIа1' нзврши, сваlIИ 

део I<аАема треба да будс добро изолован, и само две 
маАС КУГАlще - ши још боље дпа оштро заСС'lClIа 

,rетална I{ОАУ,)'а Ј, d ICA. 1301 ол само неIИАИКО санти
метара у пречнику _ треба да су ИЗАошеIIа ваздуху. 

]{а..Јем ва овај Cl{СII ерименат треба да је ПО1'опљеII У 

УЈЬУ 11 да (јУ крајеви се"ундарнс Ј1ШЦС , "ој" излазе ШНI 
~ . 

у.,ьн, покрипени деОСJlI1М С.АОЈем ТВРДОГ наУЧУl\а, нроэ 

lюји ваздух не маше проhи. Св" пукотине ако их буде 
6" .. '0, вал,а бришљиво затворити тако да се пражљеље 
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Н1I па IЮМ дру"ом месту не може 113UрШИТИ ДО Ш, "У"

.·Нlцама или колутима И3АошеlШМ ваЯА)'ХУ, У 'I'ОМ стању, 

(Ј.1. 130 

haAe,\-I може веома 6р:30 да 'ГРСIIСРll, <lIЮ само нису 

спојеие са 110Аопнма lIин.аlше ШI1РОЈШ IЈ.10ЧС И..1.И Аруга 

тела великог каllаl(lпета. ПотенцијаА се дотле MOi-!{е 
подизати, докле сн.спернмента'I'ОР сам наJl аЗ I1 да Је 

потребно , l,aA се све УДСС" О llда се BIlAIl I<аI<О магло

ВИТИ бели "Амеви избијај у <Ја IIllIща колутопа 11 эра
:касто се расип...ьу на све C'I'raHC. Са. ОШIМ l{алсмом, ТИ 
зраци могу бити 25 до :10 сантиметара АУ'Ћ'IКИ, Над 
се приБАIШ{И рука TJIM араЦlIма, 1Iишта се не оссћа, 

али ItaA, се ПРС1' СУRИШО б~\lIЗУ IIрlllюсе до Itолута, ОНАа 
ОАСНО'Ш варница Ј\ осетн сс удар. Ако се ОСl\и~ација 

. . -
у примарl!ОЈ СТРУЈИ с прещша на време ирею!Да, 011.10 

на о оај или онај натЈИН , онда' се IЮТО Tal{(j и Itстицап,е 
м.,laзева преНИАа а РУI{а ИАИ I<аЮЮ APYI'" ОНРОВОДIIО 

тело, МОЈке се ЈОШ више полу IIриблшн.џ1'И lIa да В:1р
пица ипа:н: не прескоч и. 

Mel)y многим ЛСНИМ ФСlIомеШ1ма , lюји се МОГУ про

извеСТII ОDаюш Ј{алемом , · ја са" пробрао ОВД6 само 
оне, Ј{оји имају на себи не'1 6га 1I0ВОГ 11 ) ·;ој ... "ас ди-
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BOi',e ДО извесних паН{Ј-IИХ заЕ{.1:.учака. Не ПО се IНШћП 
lIа IIIшакве тешкоhе изводити у Аабораторији овшщ~' 
IШАОМОМ И Мllоге друго lюјане, које се оку "1101'0 IIНШС 

од ових допадају, алИ не .. ају ниче,'а повог на себи. 

Новији CI,спериментатори описаАИ су свет.А()СНС 

еФClпе које су доби..!и и са обичним ИIlДУКЦIIОlIИМ I(а
.1емо,\l. Ту скоро Сименс је извео неКО.11ше експери
ментС у кој""lа су постигиути АеШI сфекти и Iшје су 

многи са интерес()" 1'.1едаАИ. Нома сумње ла су ве.1ИКИ 
IШ.АеМI1, "ад се "раз љих IIрОВУСТИ струја ВИ{)l(ИХ "'ЈНЖ
пеfIllија, у стаљу лати лепе ефекте. А.t1И I1 (ја пајВU}ННI 

ЛО са.д иэраt)еним оБИЧIJИМ ЩlАеi\fОМ, НС м(н'у се IfII иа 
ЛaJIСЮl добити l'aI{O ванредво лепи МАазеви и варнице 
".ао ()ваким l{а.1емом за ДИСРУП'I'ilВна пра.шњења t само 

"ад јс ЗI'ОДIIО удешен. Да бв има.ш НОјма о lЬeгonoj 
,!Оlш наuешfiу, да се читана крунша новршина од јелног 

метра у пречНиr .... у lt'fOiH.e caBplllerlO покрити М.1аэеRIн,rа . 

Најбољи пут за такан '(>I,сиеР"МЩlат бllО ('11, узети врл() 
танку стаКЛСIIУ JlАН еБОНИТ(јЈ~У ПЛО'IУ 11 IJРl1АеЈШТIf (ј Ј 
једне страно У::Јан IIPCTCIJ ОА C.'J'alblMa ПРАО lЗО.r1I1Ю)I ' 
ПРС{lIIнна, а с ДРУI'С страно овет метаЛIlУ НРУ)Iпrу IIЛ{)IIУ 

тако ла С(Једишта прстеll[\, 11 ПА()IЈе паЛII У зt.LJедно 11 ла 
IIМ Il{)вршине буду Ilрнб.ШJlШО jeДHaJ~e ItalЮ би СС киАСМ 
ОЛРil\ао у рн.оиотсжн. I1AOI[Y Н прс.тен ваА .. а (јпојlП ' 11 са 
НО."ОВЈ1М3, Аобро Jf30~lОВaIШМ l'аШПIМ ЛПIцn..ма. ОНЛ::·1. се 
види "ако "апацитетска дејства ПОl<рију цеАУ 1I0ПРIIIИПУ 

Једноставним МАазевима, ИАН '11 ИIIОМ мрешом танн:их ере

браСТIIХ I{онаца или ГОМИЛОМ самих Сјй.јвнх пар"ина. 

ОД I~Ю<О сам у мом IIрелавању "ред амери"ансюlМ 
IIНСТIIТУТОМ слеКТрJfIЈЈ~ИХ и.нш:иљора почет)<ом lIPOIU.?J C 

године, нзнео мисао о претвараљу струја ДИСРУПТИlJlIНМ 

I1раппъсњем, ннтересопање изазпаТQ У ТОМ СМИСАУ било 

је огромно. Јер се тиме ДОША() до начина, "ојим СС 
:могу производити ма каRШi потеНц,ија.АИ јСО'l'ИНИl\f Ю·t.

.,Iемима и обичним струјама 11 - што јс ј ош важније 
- наШАИ с,lO, "ако паља претварати струје БИАО какоих 

. . 
ФреlщеНЦИЈа, у СТРУЈе ма "а"пе друге ниже ИАИ Dlllпе 

"'ренненције. ААИ ШI,јоащНИја вредност тих струја бllt,е 
мож'да у томе, што НОМОћУ ЊIIХ мощемо уlш у ВрО-
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учаваље појава ФосФорности, које каАОМ са дисруптив

ним пражњењем на небројене начинс може изазвати, 
док па против оБИ'lНII ма и пајвсtlll "мсм НИ"D.rша 

трага не показУЈе: 

Узевши у обзир вероваТIIУ употребу каАсма па 
многе праrпичпе циљеве и љегово МОl'уће увоl)ење у 

лабораторије за научна испитивања, неКОАИКО још ПРИ

медаба односно r<опструкције таквога r<алеШL не ће 
6ити сувишне, 

Неопходно је потребно узети за 1'аl<аБ "а,IСМ жице 
што је могуlю боље изоловане, 

Добри се IшлеМОВJI могу правити ж"цама 06.iOше
ним са више слојева памука, кувајућн их дуже времена 

у чистом воску " ",адеlш их "од умереним притиско", 
• (обра страна Та!ШХ I<алемова у 1'оме Је, што се Љlша 
може ланше РУН.ова'l'И, а.lН1 ПО свој I1РИJlИЦИ ЈПlн:ад не 

могу дати тако добре реЗУЛ1'ате као [<аАОМ ПОТОIlЉСН 
у уљу. Осим тога) И:1гледа, да велика КО.АИЧИll а поена 

УТИ'1е IЈеКОРИСИО на I<а,.ем, AOl{ код у.ъа l<ао да "'0 IIII.le 
('.л У 'шј, Може бити томе је УЗРОI{, што су ДИСЛCI<"'РII'IIIII 
губитци У теЧllостима мањи, 

у lIочетку ~aM се СЛУЖ.ИО СВИАQМ 11 IШМУI{ОJ\l ОМО
таиим жицама потопљеНIIМ у уљу, ми сам ПОС:ТУПIIО 

дошао до шица l' y','allepl<OM ИЗОЛО8аних Јер су се оне 
МНОГО боље показале. I'утаl1ерком иЭОЈ1(Јвапе ШИl~е по
BehalJajy капацитет l{алема а ТО јо (ако је само Ka,IeM 
великиј САаба страна ШLлема кад се ради са I\IIСОЮШ 
фреlшеНI\ијама; с друге стране ГУ'l'апеРIШ је иэлrшљн

""ја него иста деБА>ина уља а то се но сву цену мора 
),"ети у обзир, !{ад је "аАОМ једном у уље ПО',' ОГlљеIl, 
не сме се НИШ1КО више палити на 1I0л,е наро[ПlТО не 

"а душе време, Јер иначе гутапер1Щ I\снуца 11 [<алем 

IIС вреди ни НОАа толико l{о.лИI{О је пре тога вредио, 

Могуће је, да гутаперну врло с.laбо нагриза уље , а_ш 
1I0САе осам до Аевет месеци потанаll,[t, 11 И Са!\1 ] l(tша6 

НИЮllШИХ рђавих ЗНа!<ова, 

Ја сам нашао у тр,'оuини две врсте гутаIlСР"ОМ 
иэолованих шица: ({од једне врсте , је I'У'IЋнерl,;а по

lIocpeAl1O уз метал, код друге није, П:t IШ1<О (;е на-
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РОЧIIТО тражи , да се сав ваздух иотера, оигуриије је 

узети прву вроту жица. Ја навијам "алсм у оамоме 
уљу, та"о, да се овака празнина њиме испуни. Иа,!еђу 
појединих слојева мећем платно "увано у уљу, кога 
дебљииу одређујем рачунам према потенцијалСI< ој р аз
.шцп између завоја. ИЗ!'Аеда да разАи"а пије ве.шка 
па ~Ia "аква врста уља била; ја узимам параФИIЮI ':О 
И.Ш .4анено уље . 

Да би се 1I најмања "ОЛИЧlша ваздуха што 11 0Т
пуније ИСКЉУЧИАа, врло добар начин, I,оји се парочито 
Аако може употребити "од малих ."а .. емова, би о (ји 
овај : ~ Ваља направити кутиј у иАи сапдуче од TUPAII X 
дебе.шх дрвених дасака, и дуже га времена II РОI,уuа'I"И 
у )'љу . ПојеДИlIе даске треба да оу тако опојене, l' a!':O 
би оигурно ({здржа,Је опољаШЊII вазДУШIIИ ПIШТII СШ{. 

Над се калем у ту кутију намести и утврди, онда се 
кутија затвори јаким поклопцем и покрије метал ним 

пл()чама кој е ое на саотавцима добро залеме. На горњој 
• 

ое ОТРЮIll отворе две рупе "роз мета .. и дрво 11 У љима 
се утврде две стю{ .. ене цеви паэеhи при том да 013 olle 
тако намеоте да између љих И дунара не може nаэдух 

ПРО.1аЗИ,.И . . Једна ое цев опоји оа шмрком за Н3 0 . .ш'l ен,е 
ва.эдуха , а друга оа судом у коме има ДОООљНО 11РР- . 

кљ)"шног уља. IIОСАедња цео има н а ДНУ мали ОТВОР 
I{оји је славином затв орен. Над се оав оаздух и3ВУ' IC , 
о нда се С.Аавина отвори и уље п ол ако улази . Радеви 
тако , није МОГУће да измеt)у навој а заостану ваЗДУШНII 
мех уриhи, I<оји еу ) ·.,аЈша опас ност за I (aAeM. Ва:цух се 

на тај начин оаоршсно истера, по спој IIPlbllll~11 nО .. ъе 
него и самим к.љу ч.ање.м , ]{ОЈе се 'Ј' осталом не моше 

ни у потребити кад ое за калем узм у, rYTaIJCpl{OM ИЗОЛО
ване il{ице. 

За примарни ка .. ем узимам обичне равне жице са 
дебелом намучном изолацијом. Плетенице од врл о танке 
изол оване Жlще, згодно r1Qпд етен е бrме бп најб о ."е за 

I1рll марни калем , аАИ се не могу добити. 

Т-{ОД каАема за експериментисање, деб...ъина Ж Ј[llа 
НИЈе ОД веАИ1<е nаЖПDСТП и _ може се по RОЉИ мења1' 1I ; 
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оаыо ако се други УО"'08И тачно IIспуне, пресек не ће 
ни у КО",,11<О утицаТII на реЭУ,l1'ат. 

Ја сам се ма ... о дуже задржао I<ОД ра3 ЮIХ ВРС1'а 

'ieTKaCTor I!AH МАаэеВИТDГ пражљења НЩЈО'IИ 'l'О с тога, 

што tТУДl1рајућИ ИХ, ми не само по"матрамо феномене 

.. епе за 01(0, него нам они даЈУ поп ода да размишљамо 
и доводе нас ЛО нажних эак..ьучака од пра,ктичне вред

ности, У раду са алтернативним струјама Вр.10 високог 

иаПОl1а, нс 'IOГУ се предузети Д080.ЫIC мере да се 

спречи чеТI<:lСТО пражњење, У самом спропоl)ењу ','их 
С'груја, I';POU IШДУКЦИОНII I<а ... ем ИАИ траrlС'НЈlшатор, или . . 
I<рОЗ 1<0ндеШЈатор, . чеТl<ас'ГО Је праЖЊСlI,е изпор наЈ-

пеkих оuаСl1 0С'I 'И за изо .. taцију, Нарочито се I<ОД I<ОН
деllзатора ы ора истерати и нај маља I<ОЉII'lIша гаса, јер 

су ту напу",сне површине б ... изу једна другој; и аЈЩ је 
110'l'снција.л mюок, онда иао ГОЛ ШТО иакво теlикй тело 

IlaAa кад се пусти, исто ве се Tal-;.O И30~1аl\l'lја lIокварити 

al{O само ј едног гасног мехура буде БИ.10 па ма I<аlше , . 
nеАичине ОН ОИО, ДОК па ПРОТIIВ, ако ЈО сап ваадух 

брижљиво истеран, I<онденэатор ћС сигурно нздржати 
н врло ВИСОl{е потеlllщјаАСl<е раЫИl<е, На н сам спро
ВОДНИR неИ::НоI8НИЧНИХ ОТРУЈа Пр..1.0 ВИСОI{ога наIIона, моп:ш 

се оштетити наl-ШQМ шуп..ъиком И.АИ малом lJУl\ОТИНОМ 

у ИЗОАационом с ... оју јер у Tal<oj ШУПЉI1lШ .roже бити 
гаса под С,.lабим ПРИПICI<ОМ; и пошто шг .. еда, да је 

готово иеМО I'уl.е са свим иэбеhи ТЭl<е маАе НСIIОТПУНОСТИ, 
ја сам дошао lIа мисао, ла ће се, за наше будуhе прено
шеље еАеlП'IJI1'IНе енергије ПО>lоl;у струја пр ... о ПИСОIШГ 
rrотеllЦија .. .а, употреб.l,авати те4НИ изо .. атори. Цепа је 
ту ор ... о ве,lIIК" ПРСПОllа, а ... и аl<О употребимо уље I<ао 
ИЗО.olэтор, онда се ~ ... еl<'гричиа енергија од рсr\IШU 10000(1 . . 
и ... IИ ЈОШ више llйЈ\ата IJ БрАО ВИСОКИХ ФреlШeI·IЦIIЈа може 

IIренети "ЭI< О и са спим ,сигурно на индустријској основи 
на даљине (1 од хиљаде МИ.ьа. 

Права особина уља и течних ИЗОАатора у . ОIlШТС 
"ад су И3Аожени учестаним ' променама еАeI{ТРИЧНИХ 

сила јесте у томе, што расте рају СВаЈШ l'аШIII мехур, 

I<оји би се у љима десио и раС1'уре га по целој својој 
маси обично много пре, него ШТО се ]{анва повреда 
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може десити. Тај се процес може лаКIJ Оllааити са 
оБИЧJlИМ ИIIДУНЦИОНИМ IП1АСМОМ кад се np(f).taplIa }{tИlta 

IIзнади , а један крај цепи, око које је ССЈ ·:Ј' Ј·Ј дар"а анща . 
паМО'I'аиа заТllОРИ, па цен наПУНII l{аКНИ;\f IIРОВИДUIIМ 

• 
IIЗО.ЩТОРОМ , као што Је на пример наРIIФИ НСТ<О уље. 

Примарни ка,Јем , кога би пречник био од приљике 6 
~IИ.Аиметара маљи ОА унутрашљег пречнпн:а цепи, сад 

се замо>.)и у уље . Над се кроз жицу ПРМЈУСТИ струја, 
онда се г Асдајуliи озго кроз уље, виде многе cfleTAe 
тачке - вааДУШJlИ мехуриhи, који су П ОСТ".Ш УВАаче

љем нримар()ог TlaAeMa, и који су се уСНј аАИ УСАед 

врло ј аllОГ бомбардовања. Затворени ваолушни МОАе
киАи ударајуlill о уље загревају га; УЉС ПО'IIЮ цирку

дисаПI иосеlј)) са собом и ваздуlUНС мехуРЈЈlш, ДОТ{ се 
најзад ТИ мехуриhи растуре и свеТАИХ та'така нестане. 

На тај начин, ако само ни су у уљу затворени велики . . . 
ваздушни мехури, IIОЈ И спречаваЈУ цирт{улаЦЈЈЈУ, ште1'1!НХ 

варница нема ПОШТО се сво дејство струје своди lIа 

умерено загреваље уља. На против, ако би се у место 
течног употребио чврст ИЗОАатор, lIа ма ЈШJlО дебео ОIJ 
био, пробијап,с ИЗОАатора и квареље апарате било би 
неизбежно. 

Истериваље гаСIIИХ материја' из свију апарата, у -којима су ДllелеТIТРИЦИ П3Аожени бржем нлl1 споријем 
мењању еДСI<ТРИЧЈЈИ Х СИАа, потребно је не само да се 

избегне МОЈ'УУ'С кварење апарата веli и са С}'ОIlОМСКОГ 
гледишта. На I1ример док је у "ондшrзатору , употребљен 
чврст или само течан диеАеI~ТРИН" губllТаЈ'\ је СА аб ; 
аАИ ан.о с.е узме гас под обичниМ' ИАИ слабијим при
тиском, губитаJl може ла буде ВрАО веАIIIШ. Ма Ка!ша 
,.. . . . 
оила природа еН.,а, КОЈе на лиеАектрик /Ј,еЈСl'ВУЈУ, из-

гледа, да Је ЕОД I-tВРСТИХ И течних тела , молс:ки.лско 
. . 

кретање, 110.10 те силс изазиваЈУ врло маА О: према томе 
проиэвоД иа силе и [Јута, т . ј. рад је нез натан и ако 

су силе ВрАО веЛИJlе· На ПРОТИВ , "ОД гасова је то Tlpe
таље Ј1а даl{ЛС и ЊИХОВ рад nе.лИ1\.И; l\I О.Н\l{ Н.tlи се сл о

бодно крећу II прелазе вемше ПУl'ове и енсргија тога 
кретаља се губи у оБАИКУ ТОПАоте ИАИ нначе. Ако је 
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гас под ЈаlШМ притиском, кретања у след електричких 

сила су мања па дакле и губитци слабији. 

Готово за све вечерашње експерименте нарочито 

због правилног и сигурног рада, употребио сам наиз
ЋШНИ411), машину, коју сам раније ОПlюао. Она има 384 
ПQAНИХ крајева и у стању је да да струје од једно 
1 (ЈООО ФРе(шеНЦllја У секунди. Та је машина описана 
У мом ранијем предаваљу пред амерИl<!I!ЮКИМ ,",ститутом 

ИШЈ<иљера електричара О коме сам ВС}, говорио. По
дробнији опис, довољан да 110 њему сваки КОIIСТРУI<Т0Р 
направи с.lИчну машину, може се Hat' Il у МIIОГИМ еЛОI(
тричним журналима тога доба. 

ИНДУIЩИОНИ калеми у . које улази струја из те 

машино мали СУ и имају од 5000 до 15000 завоја се
кундарне шице. Потоп љени су у ПРОК,I,уча;,ом ланеиом 
уљу у дрвоним НУТllјама облошеним цшшешш плочама. 

Нашао сам, да је пробитаЧllијо да нэпрнем обllЧаЈl 
распоред жица и да наnијем у тим на..tеШlМа ЩШЋlaрНУ 

жицу С поља; на тај се начин може уэстн MIIOI'O дебља 
примарна шица, чиме се избегава OLНtCLLOCT од прегре
вања 11 добија Beka норисност l(a,lo" a. Примарни је 
калем са сnаке стране за један саllТl!мотар краћ" од 

ceHYHAapHol" да би се избеГАО ИСНalШlье варпиiџ\ на 
нрајевима, што би се сигурно десило, IШД не би ИЗОАа
ција сеl'ундарног наАема била ВрАО дсбе.,а. 

Кад ј е примарни кмем 110нретав , што је потребно 
код иеких експеримената а више пута ј е 1'0 згодно 11 
за удсшавање, онда покријем секуидарни Iшле>( МОјем 

воска, и састружем га на ТОЦИАУ тано, ла му пречник 

буде ма,,ю маљи од уиутрашњег пре'lшша примарног 
налема. За овај калем утордим једну ру'(ИЦУ ноја 11" 
лази ван у,ьа, и КОЈа служи за премештање примарног 

каАема ДУЖ секупдарног. 

Хот,у да узем с ... ободу, па да у LLогледу опште 
манипулаЦllЈе ИНДУКЦИОНОГ Иn'Аема учиним неко.t1ИКО 

напомена односно оних тачана, па ноје се није обр,,

пала довољна пашња у ранијим експерlI .IIСLl'Гlша са таЮIМ 
I<алемима '" које се још и данас эаllCмарују. 
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Секундарна шица ка..ема обично И'lа тако пеАИКУ 
саМОИНДУI{цију, да је струја у .шици IJСlJримстиа. Ако 

(је ПОАОВJfма НРИД<l више напацитета, он ћС дејство
пати супротно самоиидукцији, те ће и јача струја про

тицати кроэ секундарну шицу. 3а неlшга, "оји ''''је П{ј
знат са особинама паизменичних струја, ништа не ће 
иэг.ледати ''Удноватије. То се .лепо БИЛIJ на експери
менту изнесеном још у почетку са П.АQЧ[l.ма ОД i[{иt.).IЮГ 

платна ПРИDСЗ;).({ИМ за по.лове. Кад оу I1.лоче ОД .. l\иtIНQГ 

ПАатна било 6АИЗУ једна другој, 11 ма"" варница ирс
скакала између љих, . она је спречавала да ј ака струја 

пролази кроз секупдариу шицу; кад је еБОНlГl'ска плоча 
уметута изме!)у жичпих плоча, капацитет "онденэатора 
супротно ј е лејствовао самоиндукцији сеКУllдарпе жице, 

у САед TOri\ Је јача струја протица..а кроз lш .. ем и праж
њење је бl1А () много јаче. 

Први је лаКАе посао, радеhи са ИНЛУШЏ1Оиим "а
ЈЈемом, комбllноваТI-I капацитет са сеl~УllлаРIIOМ }l"ИЦОМ 
тако, да се избегне самоиидукција. Ако су У'юст,шост · 
И потенција." np..10 ВИСОКИ, гасовит~ се тела веома бриш
љива морају истерати са свију ПОВРШИlJа. Лl<О се упо

треби .лајдонска боца, ваља је потопити у y,ь~ јер ће 
се иначе ћШОГО изгубити еАектрицитета , r·;aA буде БQца 
у велИlЮМ напону. Над имамо ПОСАа са вис оким Фрек
венцијама, онда је исто 1'al{O важно спојити један 1<011-
дснэатор и са примарном жицом. l-Iа.160""И nll Iщчиrr без 
сумње био, енојити конденэатор у низу и са примаРIfОМ 
ШIЩОМ и са генераторо", и у десити !<ашщитст т8.1щ, да 

се уништи саМОИНДУЮЏlја у оба послеД1Ыl , \о"а. ICOIl
дензатор се мора поступно у дешавати, а за 8р.1О фина 

удешавања , ваља узети маАИ у.л.аЮI и ондснэатор са 

покретним плочама. 

Аршим да је најбоље да вам сад нзиесе .. Један 
. . 

феномеВ 1 J~{).JIJ сам пре извесног времена о па:1ИО Ј и КОЈИ 

је за строго lIаученог ИСПlIтивача МОЈКе 6ити ШlТсреСllији, 
него ма 110јll други еЈlсперименат, који '\ у имати эадо
вољство да нзнесем пред вас вечерас. 

;ја ПРОУ'lавањс тога феномена Y"0Tf!e(iHI,cMo "УГАО 
као што п оказују слике · 1 З I и 132. 
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Па СА . 13! видимо С'I'аl,Аеиу АОП1'У ()Л A a~lIIe СII

јаАице Ј" у'!ији је гр ... и!; зато пљена баромстарс!>а цен 
/, а !>рај тс цеви издуван је У маАУ АОПТlЩУ , . АОПТIII\а 

L 

L 

СА. 131 . Сл . HS2. 

се мора на'ЮОТИ1'И 1111'0 јс М О ГУће боље у еамом сре
ДИШТУ веће лопте . Пре :i ат(JII .ыаљll,, .lIш!{е се у ба
рометар ску цев УВУћи цев ол аАУМИНl1ј ума, "рсмда се 

МОјИr, ею:шсрпменат 1-13ВРШИТИ и без ње. 

Мала шуп...ьа КУГАица s напуни се мn ({(\I\llШ.'[ с про
ВОДИИМ прашком и ј една шица ТI', заТО II,l.еllа у ГР"'Н!;, 
с ... ужи да сноји прашar, са гснератором . 

КОНСТРУlщија представљена на с ... ' 1 Ј ~ изабрана је 
да ук",они c p a l<O CIJPOBOAHO 'ГеАО, које 6и MOI· ... O )' 1'IЩUТ11 на 

праJl<њење, С т'ога ТУ видимо шупљу куг .• )' L са гр ... и
'.ем п и цеВII Ь на врху које налази се мала куг мща 
, тако, да се тнм добију два са свим одељона простора, 
!>аО што сам I\ртеж покаЗ ује , АОlll'ИИ гр ... иh ", об,1ОЖИ 
се 06"'01'0'1 од стаЊОАа, I<оји се споји са I'енератором 
и дејствује ИIIДУКТИВИО па умерено разрс~)еll 11 веома 
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СI1РОВОДЉИШI гас затворен У Г[Јлиt,у. ОдаТАе струја lIРО
.Ш3И кроз цев Ь у ЛОЏ'Ј'ИЦУ s И ОАавде ИН;\УЮ'IШНО деј

ствује на гас, l<ојl1 је затворен у лопти 1,. И овде је 
вр.Ю важна ствар да l'Уг.,нща s буде у среДIIШТУ лопте L. 

СА. 133, 134 И ! 3[, IlOю).зују разне оБАlше ИАИ 
ступње свеТАе '1е1'l\е. UA. 12:1 . показује ч стку како у 

(;.1. 133. с •. 131 . 

почетку И31'.tI с/џt у !{УГЛIl са СПРОUОАНИМ I IO.:\OM; аАИ 

пошто 'Јетка у l';],I-шој КУI '..tи ВрАО брзо И111че;3 I1С ,- ч есто 

НОСАе неКОАЮ:О .>lИНУ"11 - ја ћУ да опишем ТУ пОјаву 
онако, Kal{O се она uиди у КУГАI1 без Сl1РОIIОДlll1Х ОЛО1{

ТрОДI1. 01111 Се о паша 1I0Д с"едеhим УС,Ю IIIШI1 : 
Кад се ЛОПТ<1. L (сл. 131 и 132) ИСllраЭ IIП до ВрАО 

веАИt(ОГ степена! обично се ништа не опа,;-l{а над се 
споји Я\ица lV (СА. 131) ИАИ с'ГаЉО.4ска об" lога КУГА е 
\СА. 122) са 1I0А ОМ индукционога IШАема. !\а би се Фе

номен изазвао , AOBOJl.>HO је обично ухвати'Ги л() пту руком .. 
у ночет"у се п ојаuи ВН'гепаввна ФосФорпосl' а .ма",о 
ПОСАе у место ILe ВИДИ се беАа маГ.4(ншта свеТАОСТ. 

ОТКРПll.А 1'i:{;.!HJlA 12 
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Мало за ТI1М, може се ПРИ1ltетити, l-:. аl ·:О евет.lОСТ IIИЈе 

подједнш-:,u разаСl'рта НО ...I () IIТИ, И 1I0ШТ О етруја буде 

- -
-

.-~ 

НfЮЛilзида НЫ'\О извесно IJpc~1C, 

лопта изглс,:џl. I{:\О У СЛ . 1 :1',. 
Са тог (jTYlllbl1., <roеllо!нен п о-

• 
CTY'НlO прсла:щ у ступаll. ['рс;\-

стаnА.С(1 на еА. 135 П ОС-Ае II С-

КОАИltо МИlIУТа., Са.ТI1, дана И . 11[ 
• 

недеља, преыа TU1IIC наи:() .Је 

Ј10пта израi)(.ша. 3агреван.ем 
.АОJlте или повпшаuаll.ем [ютеll

циј ала, тај С. О 1Iре"аз убрзава . 
Н.ал четн:а ШН'~1 0Аа. 1\[\.0 у сл. 

1;1:; ОIIЛ3. се може ЛОLЮС'НI у 

ВрАО oC"e'l' ... l·,tIВO ста.ЊU ЩЈСћla 

е ... нштростаТII'!f{():\·1 и lIЈШ 'НСТ

сн.ом Ј'IIЈЩВУ. АЮi обсеJllliCJ 
AOI!']'Y () .lеЛIIУ;·Юll~У н ан.о све 

OJ-tuЛIIС lIре/I,\ЮТС ·YI-:. .. -101llIМО, 
НРlI б.нон.а паll.(ј 1I0слш:гра'щ А(Ј 

на IIСНОЛIН{О ЮЈIН1Ј{а. О" ,,10.11"1".0 

У.llшшhс , АН IlјЈ e~ 'Ш' t·Ю.\ m-;.ре

Н УТ II на СУЩЮТIIУ C" 'Pllll~; аош 

би ста.Ш оБИАаз J.l'l'И око лоптс, I lетш!. lю се · УiЗСК обр
таТII у СУ IIР()'ГИО:\I Сl\ШС"lУ. · ТIеп': а М();) __ С 110'10"1'1-1 ла ео 

ОI\реЬ.u 01\0 пола ћIНОГО пре 1-1 0 IlIТО Л()(;ТIIГfЈ С горе 11 (н,IС

нуто uсетљиво стаље. Ј{ал СС ЧСТШL CTallC о!,-ротати 11 
на lЬУ се утиче магнетом, IlOlI:u : шЈiС e(~ веома. ОССтљива 

IIpC.i\ia .чаГIiСТУ. Ма-АН пер.маIlСIIТi111 ,\I<l I ' IЈеТ , IIC lюl'lll 0,-\ 
доа саНI· II .\ l е·Ј ·ра , утиче са СШIМ JlIНВЮТllfJ lIa Ilетн:у Ш~ 

да.ыню {јД ЛRа метра УСllоравај уlш 11..... убрзавај у lш 
~ . 

љено оортаlbе пrема ТОМО, КШ\О се ЛРiЮI IIрема 110'1'1\11. 
"ЧИНН \111 се да саъt принеТII О, да у OIl(Hl етаљу, Ј ·:ал је 
четнд lI<"tј осеТ.tbивија за .Mar'II0TCItO, ,,"1,а I-шј с у ВСТИ J\H.LX. 
11 нај()( .. а~т .. l~ IIШlја за еАсктроетаТИЧIЮ УII.ШI3С. Ј а то 06-

јашљан[t.:-н TIIMe, ШТО САскгрuота'l'И1 lJ\ О Щ) !II~Ла.чшuс, Ј;(Јје 

nocTojll IIз међу ЧО1'I{е н стаl-tлета са :\ю .I10Пl'е If које 

успораuа обртање четке, расте МIIOI~О ()p 1 1 ·~e ал ~tal ' IICT
с[{ог утшщ.ј а, кад интеlIзитет стр ујаll.а расте. 
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Кал се "' ОП1'а обеои да виси, обрта",е '!е'!Ће бива 
lйО што иду казаљке на сату. У јуашој хемисфери 

обртаље би llШАО у супротном СМИСАУ il на екватору 
не би га б,мо никако. Обртаље би се МОГАО lIЗВРНУТИ 
IIриближавањом магнета до паизnесно остојање. Изгледа 
да се четка најбоље обрhе, кад заКАШIa прав угао са 
магнетс.ким лш-rијама зем.,ъИНI1М. Обртање се МQШ.е успо

рити ИАИ убрзати нриБАи:щавањем: ИАИ YAnJbaUaIbeM но
сматра'ш IМИ ма I(аквог СПРОВОДНО!' те .. а, али со не 

може ИЗВРНУТИ нроменом ПОАоашја КУГА е. !{ал је четка 
најосе'I'Љl1lJија на ос потенцијаА ИЛИ фрщшеllција про

мени, OCCT.'bl1BOC'1' ће се брзо смањити. На осе'l'.IbИВ ОСТ 
утиче И те,шература. Да би ПОС"ИГЛИ ве""ку осетљи
вост, 11 0требио је имати маА)' КУГАУ s У средини ве.,,.1I<е 
jlOl1Te L, ина{те he еiектроста'l'ИЧКО дејство стаК.lЈене 
лопте, тешитн да заустави обртаље. ЛОПТlIца s мора да 
буде мања н једнаке деБЉИllе: у опште СВаЈШ несиме
трија ИАИ нејелнаltоот тети да смањи осетл .. ивост. 

Сам тај ' 1-·:tКТ, да се че1'ка у HcpMalIeflТlIOM магнет
СКОЫ П О.,!"у Ol<pehe У извесном смислу, ДО I;11аује да КОД 

наИ3ј\Ј еННЧIШх. СТРУЈа врло висОКlfХ YQeCTal! OCTJl lIОАQЖНИ 

и одречни Н\IIIУ.АСИ ни су ј Е!д паки! нег о ~A:..L су jeДНlI 
J"'lll од други,. _ 

Што ее 'I'l1че ОНИХ узрона, који ПРО ll3 1ЈОДС ЧСТКУ 
Ј1АИ r-.1.t1аз, ДР;ЮIМ да 1'0 ДОАази ОД eAel~ ]'ростатичю)г 

дејстпа ЛОl1те II IIССИМ~ТРИ.fС појединих ~Џ· .. :юва. . Над би 

АОIIТица i) Ј! .ННll'а L биле саВР",Iепо 1{О1ll.(СНТРИЧI- i е, и 
над бн стаН.АО Сfiуда било једне 1[0'1'0 АСИ~1....lI не н I-;ак
воllс, А)ЈЯ{НМ , \(1 чеТl{а не би HOOT<LII<1 IIQШТQ би теIfДС')
IIflja за прелан БИАа једнака lI а ове стран о. ~(a је 110-
станну .lleTR8 узрон 118праВИАНОСТ пој еДШ Il1Х делова ' 

с.лсдује из ФR1\1'<'1 , ШТО чеп·ш остављена самој соб lI, ТСЖl1 

да остане у јелном положају а да оБР'гаЊ6 'Iетrю до
Jlазн махо.М, ЈШ.Д се ИЭ '1'01 ' ПО.101l((}.Ја I1::НJe:џ~ eAOI{'I'I)()CTa

тички:м 11..111 ЋIЮ'!IеТСЮВI УI :IАШ:3 0М. Над 'Iетна у ваН)1r:ЦIlО 

oceT.LIJIHHl стању остане на Ј едном меСТУ1 в рло се за

нимљиви еН:С 110РИМСНТИ могу нюме извеСТII , Па. пример, 

еН.спеРИМСl-Jтатор мо ш:е, изабран згодан п о .. lO il\.ај , ПР(fБАlt
}НИТИ руну .,н)IIТИ It моше IIзазnати преМUUl'l'ање 'ICТIС8 

12*" 
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просто Јачим напрезањем мишиhа руке. [(ад се чеТI<а 
стане полаl<О обртати а pYl<a ее држи на эгодној да
.ьини, не МОГУће је ма какав па ма и најмањи покрет 

изврши ти а не изазвати видљив утицаЈ на 'leTI<Y. 
Ја сам ·са свим уверен, да кад ее ИРОУЧИ IШКО се 

најзгодније ·raKBa 4е1'ка или млаз може произвести, да 

ће она бити од велике користи за ПРОУЧlLlшње природе 
оних сила, које дејствују у елентростаТИЧIIOМ илн маг

нетском · п ољу. Ако бll било ма каквог кретања које 
би ое дало измери1'И, танав би га млаз IJQIшзао. То је 
тако реhи светла каЗ8Љка, без отпора п без инерције. 

Дрлш .. да бll се таКАа четка МОI'ла применити и 
у телеграфу, Помоhу ње било би могуЬе на пример 
С.ilати телеграме . кроз аТАaIIOНИ ОЈtсап са. ма каквом 

брзином, само ако јој је осетљивост 1'ОЛIII"t да бll на 
њу свака и најмања промена утицала. }(ад би било мо
ГУће напраuи1'И интеизивнију и ужу '1 eTI(Y, њена би се 
скретаља "огла лако фотографиеа1'И. 

Мене је занимало да Аознам, да .lI11 се ТО сама 

чстка обрhе, имl се само lIетицање по " OII TI1 премешта, 
Тога ради намеСТИQ сам лаI<а н:ри ... а О,", .il1-lшtУlJа тако, 

да П.llочице тих КРИАа падну У путању чст"е, AI<O се 

еама чеТI,а . обрhе она Ье са собом ГICJВУУJl-I и КРIl.llа. 
Ја Нllеа.. ,н)гао изазвати иикаlШО јаено обртање KplfAa 
11 ако саы е!tсперименат ,Више пута ПОН«ЈГНЮ ; али НОШТО 

сама крила :-i llаТIIО утичу на четн.у и ПОIПТО обртаље 

че"'I<е У том еАучају није БИАО еа СIШМ OДAY'IНO , еIюпе
рименат ниј е био такав да би се И3 њеr-а :мог АО што 
поуздано Н'::Iве сти. 

Писам био у стању да произвеА8М тај феномен са 

дисруптиВlШМ пражњењем каАема, и Ш{() се сваIШ ДРУГIl 

феномен lIIurao лепо произвести - ПП<1. Аише неи.и ЈОШ 

и боље него са "а.Ае"ом, који добија не посредну С'''рују 
из генератора. 

I>И,IО ба можда .. огуће lJроизвееТII Тi1IШУ чеТI<У II 
јеДНОСМИС.Н:\IIИМ ИМllу~tоима ИАИ и са пnстојаним потен

ција.ll ОМ у ·](ОМ би С.IIучају била она још оее'" љивија 
нрема магнеТИЗi\IУ. 
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Узевши за индукциони 'ШАем 01'рУЈ С БрАО брзих 
фреквенција, долазимо' до вр.ло nажних и у прв!! ~шх 
ЧУАноватих односа између капаците'га, саМОИИДУКl\I'је 
и Фреквенције. Дејотва капацитета јако надају у очи 
јер је у тим експериментима, пошто оу и самоиндукција 

, -
и фреквеllЦИЈа високи, КРИТI'ЧЮI капацитет вр.ло мао 

и ДОВОЉНО би ()ИАО да се Bp.IJO МЫО нrnмени па да 
. произведе врло важне пооледице, Еl<сперимептатор би 
могао спојити своје те.ло са uо.лОnШlа сеl<Уllдаршюг "а

лема, иЛИ спојити са једн"Им ИАИ са оба ПО/1а Јtалемооа, 
те.ла вр.ло мале масе на пример I<у,'.лице, па да про

изведе врло в.еАИИ.И прираlllТЭЈ ИАИ опада.ље 1l0Telll~11-

ра.ла, и да знатно измени бу јност 01'рује "IЮН примар"и 
калем. у напрел изведеним еItспериментнлш., код нојих 

се м.лаз ,ЮЮ1Нtе иа жици утврђеној за један ПОА "а.'lе
мОВ и "од lюјllХ жица трепери "ад el<Ollcp"MeHTa'l'Op 
својим И30АОВit1lИМ телом додирне други пщ, напрасно 

растење ПОТСlщијаАа бllАО је О'IeВИДНО, 

Ја вам М()"У ПОl<азitти понашаље I<аА ещЈ. 11 у дру

гоМ, исТО ТаЈ\(Ј :.:занимљивом погледу . Ево OUAU су )IЉI,а 
I<рИАца од аАУШ.llијума. иамеш''Сна на једној Ш'АI1 тако - " да ое могу 0,1О00Д110 окретати, а С 'lОЈена еу сп Ј едн"м 

Ј<а.лемовим поло м, Над се С1'руја I<рОЗ Ј<аЛ С,\ 1 IIРОПУОТII, 
ваэдушни МО,lеЈ<И.ли буду РИТМИ'пtи ПрИВУЧUIIН И одби
јени, Пошто су СИАе I<ојима су МОАе1tИЛI1 одбијени не!;,е 

од оних кој"ыа оу приnучеНII, следује, да на отране 
Ј<РИАа!(а постој" не"и изоесаи "ритисаl< , Ако су "p ••. ia 
направљена просто ОА мета ... 1а, притисак he бити НСТИ 

с обе страНА и пе ћемо имати ПИКа!ШОГ лејСТI:а, Ал. 
aI<О се једна страна эаКАОНИ ИАИ a1to ое у опште "0-
воре!;'и, бомбардоване с једне С1'ране ОСМЈ.би БИАО то 
на овај ИА" 01laj начин, онда ће ПРI1Тllеа" с друге 
стране бити ве fiИ If 'I(ЖАа ће се ПО'Iе'ги обртати, То 
заК.ilањање J\lО'Н.С се нај.лакше изврши 'ги,ЈНtд се (ј једl-tе 
С1'ране НРИ.А.а щmАСПИ 1130..lQЩlна спроводш.1 оG .. юга н.Ш, 
al<O с)' Ј<рида направљена у оБАI1I<У ИЗDИТОltерених 110-
вршина као "Од об>tчн>tх: пропелера, онда, кад се с 
јеДl1е стране, 11 то што БАиже, УТВРДИ lI эс>",,,щна ме
таЈЈ.на пло ча. 
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То окретаље КРНАа бива ако КРО;) калем пролазе 
струје Вlюоке Фреюзенције. Кад је потеПШfjал постојан 
а и кад су струје нанзменичне али RРЛО САабе Фрек
венције пема обртаља, а то због ВрАО "лабог ремећења 
ваздуха па дакле и САабог бомбардован,а; међу тим 
у ПОСАедљем случају, крила ће се ОЈ{ретати ar{o је по
тенцијал БрАО ВИСОК. Са КРИ.Аима ОД шил)аI\а или од 
игала биhе са СВИМ обриуто; она се најбоље ОI{рећу кал 
је ПО'1'еIf!\ијал постојан а што је фРСЈ{венција већа у 
ТОАИКО је лејство слабије. И сад је врло АаЈ{О УЛССIlТII 
паје'дине он.о.tlности тако, да је потенцијал у нормалном 

стаљу ТОЛИКИ, да се крила не могу абртати, С1АИ кад 

са ДРУГИ}I 110ЛОМ Ita.i1еМQВИМ СПОЈИМО IШ,l-ШQ Н;::ЮJlовано 

тело, онда Ье потенцијал ТО.iiико нарасти, да се крила 

стану одма обртати као што се на [ICТН начин :могу 

крила зауставити, рпаЈaIъем ПОJlд са теЛl11Iа разне Н8-. . . 
личине,. НОЈа СМЮЬУЈУ потеНЦИЈаА. 

у место КРИАа, МОГJlИ смо У '1'01\1 81\снеримепту II 
са llСТИ.И уснехом употребити ))8леКТрИЧЮI раДI10метар«(. 

А.ш У том случају се uиди, да ће се 1(}ЈНА" обрта'l'l! 
са:\ro у С[Lвршено бсзваЭДУШНОhl нроеТО}ЈУ НАП на обl1Ч
нам притиску; она се иеhе обртатй [IОД слабпм НРIl
тпсцима, юtд наздух добро спроводи. ,f" ДР>IШМ 'да то 
долази ()l'y/~a, ШТО у том стаљу веJlике (',IIРОВОЛЉИВОСТП, .. . 
па:1ДУШIIlI \ТО.1еКИJlИ не деЈСТВУЈУ као П()ЈtЈ,I,111II1 liC:1аППСIIII 

I-lоеИОIЩ еЛСКГРПIЏIТета., него ]"ао ПР()(iТО СIlРОВОЛПО 

ТеЛU. "Ј.'- '1'О\! (јАучају ан:о н' буде н.анвl1х ()лбllјшьrt мо
.1екила са Itри.л.а, OlIa (јУ ВЈМО СJlаба. ЫОГУf"iС је '1'(.1Ј-.оl)е 
да то АО.1U;-Ш: у НСКUЈ1ИН.О 11 отуда, ШТО l\otiH ,1,00 llра

жњсња lIРОЈ1ази са СПРОВОДIIНХ шица кроз спропод.Ьив 

гас и пре него ШТО лође ДО Јtрила. 
Изв()ле11II напред IIО~lеIIУТИ експериыеIIа'l' са елек

трични_м ра;\иометром, потенцијал не (',ме Ilреhи нзвесну 

границу јер иначе електростаТИЧRО Пl)[lВ.'lаЧСЉ8 шзмеt),У 

КРИ~1а и С1'а!{Ае1Ћ ~IОјЈ-te да буде 'I'aI-{О веАИltО, да зD..
ус.тапи обртаље. 

Веома интересна особина наИ3МСlIIIЧfШХ струја вп
СОRИХ Френ.венција и потенцијала, јесте у I1ЗDоl)6ЉУ 11:-3-
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неClIИХ еllспеРI'1Мената само са Једном ЖIЩОМ. Та је 
особина са ра.ЗlIога r.АСДИЈl1та ЈјРЛО нажпа. 

у једно!!", типу алтернативних динама мотора, l{Оји 

сам ја.. пре извесног npeMeHa проиаПlаО I произпсо сам 

обртаље "роето тиме, што сам ИНДУllциј(НI, једне на
измош,'ше струје lшја је протица"ta кроз МО'l'ОРО"О шице, 

изазвао у м аси нљи у другим жицама МО'l'ор ОВl1l1 се

l'УндаРllе струје , ]Ioje су са нр"обитном н.Ш иrrдуцира
jyhOM струјом С'l'UОрИАО понретно ПQ.·ЬО маГllетсю,,, СIIАа. 

Вр .• О прост а.Ш груб модеА 'IЋ]ШГ мотора може се ш\

lI[Јавити ]шл се оно гвозденог језгра паВlIје прнмарНIt 

шица па се б.\I1ЗУ ље намеСТII друга, ceHY iJДapH I< шица, 

љени сс н.рајСН II c.iIOje 11 fЈамести један) слободно 110-
"рета!! I<ОТУР "ој" ћ е бити и элошсн утицај у маl ' lI етс]шх 
lIоља обеју .,юща. ј'В ОЗДСIIО се језгр о употр еi'iљује IIЗ 
ЈЈОЗIН\ТНХ P:1 : ~.'I(JI'a, npeM1 "а није HeOnXOAIIO lI отребно. 

Ја сам у осталОМ II<lшао, да се обрПlll.с MOiltC I-Iза

:шати II СrlИ О ј еЛIIIIМ l{аАСМОАI 11 језгром ; ЛlOјс објаш
љењс тога 'I)С ЈТО .М8иа као и мисао, ноја ме ј е РУl{ОDодпла 

)' ОВОМ СНСПСРИМСIlТУ БНАа је, да ту мора ИIIТН прапог 
задоцњаваља у rt,'lаГllетисаљу Ю·1А 8ма. Варо·што IIсТltчем 

. . 
эад опо..Ьстно НОЈе сам нмао I{ад calll, у jC,,],HOlll спису 

IilЈОфесnра Лil''Ј'ОIlа, I\ој и ми је пре нрап;ог времена 

AOJl1au ЛО РУ ]':)' , наш ао. 'го ааДОltњ3.uање споменуто. Да 

.Н' Ј е ОВАС I IУI(IВО задо.ЦI-I.>анаll.С И.АИ ТО :'t:\ДО I~II )аваlLе 

,,\ОАНЭИ ОД С Jl ОРСДIIИ :Х. Ш:1.раЭl1l'СIШХ стр.уја. I~oj c llO.-1.ако 

I{ИРI{УАI1ШУ, '1' 1.1 }1С о стати отворено I1ИТR. I I,е, а.lIl је 1I8-' 
OC IJ Ora.H ФаШ:L'Ј ' , .\а наАОМ, нн.мотан око ГВО :::ЏОII О I ' j e;.;trpa, 
11 П У Н aAtePIIH TfIUI-1ИХ C'I'13)'.1<1, IIРО I,ШВОДll I1I1HPCTIfO ll о .. ье 

,\lаЈ 'неТСl\ИХ С I Тol,а, !,:оје :моше ј едну арма'l'УјЈУ ета.т.шти у 

{Ј бртаlI~ е. Ево овде је мотор ( шемаТI1ЧЮ-I Ilрелстаn...ьен 

lIа СА . 136), · са IIIIЛУКЦIlUlШМ иа.'lемом, icoil l ( 'В О3ДСIll1М 
језгром ( јl'()1I IOOI'е] 11 jeдНlНl С"ЈОБОДiIllМ ПО,,!'"']'НiI'' ' ба
Iшрrrнм 1{()Љ У ' i 'О М (I'otating <1i8cl · поред j e~гpa. 

Да бrr "',[",зао jeAilY ноnу 11 IIIJTepecrr)' II Ојаnу, ја 
сам из раЗ . .Ј ога н. ојll hy објаСIJl1 'I ' I1 , I1забрз () тај ТIJII мо
тора. l-\ал се нрајевн наЈ1Сма своје са 1l0Л()ВIli\Нt гене- ' 
рато ра , нотур · ее стан е о!{ретатн. А.НI то Hllje о нај ен
сrtеримснаТ Ј (ј ј'\.ла (ШIfма познат , I{оји ја :\.О)ј У да lI:1ne-
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. 
дем. 1I11'а ја упрапо ХОћУ да lIокаже.\l то, ј е , да се таЈ 
матор Ol,pehe и кад је спојсн са тнарат()ром сами 

·с •. ]36. 

јед,щм СIJРОВОДНИКО" то !;е ре!;и , ј еда" је "(Ј А MOTOPOU 
()lюјен са јед>!им ПОЈ/ОМ гепераТОРОВIIМ - у OBOM~ слу

чају са јеД lН... ПОАОМ секундарне ЖИl,е I1IlДУIЩИ ОНОГ 

Юlлема lШСОI{ОГ напона (на GЛИЦИ: tl'а.I1 ::;}Ю! 'ШС I"'ј - а 

ДРУГИ пол .\10ТОРО В И генераторов су ОСТ[tЛН Н30АОl1анн . 

Аа окретањс постапе, оби<IНО је Iми 11" НС()IJХОДШ) ! 1Ј О 
-гребно, да се споји СЈ/ обоДни нрај М()ТLJ!ЮООl' I:аАсма 
са }taHOHM ПЭОАQваним телом ИЭRеонс ВС.'1И' l И1 Ie. Исту 
У.IIОГУ може да 1\3 UРШlI 11 експеримеllтаторо в о ТСЛО. ЛIШ 
би еI<Сlюр,шентатор дОДИРНУО САободни НОА "алсма 
ка"вим 'гел о)! које држи У ру"и , (""руја lIpol)c кроа 
каЈ/ ем 11 бакаРНI1 се НОТУР стане O!<peTaTl1. АI<О се боз
ваздушна цев споји' у IIСТОМ НИ3У са I;а.,ем о м, цеп tJ C 
се јаЈИ уснјати одајуl", тиме "РОАаа ја](е струје. ~ • 
место човечијег ТСА-а, мала метаАна плоча обешена u 
какаn конац може иопунити ИСТИ .задатан. ( на САI1ЦИ: 

plate suspcl1dedl . У том о~учају ПАоча дејствује ]{а с, 
кондензато р СП ОЈен у истом низу оа 1(a.leMObl. Она дсј-



. . 
ОТВУЈе ОУ"]ЈОТ!ЈО саМОИНДУКЦИЈИ калема те онда .Јача 

струја. прола;;и. У тој комбинацији, У 1(0"'11(0 је пеlш 
самоиндукција калема, У толико маља треба да буде 
та плоча а '1'0 значи, да је олабија фРСlшщщија ИЛИ 
8веитуа.Н-IО I-IИЖИ потеш~ија..l потребан за окретање мо
тора. Само јелан KaieM намотан око јсагра има јаку 

. . . 
еаМОИIlДУКI\ИЈУ; и управо тога ради Је таЈ ТИП мотора 

п узет за ш:еперименат. Кад би ДРУГУ једну, сенун
дарну тицу иамотали ОКО језгра, она би теши.Ш ла 
смаљи оаМОИIIдукцију и онда би било IJотробно у:юти 

. . 
МНОГО nИI1I8 ФреквеНЦИЈе и lIОТСНЦИЈа.лс, 1111'0 се овом 

IIРIIЛИКОМ НС би МОГЛО преноручи1'И. 
Ваља приметити, да ItaA се (Н\О језгра намота сс

нундарна i-IНlца, да се не може тако ""а1\О д()6и'Гн обр
таље са суrшше ВИСОIШМ ФреН.веНЦП.Јама ][ОШТО CCItyh-; 

дарна )ница !юпrре скоро lIОТПУНО магнетсне .i\HI-Ш.Jf: 

примарне }Јtиr~е ~ И ТО У толико ВlНIIР, У н.о.1ИIШ .ЈО 

Фреквенција пеhа. -- У таl{ОМ САучају, ЛОЈ( је сснун
дnрна iн.ИЈЏl )' вези са I<ондензатором, ГОТОВО је Г.АаВП[1 

ствар, да б~1 се добило обртаље, да lЈfШ.марна 11 се
нундарна Јшща јелна ДРУГУ више IIАИ ';1111.0 IIБУХllатају. 

Има још једна џашна отрана тога мотора, I{оја је 
у томе, IПТО није потребно имати IIикаЮЈУ везу нзмеl», 
:мотора и гснератора изуэсвши моя{1да ЩЮЭ эеМJl-.У; 

,јер је једна Ш:ЮJlована ПJlоча у cTall,y НО (),НIО . ла ра

СТУРН енергију lЈО IIРОО1'ОРУ, пећ јо НСТО т;шо у стаљу 
II да Је и;ше,.l,С И;! алтернативног слеКТРОСТ:l.ПIЧI{ОI' IIOЉЗ, 

. . . 
IIpCi\lДa Је у ]Ј()САе;l,њем: САучаЈУ Rориmrа OI[cIH'HJa hllЮГО 

слабија. Пре:-.-rа ТОМО, један ео МОТОРОJl [[(ЈА с[[оји ен 
IIЭО.IОВaIIОЛ'1 ПАОЧО~{ I1амештеном у а.,пеР[[iLТШШОМ 0.101\.
тростаТИЧI{О~I ПОЉУ а други IIОА са земл,ом. 

ВИАО (ји еа СВИМ ј\'lOгуhе, да со таш:ш »БО:.i)НИЧНИ ( 
l'oIOТОР, l{ао ШТО би га МОГАИ назвати, 01·~рОПО спрово
l)ењем еАонтрицитота нроз разреl)сп ва:1ЛУХ на врло ВО

.НIКИ.м да.ьИIl[tЛIа. Паизменичне с":рује а наротшто струје 
ВНСО:Ю:lХ ФРОI\нснција, IJро.tlазо чудновато .1ННО l~PO:~ слабо 
разређен ваздух. Горљи СУ ваздушни САојевl, "РАО репш. 
И да би пренели еАeI{тричне ИМПУАсе RИI1Ю !'.1И.il,а даЛCItО, 
имали би да савладамо TelIJI{ohe више ,\16хаНИЧl{е но 
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еАСI{ТРl1чне природе. Нема сумље, да бll се са ОГРОМНИМ 
lIотснцијаJlltма, l~оји се могу добити I\lЈСОШВl ФРОI\DеI1-
цијама 1-1 у .. t:.аШ·-IМ ИRОАaI(ијама, свеТ .. 'а IIраапьсља МQГ.lf!. 

"ренет" 11" пише мил..а даАеЈ<О кроз pa:; l'e~eH ваалух па 
дакле М ОГ.Ш 6и с.проUСАеr-IOМ енергијО!lf од нише О'1'О1'ИШ\ 
или ХИJL:1ДCl. парних l{оња, онретати моторе или палпти 

.1ампе 1111 uеЈ1ИRИМ даљинама 011. ста,. 1IIО Г ОЛСIПРIРIНОI' 

шпора. А.Ш је тај план споменут nl1lUc као могуtшост. 
Ј Јама нС }', е БИТII потребно да преносимо Сllal-У ТВМ 
вутем. llаыа не!;е бити ПО'lребно да је иреноси."() НН-
1{п1СО. :Jup пре него што пре}ШIRИ IIe1Џ).- IIH~O rCHepalt11ja, 
наше Ье ~laUHIHe кретати СИ.Аа, н.оју MOJl tC!\IO АоБИТI1 ЛН\. 
на којој Т:РЩ.и насељене. Та ~1I1с.ао Illlј е 1-I()Ј::.а . . +~y ДII су 
би.АИ Аове/\еllИ до тога всћ давно НН ОПIIIIПОМ ПАН раа

мишљаЊС:\f. Та је мисао изречена rш ра::! но начине н 
l1а paBHIIM местима и у старом и у I!ОВ ОМ неку; СВII ј е 

н"лаЗИмо у лепој башlИ Лптсус()nој, I·. I C се сше паде 
. . 

ШЈ земљо ; ЫИ Је lIаЈ1аэим:о у СУПТИ "lIШМ СIIСК УЈ1аЦlчftlllft 

.ЈСЛНО1 ' 0/\ наШIlХ великих .матемаТИЧi:1ра. п у MHOflIM lIa
IlQыеllа?\·lа 11 заи:ључцима чувсних Ј\НfСАЈ(.] :·'\.IЩ lI[t.шегn вре

"elia. Нео је "РОСТОР иснуњен енсрг"ј о м .. Те." та енер
гија , еП1 Т1РIК[\. IfАИ 1;IIIIC'I 'I-1'·If':a? 1\"';.0 ј е (паТII'IЮ1. IIё1НЮ 
су наде у:·.! а.Аудне; ана Је юнrеТII'IIНl. - а ми Tl~ СI[

гурни :mам () ;1,[t је таква - онда је само 11И'1' (\ље ПРОJ\l~ IIя.., 

н.а;1,а he .'Ј " У Л1! У <iIl СТИ да своје 'OllpaBE= 1I! , IШ (Ш'i.У за ыаНlI[
перију IIf"'РОЛНУ " 1\"let.,y овима и 1КIIВIНШ 11 "1>Т1",,,а , I;руi", 
је lIајБЛ}}f': U ' Аошао тој t.ЈИСАН. Н )егов 'Ь ~ се P<.lДIН'Ы8Tap 
окретати на ":Џ'18шюј сrзСТ,,!ОСТlI и ' HohlIOj Ta~aj; 011 )'. 0 , 
<;(-: О(ЈјпаТII t; u ул:1. гле ГОЛ Ј1мп ТОIfАО 'Н..' . а 'I'ОПА()те 111\111. 

е.вуда . А.,Ш 11«. J-I ССР{;Ь У Н\. ма.Н\. 11 ... Н.: П[t Сll рана llpe .. la
:зеhи на наше П(ЈТОМСТПО. OAllct-.с са Ci"I (;OM н r'.'1n,e lIaj

lIепраКП'IЧlllfј е:: ыашине, ноја је ин:а.да. I I ;tllраВЉСIlа. . 

Горе 11():.\1еIlУТИ С}{СlI с римеIlUl' C~ .r.U I ј е ј едан . Mel)y 
Мf-югима другим, ИСТО ПШ.О ИflтереСН~Н,I t" l{еuсримеJI'Псма , 

. " " 

)';0]11 се лаЈУ II3UРШИТИ С3"'1o .! UЛНО.м ililЩОhl 11 са ШIlЈ;{ -
. " " 

мvНиЧННМ СТРУЈама висоиог потеШЏ1Ј3_1а 11 ""РСIШС1IЦИЈ С. 

l\Iи мо}н: е.\l () С'.Jlојитн из (моваllУ линиј у t'<I I-I ;Н'ЮРОМ таНIIХ 
струја, 11 ПРО1lУСТИТИ струју НО тој ЛJ!Iшјll , 11 lЩ С 1331{01\1 

меоту ЉOHO~I , .ми смо у стаљу доБИТJI Т ;'ЈЈ{У струју, I·юја 
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може да СТОШI дебелу бакарну тицу . l!.ш , ' 111 можемо, 
1f3BeCH~IM II YTC~I раЗАОЖИТИ :какав раетвор у СЈЈСК

тро.штској "елији спајањем само једног пола те "слије 
са .... !Нијом И.Ш извором енергије . ИАИ М II СМО У стању 
спаЈањем са том .r1инијом ИАI1 још It caM llћt приб .. ннка
ваљем , раСНОТАИТИ сијаАИ'IУ .щмпу, безваЭДУШIIУ '\6Н 
И.Ш фосфорае.'I'У ку,·лу. 

Ма 1":0 .'1 И 1-\ О изгледао непрактичан 'Пlј начин рада 
у многом п огледу, ОН је извесно прак.ТНllН, Н l1 ll~Ta ВИUIe 
ВрАО нористан за произвођеље све'l·ЛО СТИ. :ја у савртану 
"е лампу тробати само маАО енергиј е и а,<О у опште 
буду тице потребне, ми "емо бити у ст~и,у с.1 УЈКIlТИ се 
енергијом бе~ ПОВР'tтlIе жице .. 

Сад ј е Heh позната ствар, ла се јеЛ110 тело моше 
усијатн ИАIf ФОСФОРII ОМ снеТАошhу рас неТЛIП' II , ЮLА се 

ИАИ додирне II.·IИ само приБАЮI'" нзuору САеЈ(ТРИЧНИХ 
, . 

II :МПУАса ЭГОi\ IIQГ иа.рактсра; на таЈ се наЧIIН :моше 

проиэпеСТl I ДОВОЉНО спеТАОСТИ за IlраКТl.I'II ЈО {Јсветљење . 

И зај И С'l'а, ла се најмаље каже, вреДII О је ПОТРУДИТН 
се и одреДИТII најбоље УСАове и ПРОllаlю Нl\јЗ ГОЛНl1је 

llаЧlIl-Jе те да се таЈ задатак пос.тигне. 

]-[еЮI су резултати ве" постигнути у том правuу 
н ја ћУ н х У !{ратко . споменути с на;ЏН I Лf\. ће 611.1'11 
ОД !-;акв с корнсти. 

3агревање СПРОRОДНОГ тела я:атвореl!ОГ у Л()IIТИ Н 
сп ој ено г са },Н}~ВИМ извором бр::шх II (ыtЭ~IC]ШЧIНIХ 0.,18Н,-

~ 

тричних lI~IП У" lса, записи 0':\ TaJ'~O МIЮ\ ' 11 Х (Ј1\О."IIОСТlI 

различите ПрIlРО/,е , да је тешко ИЗ (Ј с.:hll је .. tl Ю ОIIШТО 
l1раnИАО ПОЛ I'\ојИi\I је то загреваље н ајја(lCJ. Што се 

'l'lIче величино са. .ме . .tопте, нашао са.М, да на оБН(ПIОМ 
ПАН само ~Ш.-lО САабијем а'ГмосФерско~'I( ItPllТfl CKY, док 
. .-
Је пазду" Ј ОШ лооар изuла'l'Ор 11 даК·l е ЛN; те,1O нсп ушта 

праНl'И1..ЈШ1 н сту КОЛИЧИНУ енергије ИRВОСllО Г п отеНIЩ

јаАа и .t.рен.DUlIцнје па БИАа .Аопта nСАИIЏt НАII МЭАа, ла 

ће се тело ј а че загр~јати аЈЮ се заТRОI"" у М""'У лопту 
ј ер се 'l'ОП.4uта У то>! САУ'Јају бо.ье очуна . 

Ка.( ј е прнтисак СА аб I! IШД ваздух НQ(;тап е бољи 
II~H! гори СПРОНОДНIIК И.IИ кад се ваздух ... t UHOJbIl O эа-
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греје те ла постане · спровод.ыlВ, тело се јаче усија, 

кад је за творено у већој ло пти. 
Кад се врло јако ваздух извуче, '<аА ћ!атерија у 

лопти ПОСтане " зрачна" ( радија.ша ) вемша је донта у 
нешто мало бољим ОКОл"I100тима од мале лопте . 

Најзад над се постигне · највиши ступањ разре!)е
иости АО нога се у остаЛОћ! долази ванредним сре

ствима, изглеАа да изнад извесних l1 арочито маљих 

Аопата, нема приметне разлике у зш·ровању. 

ДО ТИХ се резултата дошло многим СI(сперимен-гима 

од I<ојих се могу показати само нer~и , Iщји су мало ин

тереснији н Iшји понаэују утицај веАИ'IИIIe лопте на 

ступањ разрађености. Узете су три лопте, од 2, 3 н 4 
паАца 15, 7 ·5 и 1 О сантиметара ) у ПРС ЧIIJШ У; У сре
дишту сване те Аопте утвр!)ен ј е 110 ј е,ЩН угљени ко
нац оБИ'IПII Х сија,шца, свуда jeAHaI<e деб.ЫЈНе. У свакој 
је АОПТИ јеАан део конца YTBpf)8 H за п лаТIШСКУ спро
ВОАНУ жицу затворену у стакл е IЮЈ 1(81111 !ЈАИ ДрШКII, 

эаl'опљен ој з а саму лопту; по себи се pa~YMe да ваља 
пазити да се у сна три случаја све појсдиности у но 

АИНО је могуће на један начин изв еАУ. l1а CBal~y стак

.Аену цев [I.Ш дршltу у .АОЈ1ТИ напучена Ј е Ja llO угла'Iана 
цев од а .... уМиlIијума, која се дрщи за АРШI:У Сll ој им е.>lа

отичним IIРИТlЮКОМ. Задатак те , аЛУМН1ЈнјумС!{е цеви 
обја<:НIIћС <:е лоцније . У сваној .~оrпи ј еЛIID.IШ ДУШШlа . 
усљеног I-\О Нl Щ llИРИ изнад те ме1'а.Ане I(OLHI. ДОIЮЉНО 
је да се сада каже, да се НОД ТИМ УСА ОIIJlМ а., ЈЈсте ду-

.шине конца I1ете АеБЛ:.Иliе - И .1И д ругиt'ol речима , тела 
исте масс - аагрепају ДО усијаља . Све се ТР'I ,lO пте 

затопе за ј еД Il У спtl'~teн у цен Iюја је у веЈН са lllпреп

геловим iRИВИlIИ :М IUMpKOM. Над се на т:\ј начин Dисо н:а 
раэре!)ено ст II О<:ТИГIIе , стаКАена цев која носи лопте , 
затопи се . Сад се пропусти струја ј едно за ДРУГИМ ЩЈО3 
сваку ЛОПТУ 1I наш"1O се да <:е КOfЩI1 од l1рИ.1ине д О 

IИТОГ сту"ња усијају, осим што би <:е "ОГ.1 0 додати, 
Аа се нај маља лонта, IIамештена изме!)у обојl1Х лоната, 

мало нешто Јаче усија . Тај се резултат н очекнвао, 
ј ер каА се 'Iа која .. O!lTa споји са калемом , сјајност се 

са ње преНОСIl 11 на друге Апе те TaltO сво трн кугле 
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саЧlIњавају у самој ствари један суд. Над се све три 
.. lQпте спој е са Ka~eMOM, У најпеlюј је .IОll'1'И l( онац нај

ојајнији, У средљој је Ma~o мање сјајШI а у најмањој 

је конац ДООl1ео тек до црвеног усијаља. Jlопте оу за 
тим свака за оебе затопљене и засебно иопитиване. 
CjajHoc'l' конца беше сад таква као ШТО се очекива~о 
према претпоставци да је енергија би~а сразмерна по
вршини АОIИ'е јер је та ПОВРШИRа У "ваком СЈ1учају 
играАа УАОГУ кон,\ензаторске об~оге. Према 'I'o" e ра
З.шка је биља мања између највеће и средље него иэ
,!et)y средње 11 lIајмање Ј10пте. 

БРАО се :,ани"љива ствар опаэи~а "од тог щ{спе

римеllта. Три су "опте биле обеше.не () једну праву 
Ж!ЩУ спојеllУ са [lОАОМ кмемовим тако, да је највећа 

лопта дошла ва краЈ Жlще, ммо даље од ње утвр

ђена је најман.а а исто ТО"И1{Q још ,\аље средња. Угл,ею, 
се конац усијао у обема веhим куг ~aMa, IШО IlITO се 
.. очекивало а најмања ни И3 дмска није ТОЛИКО бllМl 
усијана. То ми је дало повода ,\а ПРОМОЈЈИМ lЈ()А(JJlшје 

кугаАа па сам нашао, да ма ка}{о биле !{уг ле шtМС
штене, увек је она у средиш; lIајмање еuет.ш .. а. Тај 
ЧУДНОВЮ'И резултат, ДОАаэи 0,\ еле({тростатич!<Ог деЈства 
између ItYI·aA a. Над су куг Ае намештене далеко jeA~la 
од друге, ИАН ка,\ се вежу за темена jeAHocTpaHOI' )1\11'1-

НОГ троугла , сјајност ]{угаАа је сраэмерна ЉII,ОВим по 

ВРllIИIIа~fа. 

И сам је оБАИК суда од извесног УНЛII"а, наРО'IИТО 
«од RИСOl{ О I ' СТУllања раэреt)С Il ,а . Met)y еВЮlа разним 
оБЈЈ ИЦИМn' , 11 3ГА еАа, ла је :куглас:г облик оа несаГОРЈЬИRИ~'1 
, рефраКТОРflЮl 1 ТСАОМ утврђеним у љеговом средишту, 
најпробитачнвји , Експериментом се дока:<ало, ,\а се у 
l{УГ..1.И, рефраКl'ОРНО теJlО извесне масе .\10Ш.С МIЈОГО АаЈ\ш е 

уоијати него ма у «ом суду другога облшш. С 1'01'11. је 
очевидно Ta]{ol)", боље дати и телу које има да се усија, 
облик лоптаст. У сваком случају тело се мора наме
стити у среДIlIIИ , где се сви а1'Оми одбијен]! са дува

рова сусрећу . То се најбо.ье постише кол ..!опте ; ал и 
с.е исто тан() МОЖ~ ПО~'I'иhи и 'Код ЦИЛИП.-'РИЧПОГ суда 

. . 
са Једним НАII два права I-шица, КОЈИ се Н::t.Нlзе у О С JI 
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ци,шндра, а може бити и у шtраБО,'СI( ОМ ИАН другом 
l~aKnO ћl сферном СУДУ са рофраКТОРШlfl l ТСАОМ или те

лима на~tеШ'l'еIfИ:М у жиаш И.-1([ у Шl1il-iдыа ТИХ попр

UIина; ОВО 1IОСАедње не И3Г.i!еда nepoBaTllo, Јер се наеАек
трисани ~ТОЩI морају одбијатJ.I 1Iорма,1II0 са поnршине 

о коју ударају, осим ако им је брзина вдрапо uеАш{а, 
у KOћl се С,1У'lају ћlopajy по спој при,шци ' ВАада'!'и по 

ОПШ1'ем Э aI';'О НУ и одбијањУ. Али ма какав об .. НШ имао 
суд, ако је разре!)епост у љeћlY САаба, конац пе се 
усијати до истог с'гупња у СВИћlа сnојн ,,, дсловима; ако 

Аи је раврег)оље uеAlШО, а суд је лоптает ИАИ крушкас1', 

као обично, појавиhе ое извесне Л(ЮIШС таЧН.е и конац 
се више уеија на ТИМ ИАИ б.1И3У ТИХ тачаН.а. 

Да би '1')' раЗАИКУ показао, спремио сам овде две 
ћla.1e ,'Оl1те са свим једнаке, само је у једној ваздух до 

не'{Ае а )' другој са СВI1ћ1 разреt)еи, Над се обе споје 
са калемом, Iшпац ће се у IIрвој АОIП'II по l1еАој својој 

дужипи једп()стапно усијати дО" пе у Д РУI' ој онај део 
ltонца, ШТО је БЈI11ЖИ средишту кугле, б rПl1 МНОго ИН
тензивнији, НН1'ересна је ствар ноју тај ФСIIQмен ПОIШ-
3УЈе онда I\аД се два конца у ,IО\lТИ УТЈЈрде, 11 сnаки 

се од !ьих споји са по једним ПО.1 0М Iшле ,\'Ia а наро

чито је c'l'Bap занимљива ако су конци 111'.10 близу jQДaH 
другоме, а ј1язре!)еност је врло јака, Ја сам "риметио , 
да се у '1'1'" eKCllepl1Mell'l'l1Ma усијају К nlЩII ",.мо у п о

Ј единим тачка.ма~ и у IIp13H мах сам МЈ.Ј (i .НIO, Аа '1'1) .,1,0-

Аази од неједнаl<е структуре уг,.,о"а, А_ш ' "ад сам 
се боље са појавом УI"10зна(), нщнп<.iО С(;L IИ на љен 
прави узrщ; , 

Да би се рефрак1'ОРНО -re,'lo, ЗЮ'ЈЈореllО у "0111'11 ШТО 
ј а'le YCllja,Io , добро је из еКОIН,ШClПlХ 06:шра, да се сва 
енергија ј;ој;, се са Il3пора уноси у !{ УЈ'" , )" донесе 6ез 

- гуБИТaI-:а ЛО ТСАа ноје 'се :~al'peB a: еамо О;1.аТАС 1-1 нп 
од "уда "Шt ' Је она мора зра'ш'Ги, По се6!! се ра:;уме 
да се тај 'l'е о ријСRИ наХ1'8В нс мшпе са сгm :н IlC LJ'ylIllТrr , 
3.АИ је ~lOгуЈ·I С ЭГОДНОМ 1'\O I-Ю 'l'рукцијО1l 1 lЈОјелшшх де.лnВ<L 
приБJlИЖIlТIt с е Вl1ше ИАИ маље том ' I'СОI)вјCIЏ)М захтеву . 

Са више се разлога несаГОРЉИDО Н ,.,.. IJC'I'PM:'I'0PIIO 
тело ПahЮС'ГI1 у средишт)' "ОIl1'е 11 УТВРЛ ll аа CTaK,leHY 
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цеА у I<ој(,ј је у ИСТИ мах 11 СПРОВОДllil ;юща. Пошто 
је потенцијал. Cl'pyj~ II~измен ича[Ј, он у I ' flче Н.\)'К] ' IШНQ 

на раэре),еl1 . ''аС I<ОЈИ Је ою) це nи, )' ,;. ·, ед ЧеЈ'а гасни 

молеКIМИ сиажно ударају О цсв И заl' lюј у је . lIа тај . . 
се начин, Вр.,l () ве.лики део енеРГИЈе, Н ОЈа со уноси у 

"ОIJТУ - а lIарочито кад су СТРУЈе "р.' О DlЮОЮIХ ФРCI.{

IJСНЦllј а - може изгуби·,'и. Да бll иабсr'ао тај губllТaI{ , 
И.Ш да б'1 "а бар СВСО на најмаљу МСРУ, ја сам за
""онио разрсt)сни uаздух 01<0 .. 0 цеви, од ИIIДУI<ТIШИОI ' 
дејства С ПРОllОД Н С ,}Нице, об)ЈОЖИВШИ С'l'(\..] -: .1 0НУ цеп ј еДНО1-! 
це'ви "ЛН 06"огом ОД СПРОIJОДНО" маторијала. ИзrАеда . . 
да је uап сване сумље, ла Је <lАМIПIИЈУМ :за те цнљевс 

најЗГОДllнји мстал раДI' ,шојих разних и В"OI;lШХ особииа . 

ЈеАна је само незгода ]{ОД тог · Me'I '(:L1;t , ШТО се .. 1 н,ко 

ТОПИ , И за ТО га 1Зал .. а намеС')'ItТН на :ЈГОАНО.\Ј ОДСТОЈаљу 

ОД усиј анога т8Ј1а. Обично се узме '1'агша алминијУЫШНt 
цев, које је пре1 llIИI{ мало ман.и ОД ПРО 'lIlин:а CTaKr1.elJ t:.: 
цени па ос 11 .0 :\01 оБАОШ,И цев . Сам ела(':"НЧШ-1 [IРИТl'l сан, 

је довољан ла је ОДРЖИ да се "с С'1аI('Ie , "АН се ради 
иеhе ОШ'УР НО\ ',тн мон{е још напраrШТII ]Ја l{pajy и из

нутра lf јед][а ивица. Горљи и унутраlll ! ].] -' рогаљ lJЛ Q
чице - т. ј. онај што је најбмшш ре' I ' I"ЩТОI>lIOМ уси
јаном телу - треба да се I1се че ДI!јш 'uнаыIU lfOI!IТO 
ое чеото Аеш«.u3., у САСд јанс ТОIIЛОТС, .. \а се тај РО IЋ.r1 . 
савије 11 Аоl)с 11.-111 врло б.r1И;iУ И.А11 се ј ( ,ш и додирне 
!ја ЈИИЦО :\1 или НОIlцем, :К ОЈИ IIООИ рсФраlП'О ј1IIO тело, 

Ве"нки се део е нергије (,оја додаЭI1 у А ОНТ)' трошн оида 

ван )' 1I 0трсб е. А .. t умиilИјУllН;Ю.l I(ев Tpe{in ла буде маА!) 
ДУЈЮ.t 1).'\ еТШ-\ .. 1 е llе I~ШН1 - јер иначе, а l{О је стан.лu 

с.увише блнзу YCllj a Hora тел а, оно се ~ J O i l ~C јш·;о аагре
јаТII , 11 постати више или ман .. е (јIIГЮЈ .IO."t .ЫШО, у С.НЗА 

чега се fo.10jI~C или rазбити ИЛИ моте (;нојом СIlР ОНОД
.ъиu ошhу спојИl'lI метаАНУ цев н CIlP0I!O, t HY ј.НИЦУ те ос 

па тај lIa'-1II1I fфАО m }.1J11«:t- I<ОА IIЧIIIШ, СIIСРПЈјс може 113 1 ' У

БИТII У ЗШ'ре"аљу цев". да б" се још БО .. I ,е IIзбег.ш 011[1-
СНОСТ ОД :lаЈ ' р сm.tља, отаК.1ене н еви, :књо ]1 ла 611 ее е Jl}Ј С 

ЧПQ е.rlOlПl'ИЧlШ (НlOј измеl)у метаАне ]~CHH и c.H~I{Tp ()Ae 
\ спро поднс )ЮН.l.сј, ја обично (Јмотам (: 'lЋ I ~.ACIJY I{СН си 
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IICKO.1I"':0 САОЈена l'аlПЮГ АИСЈ<упа, ЈЩЈИ ЛОIJНРУ ДОТАО 

,.-t,О1-tАе 11 MeTa.M·la цеfi. 

Ilре' Ј' ХОАllО су иапомене на'вс,]еIlС Д'l ГlOMOJ 'HY ен

СllеримеIlтатору у његопим првим пробама јер за осталс 
'l'ешкоh", (Ја које Ье иначе lIаиhи, (Јн Ьс пе!; сам Ilаtш 
среСТUШl да их саНАаАа Jla свој па~IНН. 

;\а (,и ПОI{аэао лејСТUО заКАОШ.t, .Ј{ао и I(ОРИСТ l\оју 

ОН даје, ево овде Аве AOIIТC иоте IЮ.1 11 '1J.IIIе , са овuјим 

(ј'IЋI(.10ШIi\( ценимц" СПРОВUДНI1М Ш:Иltама. и УГЉШШМ КОН

(]има об ll'ЈНИХ Аампа сијаАица; об е еу н у сtЮму ШТО 

је MOl'yf,e мичније Me~JY с!)бом. С'гаюеlJа цев ИАI1 лрш"а 
jeAlIe АОН " ' С оБАо>кена је аАУМИllијумсl(oЩ цеви, ЛОЈ, Аруга 
није. у ПО4етну су обе Аопте биле c lJojclic јеАИ!)М цеш" 
"оја ј е била у веэи са IUпреllгеЛО ПШI tI!ЩЖОМ. [{а,,\ је 
сав ваНАУХ ЩШУ(Iен, зн.'ГОI1...1:>8на је Ilајllра снајна цев u. 
за ТИМ .AOIITe; IIрема томе се uбе налазе на 1-10'1'01'.1 ОТУIIЉУ 
разреt}еll .а.. I{ад се свака Jlонта аа се СlIоји са н.адемом 

који даје, један извесан IIO'I'енцијаА , у гљеllll сС KOlla l{, 
у )ЈОПТlI (ја а.ЛУМИllијумш\Им заК10НОМ, ј •. ню уеи.1а, ДOI{ 

се I{OHaII у nној APYI'oj ЛОПТИ, Со (;\.. иеПl1l1 lIотеlIција ... 1 0.~I 
не MOHtC нн l~pHeHO УСll,lати 11 al{O пnе.Ае/~ља .ннпа IIма 

у себи ВtlltlС снергије од прве. Над ~C обе У ИСТИ мах 

сноје оа ПQ.10М ка..1емuвим , раЗАНЮ1 ј а ј uш ОЧИ1 '...tеАнија 
" нокаэујуfн, DаЖНОС>1' занло!!а. Металн" цен која об"шже 

. . . 
С'l"аклену АРШКУ У IШ.ЈОЈ .Је С!!РОR(),\tШI ( , врши )' С'('I3арн 

две oApel)etle ФУВКt]ије: IЩ нрвом """ " 'У леј ствује 8ише 
ИЛИ .. маЊЕ: нао елеКl'ростаТИЧКIf BaR.:1UH,. 11 тимс eltOIlO-. . 
мише енеРI'ИIУКО.Ја долааи у АО П'I'У; С л ру!'с страно, 

ма l':U..1I1KO БИ..10 еЛeI\1'роо'га'l'Н'lJКО Асјст во тога заlt.10на, 
он Аејствује још н ме"а!Н'ЧI,", СНРС'I ... , најуЬи б омбардо
вање па даНАС и jal\O эагреваље I<ао 11 MUI'yf1e Јшарсн,с 
С)1<1.601 ' носиоца рефраК'I'ОРНОI ' уоијаНО I ' Т ОЈ1а И ... 1И и: Ш1.ме 
CTal,,'Ctte ДРШКС у ltojoj је ClIpOHOAHa "ш ца . .та Шlжем 
CAaooz HOCl-lоца, јер је очеВИ;l.110, дп. -јЈll t-:Оllцен 'гриса.1.11 
ТОЕАОТУ IIIТО ПО'ГПУl-lије на УСIЈјшlO "l'e.lo , њеf'ОU 110 0 11.']<.1.1( 

мора бити UP.t10 танак , кан:о бн ОДUСЮ 1LПО је Morylie 
мању ItО.шчиltу т!)плоте спровођеље" . Ме!]у сшша дру

гим IIОСИО I~има, нашао сам, да је најбо.1~И обllчан УГЛ:...ОIIll 
конац AaMlle сијаАИЦС, - яарочито эБОI~ 'I'ora, ШТО Mel»' 
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CllРОНОДНШЏВl iI , (ЈII мош.с да НЭДР iШf наЈI : нше ступње 

тО'ЈIЈ10'!' l lе. 

Дејство ~1C· 1 'u..НЮ цеви l '~ao 8леКТРUQтаТIIЧIНН' НаЈ{ .. 10Ilа 
::зависи у МВОЈ'(.ЈМС од ступља раЗрU!)8НОСТl I. 

На ваНРС,I, 1 1O ВИСО1\IIlН С'1'УПII..>има раэрвl)сљu. - Ј\оје 
се IlOстш-не ое(ЈОИТО!\l на;ЈОЬОМ и наРОТIIIТlIМ lIаправама 

С llојешн.f са I .UII,'Ю I-IIЂ.10IlИМ шмрн.ОМ - Ј:ад је гасна 

M\lTCpl1ja у ... 1011'1'11 )' ултра.зраЧIlОМ стан...у, онла. за){лОН 

д еј ствује Jlaj(io.l,e. 

На НСШПЈ IIIIЯtе!t1 стушьу раЗ}Јеt)е"ОGТJI , Ј-юја је од 

IIРНАИЕ.С оБИЧ11!J ва.куум I\РОЗ н.оји )j BapHНlЏt НС IIРU.'lа3И«, 
11 у ОПШТ~ .. .1ЈН: се МОЛСЮ-I.НЈ гаоне маТСјЈI1ЈС у главно!!" 

нрећу ПП JlјЩ':II .\! .А ИJlијаМ<l, ~Ш{.АОН још ДО",," дејствује. 
Ра/\Н објаШII)С II ,а rorl1 ... e ОРl1ысдбе 110трсбlЈО јо llаПО~lе-

. . . 
н ути , да olla.1 ван.УУМ, I':;Р03 ИЛ]I1 - )) НС IIlюда~ш вар-

ница џ (ја 0611'IIIOl"' J-Ш.Асма I{PO~ нојн 111)0'1'11 '1 ), I1МIIУЛСII .. . 
1J~111 СТРУЈО e.НloIIX 'l' IЮЈНIC IIIЈ,I'I.lа , IНче НН II~I ,tЏL.1шti-t ТО 

lI CTO, ШТО Ј1 I;a /~ ЩН.НЗ. l{алем JlРUТI1ЧУ О'Ј'РУјО Bl ICOI-ШХ 

ФI)(,~I-шеfll(ија. ~ - оВО;',! случају ваРШНЈ,fJ Hp.-l/) "lЩ{О про

.Iа.:·ш l-фО :Ј ра~~р() Ј)СIllI гас, щ)mЈ I{Ojl1 струје са с .. l абlll\1 . . 
"'peKBellUII.l<1 .\ la IlIшаио нс Щ)О.не-ю, lIа ма I I OTe IIЦIJ,la.l и 

бliо ВИСОЈ\. На 1I{)"' 1!I ().\·1 IШ({ l 'Iј1llТlI С I<У, са (ј l :!I.\ 1 1'I:mfJIIYTo . . 
праВIIА О !Зроли: ШТО ЈС - I;IШЈ;Ј. ФреItВCI-IЦII.l:t , у ТО.llН<О . 

теже u ЩJI-!I I lI, о 1. Ilpe.·H-t::·Ш lI:нюlЈУ полова а Н:lрОЧIl'l'О аl{(Ј 

еу I\ У I 'АС IJAII ,1.(II'I"е I!UI-~C iJ:шеСIIС ве, Н1ЧШI(·. 

lJaj ~t()A lIa I;РјlO 1I1Ю};IIМ еТУПlI.llЈ\Нt pa;· II (\ ~ IJ<,,'lblt . н а,\ 
Је Ј 'ас ло(,ар еll l ЮIЮЛIIШ·:, 1IH:T3,lIIa IЏ.Ш . If(~ l'а,\10 Ш : деЈ

е'l'НУ.lС н.а() е.lе l' Т I Н Ј (': пtТII'1I\1I :lrH: .1I1II , IЮГ(Ј I Н I ' : ! НJ ll.IIU lluT-
. ' )' 110J\1a.}I';O P i1C,TYP:I!J.C Cf-ЮРГII.lС r.a Co II}J 0(30/llle _;- Ј : fII l,(~ . о {Је 

у ОС'ГНАО.М 'н ..\](Јј', ·Ю ОТIЫ,:lIваТJ-I. Сад је ћНЛ:l..llI;t. I(СП у 
добрОј еЛСЕТРJl 1 !Јюј веэи са СIIIЮIЮЛНО1' ЖIIЦО _\I , Н на.ј
всlЈИ лео (iо.\i\Ј' .IР/I,О13йња јс уtlравл-.сн iШ HCI;, / lOl\.1 0 год 

е ... 1СКТр l 'l t IШl J; (~~la ниј е Аобра, СПР(ЈЈюдна јо Ц (~H yueH ОД 

нен,е II Э ВСt.I1 е J : OJl I -I СТИ, ЈСр 11 аЯО lЮ МШI\ ( ~ :'.шог() ла 

уuпедн ellepflIJe . I1I Ja l< ШТНТII НОСII,Ј<lЦ РСФI',;( I ,ТОjl Il G J:~ Y

ГАIIЦС а Т1IМ С IIР .ынm.е да се што Вllше CJlC!·II ' I I.lU на r,aMY 
нуг Ј1НЦУ 1\ОiJlЏШТјЈIШIС. 

Ма I<ОЛ1li-~(Ј био обим У КО .\Ю а~I Уl\lIl11ll.i У ,\-I С I :: (:t цев 
врши УЛОl'У : Ш. КIO!lа, љеlJа Ј е КОР"СJlИСТ ограl-lII l lеН(1 на 

13 
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Бр.,lО ВИСОI{8 С1'ушье pa::Jpel)cILa, I~a,_~ је l1;:Ш.1(mаН:-l (ј,.'\ 

е.лектрuдо, Т, .Ј. кад. гас, узет 1ШО I~О,1Јша. 118 СПРОНОДII 

И кад ЫО.lUЈНIЛИ ИЛИ ат()fo.·IИ дејствују Ј-:;10 незаВИСIIIl Но

СИОЦИ С..1СliТРИЦIlтста. 

Пород НОМ8НУТОГ дејства као ј<:1fIИ JlЈlИ с.Нl,бији 3aIЦl()1l 

У правом еl\IИСАУ речи, спроводна цен !IЈЈ.И 06.;101'а Ј\'lОЛ-,(~ 

још дејСТ130вати, у СА ел своје ОНРИ!\( f,'\-,ЬИВОС'l'И И н.ао 

Једна BPCTCL 81'а.1.изатора или l\аи ШТlI'l' l-шји уб.1.шн.ава 
бомбаР .. Ј,ОRaIъа М:ОJlСКИЛСЮl () С'I'аl\Л81IУ I(СВ. Да би бl10 
јаснији, ја то дејство cXBakaM на ОЈ>ај Шl'lИН: ~ ~-m

:МИСлИМО је .. џ-IO ритаМСIЮ бомбаРАоuаIJЈU .\fО . .101НIла о СПРО-, . 
вадну I\8П; оез сумље се мuше ДССИТlЈ да .Једни :МО.lО-

I'ИЈ1И ИЛI1 ;-I,ТQМИ ударају '18шhе ОД ДРУI'ИХ. Uни 11.8 први 

доhи У ДО,\Щ) са цеви, предати јој свој сувишни е.'1е1·:

трицитет II цен је нае.llfН,,"трисаШl таЮЈ, да he се е.л81{

трицитет распрострти но I(с.лој ЉШI(\i I(()ВРШИIШ. 'ГaI'Ю 

нае.llCIП'}1ИtјШIа ЦСН јан.о омаљу је OIJY Сllергију, I{OJtl 

се губи у бомбардоншьу и то са дна ]ШЈ.АОга: tlрпо 
. . 

е.лектрИlЩТСТ l{o.lУ даЈУ атоми, pa;~aeTpc (.IO ораЗl\Iерно . . 
ве.llИ!Н)Ј IIOВРШИНИ цеви те Је I1рема. '1'(ј,\Ш I'устина ОАСК-

.. ~ 

трицитета. на сваКОЈ њеНОЈ 'l'аЧl\l'I. ОАа(ш, аТОi\ЈИ се 0,\-

бијају са маљом оноргијом него 1{(],A бн У/Щ,ра..1И о I{aJ-~(lВ 
добар И30..lатор; с друге страно, I1UШТ() се цев Ha8.,101'~
трише у С.1СЛ додира прuих атома l{оји еу ;1.0 ље ДОIIl.III, 

нанродоваље с.lедећ.их <-l.Т()I\Нl IIPCI\IEt [Ј,С\ВII је пп ше 11.1If 
маље СПI)L~IIerю одбијаљеi\l, н.ојнм IJ;Н;,1СН.I'РИСННtl цсв 

1\Iора УТШ(:lТИ на атоме наС.l1еН:'l'рисан(~ НСПНI О.Н.ШТРl1-

цитеТ(Ј1\[. То ОАбијаље МО}l{С Вlfше Iјута ла будс до
ПОЉIIО на .. ~a СI1])С Lји један ве.НIН.И ДОО атома да ,Ј,оl)с 

ло цеВII, I;IJA ДРУI'ОГ lIаЈ{ дола. 01[0 ОII(ЈТ може НIШТIIО 

'да смаЊlI снергију I-LИХОВИХ еу,-1а .. ра. ()'ЮВИДНО је, .џ~ 

IШД је ра:Јре!)еље 131'АО САабо 11 p":Jpet)cJ[ гас Д()бро 
СПРОВОДИ, с\а нн .Један од горљих AeJ<..iTaBa не моше. Ан. . ., 
наСТУIIП 11 да Је све маље атома !{о,lи r)(\ слоrЮДIIО МОЈ')' 
!{ретати; ,лругим ре'I1Iыа, ШТО је ступаљ pa:-1реl)сlJ,;t 

ДО иэвеCI-Н~ I'раТШI(С НИШИ, то јс lf [;el'llf :Јlшлај (Ј6а 

горља ДС.Ј()ТЈЩ, 

'ј' . () шт() сам сад назао, 
. . 

номеп КОЈИ Је опазио Il})ОФ, 

моше 

'{ру"" 

, . 
да IЈОЈitСПI1 онаЈ фu-

11 1li Ј Н.(јме CU IIра}н,-
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H~eњe RрОЭ "акну I';УГл.у много лакше I3jJlUII нал у љој 

има .канал 11 3 0.lН\ 1'ОР Hel' O СПРОВОДНЈШ. По MOI\l~ .МIlШ
љсњу, СЩЈULlUДНliК ооде умерава иретаll .е атоыа ва два 

горе ЛОIш,зана начина ; према томе да ОИ постала вид
љива ва.рш-ш.а {{роз .АопТу, потребан је \IIЮГО ВИШИ 110-

тенција.л ar-to у љој има Rандв СПРОВО,д,ПШ, и н а.рочито 

аио је његс;"а lI()вршива ве~ика, 

Ради објашљења oHol'a ШТО (;ЮI ЛО сад >:азао, 

"орам УП)'ТI1'!'И ва сл. 137" 138 11 13~, '''''је IIредстап
.љај у раЗlIе ра спореде IЮЈеДШIНХ де,ЏJllа у .<oll'l'aMa 
обичног облш-ш .. 

\ 

СЈ . 137. 

Сл, '1 ;37, представља преСеЈ{ '<011'1'0 I~. са стаКIе!ЮМ 
АРШНОМ s У jiojoj је СПРОПОАна ""'ца 1V , (Ја УГ.ьенrш 
концем 1 YTHplJeHHM за љу, који у исти мах сл у'" " као 
НОCl,ла l\ ре,r,раиторне riуг,шце 1n у среДI1Ш'Ј'У л опте. М 

је C.t1 oj тан]{о га .Аискуна, омотан lЗише lI ута ОЈ<О дршке 
s а а је аЛУМlпrијумска цеп, 

Сл , 138 IIредстаlJља ТalШУ лопту са lI ешто сав р
шенијом ЈШlIструЮџ'јом, MeTaMra цев .') ј'тирf)еlIа је 
I{акnим год цементом за грли!; цев ". У тој је цеви 

13' 
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УВРНУ'I' комад Р од иэо:~ аторон.ог МН. 'I'СРIIја"н\. а у ]]')е
говој среДIIНИ )'TBpt)611a Је дl'ШIШ t I(QJ <1, ,,·, .l),)Ю' IШО 110 .. 
II ~a коју се о паЈа Сllроводна цев 1V. ј "Ј се по .. "ора 

, 

добро ПЗ0ловаТl' од "ота .. !!" цеu и 
S. па за '1'0, aIЮ је ,«",ен ' ,' носебll 

/ 

спроводЈы�п,' - ОUJlЧНU '1'0 тако 11 

бива -, онда се ЩНЈСТОР IIЗ.мс~) у 

IH.lMaAa r ' н l'џ.НtЬа. ЦСШl lIепуни ' 

ЈttШШ1М ДI)БРI1М нuола:I 'U]Ј() :\I , Юi.О IЈЈТО 

ј е на lJример lIраш~ш (Ј ,.1, .JН CJ-~ Y lf a.. 

На с.л. 1:3И IШДН се I;УГ.'1 а спремна 

за СНСll СРllмс нти сан.е. Н.()Л те )iY-
. / 

ГДС, a . .-1У ·~IЈ~НlЧУ?'1(~1Щ, I~e l: r. llаолеВСllа 

је јеДНllfo.l С IЧНШО ,:\IIШ";IЈ.\I, ЮЈјЈЈ 1I;:lла ::II! 

на поље 11 IНЧН ОАУn;Н :.i;:,t Ве1ШТII

вање леЈотrш, ЦCIНI у ра;';НlIА! OEO~I

I-IООТИ :Ш1. 

Пошто UU~\lбаРЛ{ЈШIЊС М().tI8ЮI. 'l а , 
о СТШ~/Iену цев Н.Н! ,\ I )}[H:Y, у КОЈ пЈ 

Је ' СIlJЮI}ОДllа .iIШI Џl) ,'l,(i,'I~' :Ш O .. ~ 111-1-
СА. 

ЛУI\ПIШЮГ ДСЈства T(~ ;l{llIle Щ)ОЭ 

раэрсt)ен ЈЈi1:ЗДУХ, ШЈ'Ј.'}ЈеUIlU ј е, ла со Т(I ,I,ој отво, што 

је МОГУЋе IШШС С ГН::-. ;Ј.С , па за то треба У;ЮП I Ш"l'tJ т<ньу 

шицу И оба.ЮIТЈ.Ј је IIIMU дсбе./Jll i\ 1 С..-Iој ећ l II :Ю. Јатора ОА 
, . 

стаКАа Н.,Ш H: I]{HOf' ДРУГОГ 1I1<l:I·OI)J·IJ:l •. J.'I. Il y,~(~c.II'J'IJ да ОJlЩ 

део itшце, 111'1"0 НрО.1U3И ItpO:1 р:шреl)ОIl Ba;t,.\yx 6уле ШТО 

ир аЬ.и. Дп 0 11 cuc ТС услове I1СПУ IIIl О , j':~~() e<'l.i'll луга.'II:У 
цев Т, С.lI . '( :' 0 l~ oj 3. ,Ј.опнре ЛИ у са.\Ј )' I; У I '. I У 11 Iј() СН 

. , ' 

на JtpaJ Y НрЛ1) ЩЈатну CT(II~J1 eIJY цев 11 .1111 AlJIIII: Y ,'" у 1:0.1 0.1 

ј е заТОIJљенt;I., енроводна ЛШЈ.1Н 1\); врх еТi11сюtl О ДIЮl!\ е 

обезбедио <,:(;\.'.1 од ТОП.~ оте flta .,'Юl\Ј а.1УflН·lII llј У:\Ј{ј IЏIМ цеви 
а. и САојсм .• Нl СИУШ.Ј. И СПОД Н,С, ыао uбl l'l l l ( l . Ј l~lIца 1\Ј 

Jlр олазеhп lЧ)СЈЭ ши))он:у Il C13 ДП HHIН1II 1·:YI ·.I(;, треба ла 

буде дuбро 1I ~().10nal1a , за ТО се та I\СН )' 1;I.I.iO.i јо J-l\ШЏ1, 

IIСП У НII Ю1·1 ~ НI1 .\ 1 доБРI1М 1130 .. 1 атором: . Меl)у J.la : ~ I1(1h1 н::ю
~.,aTopOl{HM I1раllШОШ·lма Itujll су МИ АО PY I~Y ј\() JII.I1II , llаШ <: I О 

сам , да је 1Јај{~()л ... 1-J Jlрашю~ од .1неН.Уll а. AI:U ео TLlI~O не 
учини, цев Т Ј (шгурно Ье се разбr1ТИ у (:..10.], ТОП.·1()ТС 

:М..1.аэева, иојн ОUIIЧIIО IIOС'ЈЋЈУ на ГОРЊС Ј\ { A~ . ]Y НОГ\ II б.'IШ-lУ 
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о !аро'!!"г) а.ко Је LI':I.J:П,r м што ПО'Ј'-ИСl1раЖI-l~QlCе .'1011TC <.~ I " ( Ј Ј 

ПУНИји, те l !рсма томе , .I-iдД ј е и HOTeH ЦtI./a.'l, потребан 
яа .. .нtмпv, l'р.Н> Ј)ИQОIС . . 

СЈл. Ј -1 L. 
• 

Сл. 1/. 1 прсдстаВ.lћа C .. 1IJlНtIl раС1l 0Ј>С;1. (ја HJllpOI\OM 

ЦСЩ! Т , ю)ја "РО:\lч,е у ШLМУ КУГА )' У "",I,'j је рс<С<рщп() рпа 
КУГЈIШl<1 IH. ()нде нема, слронодне aOlII.e, jup I101'рсона 

eAeKTplf1I1Ii:t er·юргr1Ја, AO .. t:) ::)H у ЕУГ'ЛIJЦ~' I I Я 1((ЈIЦСllэатор

СЮIх. об.'lОI .' ;1. (: , (:. Ifзо.лат()рсюr слој Р .\IOј/а. ':Ј' 'I ' ( )ј r'~OlJ
стrующј" .џt буде T[tIIНO II ~шелен н ШТI ) ј е ыогуЬе шири 
јер ипа4С, llраноьење МО}Н.С мнмоиl'ill IЮII~У 't: ноја ј е 

у вези са. у"утрашњом KO IIACH~H\.TOPCI~ ()J\[ 06догом. 

1\'l o.Ac l\II.:1 CKO бомбаРДОIl1-\н)е о стаЈ\,lСНУ Л}Нll1tу У 
.r!.ОПТИ шнюр је многих тешкоnа и CMCTlblJ, Примера ради 
наDешhу само јелан Феномен, .који се l ~ p.H) често 11 ано 

не радо ОIIЮН.а. Тога ради може се У; ICТIЈ јелна I\УГЛn' 
н то Ш'ГО Hcl'Hl, а за плати:нс[{у ,кицу , эатоп.1"ОНУ у дршн.и 

те .1\011'1'0 ваља утврдити какав добар СllРОUОДШШ, на 
пример I-'\О lШ1Д YI~.befIa. Иэ Аон'Ге .. се са.д IIЭ ОУI·Ю (}c'lЗДУХ 
ДО врло Bl1COI-юг ступња, и скоро ДО та Lше кад се ЈаDља 

ФосФорност. Кад се ЛОП1'а споји са r~a.leM{J"·I, I{OMaA 
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уг..ьСЈЈа, ако ј е мали, може се у ПU4етку јаl\О усијаТII, 

а..1I1 његова УС I.lјаиос'l' одма стане UJlадатн П ШlAа he 
!\'Ја где, нроэ C'l'aKJlO дршне пробити широка варннца 
11 ако је ,'.,аТlIlIска жица у доброј еАСI('I 'I'ИЧllој нози са 
разреryени" ваадухом "\оп1'о, среством комада угљеиа 

или мета .. ",. Прва nарница је nеома сnет.Ш, и опомиље 

на ону шта I1скач е са чисте ' )f{ИllИlJе 1I 0ВРШИН8. А.'1И 
ПОШТО вр .. }и брзо ззгреје стакло, Olla постушНЈ губи 
од споја сјајности и IIреста.пе са С(шto.l над се стакло· 

иа нробијеllО" месту усија И.Ш иад се ЛОВОЉНО загреје 
да добро СНlјЮВ ОДИ. Над се тај фсно",:" "рв", пут вилн, 
lIэг.лсда nрло ч.у;\новаl' и пока.ЗУЈе на 1$1'.:10 ОЧИГА;сдан 

начин, Ео.нтка је основна раЭАика изме l)у С1Хl'срнативннх. 
. '" . . 

СТРУЈа Н." I! импулса RИСОI<I1Х фрекnеlllШ.li:l. и Ј8ДНОСIllИ-

(ЈАених I!..1И струја !ПЮКИХ Фреквенцијн. Са ТИМ струјама 
- нарочито (ја ПQследњим - то се 11(-: б и де(Ш.-10. HnA 
ое рн.ДИ C'I'P YJaMa 'ГаIШИХ учеСТ8НООТIJ I ·: ао ПIТи еу ОН О, 

које се Д (Ј () ијају механичким IIY'l'e~1, ја. МИСЛИМ ла је 

AO~Jљeњc uтакла ваше ВАН мање IЈО(ј .Н :ЛIJI\а БUI'lIБардCl

вања. н.оје IЋ вагреје и ОСАаби Iberouy II :Ј о.'!аТОРШiУ МОћ; 
аАlI са ФРСI'ШСl-lцијама, }{ој е добнјаМ{ј I(O IIЛeJJRaTO IHH'nL, 

не СУI\ПЫ\И да станло .мшне НОПУСТ IJ ТII (јоз IIpeTXOAllOr 
загреваља . И ,шо то изг,,\сда доста "YAllonal'O у 11 0-
чеТItу I1па:к у стшtри тако треба и да 6),),е . Енергија I{оја 
ДО.·1аЗ II АО СПРОВОАIiС Ш.lfl{е, потиче деЈ10 .Н O .. l IН.шосредног 

деЈСТЩ.l са угл.:.сне КУI'АИТtе а Ae~10]\[ ол и [ЈА)'I{'ГП ВI-JO Г 

дејства l{Р О::l CTa.l~AO , I{оје 'Гу ЖНЦУ () _\"I(·'·I ·~Ba. СJlучај је 

са свим (\.IЈаА0Г С OHIfM I-::а .. , се кондсilаатор, сведен (slllll1-
tecl) ~IlР UUО;1.IIИ1{О.м GАабога отпора , CIJOjl1 оа 1I3UOPO I\[ 

НаЈШМСIШЧIШХ струја. · Ао 1'0,11, су ф}iC'l\неНщtје С.'Iаб е, 
спроnоднНI' "р,ома најпећ ll лео С1'рује )' себе 11 ионден
эатор је ::црав; ct.АИ кад је учеСТ(1НОСТ здра.в о UИСОI:а, 

УАога СПРОUОДlllша' је гоl'оuо неЗIIaТI· Ia. Са.да MOJ-lte ГI (}
тенцијаЛСl-,а раэыша на поло,шма ИОI!Л"" ""'Ј'с>ра да бу ле 

-толика, ;1,а. проб "'lј о И30..1атор , ма да с-. у ПО.·1 0 IШ Сlю.i-еllll 
СПРОВОДШfl\ОМ слабога отпора. 

у ооталом ЈЩД .хоћемо да усиј"ыо ";аив о те,,\о эа
т.uореЈЮ у Ј10П'1'И тим струјаЬЈа, ниј е ]ютреБН(Ј да то - . те.10 0Y/~B С ПРОВОДНИR, Јер се н прави иеС, I!}Ј 0ВО .l,НШ{ може 
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НСТО Tal-;'O эаrрсја.'I'И. ТОIЋ ради, Ba.,l,(L Of",P )' ;-l{fПИ СIlРО
IJОДЈЈ У e ... 1 C /-;Тjl О, I.У Ci:L неСЈЈРОВОДIlИЈ\I .1наТСРllја .. мн! Ш1.0 на 

пример) у .'1011'1'1\ О l1иеаној на сл. l "'О У l ' 0јој је Tf:tHaIt 
угљени конац IJMOTall неОIlРОВОДНИН.ом: и IIОСЈ! на СВОМ 

крају куг"нщу <ЈЛ истог ма1'еријала. У JН)'!~TI{y се бом
баРДОllањс IIза:-шна ИНАУКТl1ВIJИМ дсјствоы !\џО :-;! неСIlРО

ВОДНИН: све ДO(~ се ОН ЛОВОЉI-IО НС sarpc.l c ла постане 
СIIР()НUДПИН: , на се ~a 'I'H M б омбардоваље JlјНЈЛУЈ-1\И на 
ооичан lfа'1l11l. 

Мало ј е лругојl.lЧИ рао поред уооојеll ! -:од lIеЮIХ КУ
ГnЈ]а ftaO 1[(-1 С.,.; 11 ЦИ 1/1~. ОВАеје узет lI еСПР f)ВОДНlIК УП. Ј[ 
YTBpt)CH за {{(Нlал УГ,'h8иа из обlIЧIIИХ 1l.'l <l .\1 CIIIIX сле К
ТIJl.'!lШЈ1Х . ,]ампrt ) тако ла BllpH 

нешто маЈ1{) ll ;-:l ШЈ.;\ YI ·J1~eIla. Но-
. . 

"ад угљсна.Је с.II().ЈСН еа спро-

BOAHOi\:! iНИIl(Јј\Ј, r-ЮЈа lIролази 

Ј\РО3 стакло!!у ДРIIIRУ (НI0тану 

са. ВИШО САојена .. H\(~KYHЊ. А.лу

Шllшју"ска. 11'''' а узета је као 
06rl'1I10 It;l{) :~Ш :.,101l. t!Haje тако 
,"'Аеш е I-J а Аа Д()IШРС ГОТ()Ј.Ю до 
• 
исте ви сине ЛО Ј\Й.lС долази и 

\' ГЛоен , и са.\-I I) 1I8 (; ПРОВОДIIНК 1/1, 
• 
Вl1рИ на 110.·1..0 . I~омбарловаљс 
nl1l ~ а. иајlllЈе (1 ј·О[.н[,у liOНрlШlIlУ 

УГо'1.епа , IЮIIl1'1I су остаЉl1 де

лова·1 HaKHJlЫНlIi Э.Ј Уi\IIНIIIЈУМ

(jKO~1 IЏЧЩ. '11.1:'11 се за ТI·I~I , н е 

<.mpOllOAHIf[{ '111 эагреЈе те у 

(' .. Iel\ тога 11O(;Tft.JlC н сам Аобар 

CIlPOHO;1.I-IIII{ , о Н 1I 0стаllС срс

.Ј,IIШТО б(.Ј .\"ЈGарлош.1lЫ1. јер НI\I 
ј (] највише H:fAO,){ell . 

. ~ ' .. \;, .. \ 
.... I 1" . 

, ,! , 
i I ' 

'. 

С. I . 1 ,Ј :! . 

.Јп сам у ТО({У ТНХ ен:снеримеrrаћL I ; ОIЮ·"РУЈисао If 

Н 6КО.-1IIКО Т'I.Ю;НХ jCi1.IIO · j-IН1'ПIНХ н:угала. Са 11 .-111 [,сз У"У

трашњс 0.1.01·: ' · }Јоде, у кuјима се арачна i\lнтериј а ОАбнја 

ире",а телу, "ијс 'I ' реба да се УС!lја. (Ја е .. '. 1/, ;1 "ред
стављена је јелна таква I{YI~.Ht. То ј е .')џll ' I'Н Ј, C<t ду

гачюн.l rp . llltl(~ ~1 П, [{ојн С.l УШ.И да 'ј' 1f3IJ ЏН lllМ C.]Y'H.tje-

, 
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вима IIOHCfia деј ство ка.д се с п ол...f t "fJ 11 .1{Ј IШ спро в()дна 

облога. Ва ОСНОПИЦИ лопте L и::tдува Gl~ j Vlll јСЛН<t ма .. lа 
брадаВ ИIЏ1 Ь , која СЛУЖИ да се це,Ја .'lOпта сигурније 

цементо.н УТВРДИ У ПО СТ(ЈЈЬе Н (ЈА ll:-l О.'1<1тореког мате

ријаА l.L. ' L'Юlан угљени конац Ј' KUjH НОС II ЈЮlца \V про

.Аази 1{.}>II:1 среДliШl'е "н) IIТС L. I{О IНШ. ео у среЛltll-Ш усија, 

I , 
" 

С.,. 1<13. 

. ~ ,.. ' 
где Је о(нюардошыье, до-

лнэећlJ са лоn.е у ltутра

ШII-.е I I OI ,РШШIС I IU.ЈИllТе ~l

аИНllll је. /~ О I1IИ део .. 1 0 IПО, 
. ' 

(;НС ЛОЈ:ЛС :-Ј<1х оа'l'а пОстоље 

,'-;, 1Ia'IШL,С !l .Је С liР О ВОД

/LI'IUlJ AI б llЈ\l) стаIbОЛСКО~l 

об.10 ГО И, б ll.tl () lша '1 С' а ен()

.,Ы1ШILа слон:трода СПОЈeIШ. 

Ј е са [нио:\ , И;l.:tС;\t() I Ш:\I. 

Pa,<j IlOPCOД, Ю10 на С"I . 
1·'13 бrrо он HCIIOTJI)'lI, I<а,Д 

611 611.10 У ["IlfTaJf,V ла се 
• • 

кона.ц 1-1 . 111 КУI'..нЩа УШlја 
. -у СрС.Џ I IJIТУ .''1 0 11'1'0 , а.НI 011 

6 11 0 ;; I'(JA:111 , l{'-t..Д u и ОаЈ\[() 

бил о С ј'а.-10 ::Ia TICIH да се 

IlяаЯО I :(~ ' 1 '(ЈОф() Рfl оет, 

у 1t : IIЮG IlII i\ 1 СЮ;I!СЏII"lен

TII i\la, у Ј ;. О,јll,\Ја су те,lа 
~ 

Р;:йl l е IЈр ето' СЈН.1 а утн р-

l)c Ha у I{)ТА II , ],:ас> 111'1'0 Је 

'1'(1 На ЈЈ I НI !\Ю }1 Ш~АО il\(~IНЈ 

У СЛ , I '1. '2 .\НЈО ГС су ео 

ващнс Ј ј()Јапе о tШЭНЈIO. 

ТD.I\О lIat)CHO је 1-1 3Me~)y OOTa .. I OI ';1 , .. 1;). .110 1\ ое ВlI(jI) I 'i(:t 

теflшерС\тура пе достигне , оБИЧIJ О jt: /\IIO и:звеСIlО тело, 
највише бомбаРАовшье на себе ПЈJlша, а друго ИЛII 
друга те. Н1. су ОД тога. БИАа Iюште l)(~ I Ш, .I:'IЭ[ '.оl САН.'\О ј е 

идо да то у 1~Ј1аВ I-I Uме Rаписи од Ta' IHC 'I'UI!JbCII,.a. 11 0 .-\ 

ла}, оh е е I\ојом та теАа ))испарашtју {( IЈАН у опште "0-
вореhи распадају, - подразумеllајУ],l1 у ПО<)АСДЊ(Ш ШЈ

]Јазу н е С'НI 0 растураље атома, lI е г 'Ј IlCT() :гако и већНХ 
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AC~10Ba. ТаЈНIО ос lJосматрање с~,агало (',;t 4)IЈште усво

јеним llOj:\'JOBIIi\I<-1. У веома I'ЮП()(l.iНЊGн(),i .-\О[I'1'Н, С.НШ

Трtlцитет са СЈlектроде, односе lIеilаШЮНII IЮC-lЮЦII , lЏјјн 

су ЛСАОМ :Ј,ТО :ШI или М:О.llе:КИЈIИ од эаостаншег ат .\IOСФОР

·ОКОГ Ba~-цyxa1 а Д8..-10М аТО.Мli , МО.18Н:I1.НI 11.-111 ј ·;омаДI'1 ОД-. . 
војеlll1 од ct1:\ IO CACI·apOAe. Ано ј е О.Аек.ТР О,Ј. а Састав.ьена 
ал тела разног HapD.J';.Tep<.t, 11 Ш\' (Ј се к оје ОД тих тела 

. .А аюuе ЈН\.С IIП . џt, О llла ће се Hajl3et.11 лео Дt lll{j t..:С НОГ САен

ТРИЦlIтета Рi LСТј'[Jl.ПИ Cfl 'l'or тела, I{оје C~ онда јu.че 

эаrреје Jl С ('О ()(јтала. ·те.Аа 11 'Го ТIIМ I1ШIl~ У ({ОАIШО се 

растеl·ьем ТС .\lпсратурс ТО Te~10 .ЈО1Н лат·; rIIC раС IЈада. 

И~Г.;1 сда . 1O ,МН Је "0'1'0[10 BcpouaTHO, ла (',О ТНЕ.О lIешто 

дешаuа 1-1 У .,1 01 1Т1I са XO~IOI'eHI(M е~1eI{'I'РIЈ , Щ \Ја. 1'[ j<-t ЛРШlнr 

да је то r.lD..HlIll УЭРОR ЉIIХО В(>Ы раСIЈаЛill].у. СваШ.l.l{(. I . јс 
пак та 1l0јапа тесно веза на <Ш нспраDJI . IIЮ1ll11У у 1':01[
С'гитуцијн па и онда, "ад су ПОВРIШIIЈ() АО н ај ве l;сг 

О'l'упља УГ.:I<l·rа не, ШТО је у о стал ом He~lOl'y lle И3В РШIIТIl 
. , 

са ВРЈIO АIЈIOI'Н.\-I рефраКГОРНIIМ телима, I~ ( j.la со употрео-

љују за е.10юр оде. Рецимо да се једна '1',"'11'" ОЛCIпродо 
ма..1.0 ja.IIC загрсје , што није [-ШМОI'уЈ,с, ()Д IЩt 110 !\IПОГО 

већН део С,Н~I\.'ГРИЦИ'1'ета lIP o .-1аЗIIТII щ)u:·) ТУ та!lI(У IJ 

врло се ма.НI {{омад 1.1 ерова:гно paCTOIIJ-I 1I испари, I [ст!! 

се нронее. 0;1 , \ JaJ~ .. Ыl н 'Ја ЛРУГIIМ ћЈе(ј'l'Ј[\[а, J~TO Э][~ЧIЈ . . 
да у еА8кгр1.ЦII, {{ОЈа на око НЭI'..10да СВУ,ЏI, .Ј сдноспtШIО 

-сј ':tјна, у (~({~i1.1j отвар" IНЈа Т:LЧnК{L, ' Н (Јје <!У lIeS O~HH'OIIC 

iI I\.ој е ни '1'(' .\IIIСрitтура~н-\ ,Щ.IШН) нанад 1',!Ю :\!l,е 'L'e.\lIIq

p :tType, ;\lHI·Cl l lfj a,. lllo убрэава.iУ IIP()]~ C(j ра С IШ, Џ\Љ;-l. If 1~ l:a

peH~a. ,Ј,а 1.". ( : ,],~H~U IIJТ() Лt:шава 11 1~ :1 , .1. jl: С'"I СШ'I:ј)о,I, а НН 

lJЈш{ој Te .\1II(~paTY!JlI, Л(Ј В QЛ_, !l ;1 СЮ) ILСРII ;\Ј () I ! та.IЈШ О 'ЮIIJЏ

ност СО ~J(Jj-J -;C IЮСТl-ltш I-Ia овај /lШlНlI : - - Ha~blL l-ICнраэ
IlIIТ1Ј једну .ј(ШТУ .до врло 13I1СОЫ(ЈГ eTYJ[!bl-l, тан.() дп. н 

. 
Ш/СОК '.1 IЈf) теIЩIIЈ3.1IJО IIIЩШI·ьење нроз н .у IIС АlQше ла 

ПрОf)е - то јест да не буде саеТ .. fЛ Z 1IJ) ~ I . i-I~љоња јер се 

IIIЈ св ој Ј!1 .Ш .. IIIItН c.r1afio 1I lIе[ШДЛ~ ИЈ]О IIрr.oнњсље увек 

дешава. _ ( ~a,,\ lIа ,ъа лагано If поетуннu IIСII,аl'Н llотен

ullja,'l 11 IН.Ш У 11.1 тај у 1i.I1 ПIJш.-tарну струју еШ\!t) по један · 
треНУТаЈ\. J~ II ;H~eC IIOM I'iC се treI-lУТI'\У , ДН{' . тр" 1-1.·111 IШUЮ 
ФСЈСФ О јЈl-lИ Х п с га појаВИТIJ 1Iа Jl О НТИ. Та еу Ј\I сета на 

етак.1еНОЈ .\О IТПI очеIЗI1ДНО јаче бllла б4) l\ lбп рдоuаШt 110 

• 
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оста.ш, 1111'0 Ао .. 1ёlЭИ од неједнако I ЩСilO.Ј,е.ьсне ел С I-С

T}Jl[ ttH l: енергије чему су у OCTa.iJ.lJ:'II , уэрOl{ и звесна 

оштрија места П.АИ у опште гс..нюр~ ЈIII , H8I1paBH.11IOC'I' 
КUНСТItТУIЏ-lј е. Те светле неге непрестано мељају своје 
полош.аје ШТО се · нарuчито добро она ; н:а , aI':O се удеси 
да их БУАС UрЛО мало, а то показуј е, да се 8.л еlпрода 

брзо ысн.а. 
f;!,Сllеримеllтима те врсте ДОlllао еам ДО ::Јанључнu., 

да рефрш;тОР"ОМ телу треба дат" 06. "11< "угле " до6ро 
га УГ.1t'1чатн , ако ХОћЬМО Аа трајо П1ТО Ау:;·!\е. Таl-ша ее , 
J~YГ .мща Ј10}НС напраВИТII од ДИЈ<1·ианта JI.1И ЕаIШ()Г ДРУГОГ 

криста.ла, [1.111 би најбољи наЧ ~НI 6110, ОТОШIТl!, П(i. uрло 
ВНСОIШ ;\ I 'I'еМlJсратурама ГДСl,О,lе ОКСII , \8, - на IIIH If\le p 

ЦИР';Q II - У малу кап и унетп је у I'У Г"' У па темпера
ТУРI1 fЮIIПU HIJil tOJ 0,.:\ теМl1 сратуре Т C,lI IЛЈС IЬtl,. 

ДИ Нр.Н) се интересних 11 IЮРИСII II Х ре3УЈIтата без 
CY!lIНJC MOfHC ДОћИ, paoдchll са ВПСОl:llilt ступњима то
П..1 0ТJlШЈ .. -\ .. 111 кано да се Aot,e АО " ТаЈ,о I:ll(jОЈаlХ ТСМ ll ерн.
тура·! на Еој начин llocTaj y највише · " ~.\ II J() "aType у прп 
РОАИ'? - ( 'У,ЏI.ром звезда, ве..1НЮ·I:\'I б}Ј:.ЈIЈ Ј Ја~Ш и еударu.ма. 
CYAap0 "-I се енаl\И СТУПliЉ темпераТУР СIШ .\!Оте lJ остнћи. 
НОА xe:-.шј(; tШI' СМО IIроцеса О l'р е::ШllЧС1liI . Н.а.;1 се иисеuНl IК 
Il 110;1 011111': jCItlIlJe ОПИ ш:"t.д(\ју . ЛIU"I'аФО)Ј (Н{1 1 ГОI ,'орcl'-JII с.а 

не l.:е IIЯflсG ll е UHCl1lle . Сп i\lCXO ВlIMa 11 Э<1твара.њем то
П ... l0те у фур)ЋУ , IIС ;\IOШ С!l1O IJЬН Вр,)н , \1t.·181·Ш, али у 
IIспраШ: ЊСJlој .ННlТИ ]\10;-1\ 0"10 I~онцеll'l ' )ЈJlеаТJI сваЈ,У хо

.1ИЧИНУ енерГl1је на ВР.-)О ма .. 1 У j{YГ, lIlЦ ~ · . 110 воде l'll ра
ч у на () 11рШ\· l l f'f~{ ООТl ·I . ја !IlIICAIBI , да. 11( ; ТО ' 011'1'11 j O/ \IIJlO 

срество l\oj ll :\1 ће~IО i\fohll l юствt'llI нај ш!IU(: ТСi\lПераТУ jl е. 
:\~III с е на jCAtl Y Be.iHKY ТСJlJНОЬУ IН.tIJ . · l а :·ш l1а '1'0"1 ЈЈУТУ : 
у НlJIllе е.lУ1ш.ј ева , Te~lO се расне, ЈJlI ll.Jе;·mс lЈРС, НО 

ШТО се сТ О] JIf И направи О,Ј. љсга :кап . Тn TeIlH~(Jha п о

стоји НЩ)(Ј'II IТО ход ОI{СИА,а , Шlt) ШТО је ItIlpi'\OH, због 
чега се 011 1-1(.: t\юше сабlIТII у Tal"O ТВР.\У .м асу да ее 
брзо не Р <l('. lJ аД lJ е .та са:'.! Шlше пута l!о[{ушаВflО, /\а 
ОТОПlШ ЦlIjJltO H у Ј!;НIИЦН н а уг~ъеfIУ е..10кгрпчне П.,]:t

:ы ене ла:\Нн~ , на-о ШТО IIокаэује С.·ј. I !t;/ . 0[1 је ' сијао са 

најl·lНтеШ:.l I ·f Н Jlнј ОМ сnетлоиlЬУ II 1IfЛПЗСUII I :O~la .. H,b;~ расту
рени на {:ЈЈе стра.не (iIIЛIl . ОУ l-IеобllllН С t.j,·tjIIOCТlI; а.ш 
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ИИТIl ое он :-lГРУ,ДU;(О у чйршhу масу, НИТIТ се С.\1сшао 
са y~љeHOM; он се расуо пре 110 ШТО Сј) СТО IlИ(). 

Угљена јаМИIЩ у којој је био циркон, . опуштеllа је врло 
ниоко у ГРАиh lIеМlке лопте тако да је загреВILII,е ота
КАета у ОАед растуреНI1Х комада оксида БИАО '1'«1<0 брао, 
Аа се IlрИ првој IIроби, КУГА а раСПРСАа ГОтово у тре
нутку, над је струја ПРОl1уштена. Нашло се да је аа
гревање СТaI<лета расутим ДGАОllИма бl1АО упш; ВОће наА 
је у угљеllој јаМИЦI1 би.ш 1'еАО , '<оје се брзо раСl1на.1О. 
Ја МИСАИМ да то АUАаэи ' отуда, ПГ!'О се ' у том случају 

са истим IIотеНЦllј аАОМ оеће брзине 1I0СТI·ЈГН )') !lа дакле, 
ШТО се у јеА ИНlil\l1 времена више матерllјс Iжспе -
т. ј. неnи број дслиhа удара о С'I'аКАО. 

Горе поменута тсшкоh.а не пос.тој и J ~U.- ~ ее 1'е.llО 

ИD.М8IllТ8НО у угл.,сној јамицн тако л аI{() нс раШЈа;1,<t.. На 

пример кад се (ЖСI1Д најпре раСТОfll! у струји Юlсео--оника, па се онда унесе у АОIIТУ, OIlAa се орно СТОIII' 

У ltaпљицу. 

Обично ::ta. ј јреме топљења но ста.ј у Ballpc~џ1Н (ШС' ј ' -
• • • 

АQСНИ ефеКТI1 о ltf)JllMa Је теШI\О дати ма 11 rfРIЮАШ1~<i 1J 

п ој ам. Сл. 1'12 је ту да покаже e'l->eItат ОlНliliСП са јодном 
рубинском иаrш. У lJ()четку се ПИДl1 У3.-..11 .'Јена}, БСЈ1е-

~ . . . 
светлости ОДОИ.ЈСН [Iрема горњем делу лопте, на КОЈ ОЈ ~ 

изазове неПР:"'RИ .1 11 0 ОГГ>i: .. t-~Н'-IеIlУ ФОСФОРНУ 1I0['У. [{ад се 

руБIIНСЈ<[t ИШI paeTOlIlI, ФОСФОРНОСТ ПОстаllе ВР,IО ј rша; 

а.н1- кад aTOMIГ <:тану ОА.r1аанти са много всЈ10ј\I GРЭIIll О:Н 
са ПОВРШIJl-l е I '~allll ) о нда се 11 ота({А О угрејс 11 н ОЧИОТII« 

Н сад опетли С<1.\I() спољашљu. ивица нс['е I:OJ3. со IЈО

ступио раШЩЈI1 1\0 .1011'1'11 У j -;О.l1 IП';: О се [1 pa(j"J'(Jl1љelJ~ 

кан шири. Над .\щr.а IHPIHe кл..учати појаве ее .\Нtлс 60-
ШИ4ице 11 Ш У IlЛ)Ј[Ј~е l\oje чине те Щ)liO f:i()ј [Џ,јЈС~1,II.С 118 1'С 

пролазе l<рОЗ ,'10 11'1' )1, СаА СС АОLп'а МО(Ј\е IIЯ l.l рt-I У'I'Н а 
:кап се пе r18 ПРОСУ'РИ I !ОШТО та маса HM[t Пр,Ю јаку 

.леIIЉНI3 0 СТ. 

Овде 61-' могн,и CIIOl.·IeIlYTH још јеЛ IIУ IIIlТcpeO HY 

ствар, I-:ojy ЛРi-ЕIIЫ Д<1 оам lf]1l1мети о у TOl';Y (ЩС ПС]1IЈ

мената, 11 ако О!ЩШ.аље ЮIЈе изведено са. GHOM снгу р· , 

нош:hу, 11эzлода., да .под МО.А еr': ИЛС1{l1М УДНIНО-Iма, IШi1 -

званим брзим !1.'lиамеНИЧIIН.\1 потеНЦИЈаЛIIЈ\Јct, 'ј 'СЛО се 

, 



растопи 11 олр ,;-кн у ТQ .И стању, на НI IШОЈ ТСМ[Јера'1'УРН 

у ј ако ра.э рс Ј)СllОј л о птн , не го на l1up.\ l a,·\IlOM L1РIП' II С l\У 
. -

11..0111 ТОII"ьељем 0011'-1111-11\1 II Y ' I'e~l ; - АО TO I' ме эаКЉУЧЮ1 

довеАа КО. ·1I1чнll а емитнраlfС GпеТЛОСТII. Један 611 се 
еКСIЈ еримснат могао навеаТII у ПОТПР/1,У ' ] ' ()ј'а МаАl1 Ј{омал 
биисштајна, ухnаћен је ПАаТИНСRО~'l ЈI~IЩОI\Ј н Hajl1pe 
p aCTOll.lbCII у га.с ном П~1амен у . ::}а 'Ј'II Ч ја Ю.пца lI аме

штена IIRM C ~)Y два комада дроен()г y r .I.CI Iil. 11 I ';).(ШНМ се 

IlламеНО:\·I . ТО.<lш,а TOIlAqTa произнедс .Ј,а ее БИМСIUТ\.i.јн 

СТОШI У :\Ја.Ј У ста.к.,laСТУ ј{ УI' ,r1ИI.tу . IIЛn,Т\ ЈЈ/IЩu. iRица 'Ј 'роба 
да nуле :\1:1.'10 ;\ебл.>u, l{ако со и она 11 (: ОП У 'гој uатрп 
раСiо шi..tН, , ~ () [ 'ОД се [\УI'Анна ДРШИ у угл •. еној ватри 

- • < 

. II А И кад ое :\l eTC у Га.СНI-I IIAaMC H , ди. 011 се о().љи I"I ОЈ:1М 

добlJО О CTY "IL.y ТOIС10ТС, ItУ Г .. " l1ца · свет.Ш врло пе .... НII·:О1\ 1 

Сјајношt-Ј)' , :~:a Т1ЈМ се н·шца ва КУI'ЛИll(ЈМ у несе у ста.

К.Ј ену .10][']'>" 11 поштu се .t1 0 пта IIЩIј.Ј Н:ШII ЛО [Щ<ЮН.О l' 

стсп с на, с,труја се П О.1]aI{О ПУСТI1 ла C(~ ! ':У I'Аlща нс б1l 
ра:збн.1а. l{уг .... lIlца се RappeRa до тачю.; то н .. ьсњ(ј. 11 иад 

се p aCTOll11 lI эr~1еда ла · не CBeT.r1ll I1CTOi\[ ејајJlошtl)'; ШТО 

611 снакш·;о Уl\[t.:=НШ1:l • .,О н а 1II1Ш У ТС~lLJсрат,\' Р У. О tУl ' ЮЦ,[\R-' 

JblLjyhl1 на (jTpar lY у овом e~'Iy'IIajy 11U (ji\J~lTJ.!a rJCI1Y HOI'yhy 
~ 

па 11 перон аТII)' IIОГ I.IOШltу , I' IV] 'ЛIJ ОН У оо У опште IIИ-

тати, ыон\.е . 1Р се .I CA I·J(l Т С..1() НОД '1'11 :\1 УС.;10ЈШМ :I. _ 1I))е

neCTI,1 I ' I Э 'II !PliТO I' У T{}'IН O Сl'ање Щl. o?jUf/ I,(). I-L КОАIIЧИI IOМ 

Н G ПУl l lТСrJС С IJ С·, Т.10СТН. 

Кал (~e II () т еЈ Щllја . .Ј НО1·Ю [ '(t те.Ја nP;'!I, ?\ItШ,(t, I[;ШССНО 

је ' да му ео eTp 'y I\~Typa ра:ЗЛР~tа . Ка, \ j (~ l ЈОТО lllЏlјал iЗ р.olо 

[·т со н., i"l аЮI (.ј у U ll бра.НLlје c .l rtr.e , -.- I Ю I I. I I.\ I II '2.0000 У ое-
~ 

И )'Н ,.'\ II .- СЈ\,е l·;ат на структуру .\IИiI~('. ;\а. ' Ј)'.Ј.С UP,I O нс-

АН1Н1. РОЦlВlO на пример /Џ" се l{U~Шil р убина растопи 
у кап CT(J.HIНM утицајем 'I'О \ЈЛО'l'1I0 OLlC}H ' llj c Н.ад ео Ш-1lI 

наLlраШf ! Оl ш. li. e НСIТУПlтаТII tl Э собе JJl I , 1",ЪНВО и н е ВIIД

.ыше та,laСС ,<;оји ће БНТII )' OAper)ello.\l односу 11 « ан 

ho се оку lI()ја.ПIIТIf у 1'13ВСС Ј[ ој сјајИООТl I . Яа ТИМ , IIP0'l'
поставим о, ,\а СМО Сfl.ШЉlfЈ1I1 ДО неко г 1 ! ;:\l1СCi LLQГ СТСJlС I·Ј а 

енергију l{оју стално l1IНIНОСИАIO, па у .\ 1 ВСТО ТОГ[\. lIрИ-
< < 

НUСИ1l.t О еr Юрl'll,! У Н.ОЈа llО иэвеоном заКОflУ ра(по и о [Ј ад[\. , 
Сад, кад се [,щп обрааује, она Ье. е;\ШТ I Јратн трн paR lle 
врсте uибрација .- обичне ПИДЛэLНЮ, 11 д не пре'.ос нс-
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-ВИДЉlнmх Ta.\c:tca 11 ТО: ооичне тамне та .. )а еIЭ сrШЈУ ду-

{кина, 11 ОШНl 'I' (I ] ' н" ' IЋАасе из песпог саСШОI OApet)BHoe 
"арактера. Он" 1I00ледљlt не Ђе поотојаТIf Ј: ИД (;таАНОГ 

. . 
приноса 8Hep l '1lJ e 1 него само КОД НрОМ6 11 . .iЫШОГ Јер они 
поыашу да ое ра'црма 11 ООАаби отрую·ура . Лl<О ТО 
заиста тан. о буде, онда ће руБШ-IС I{(1 l<;UП Q~Ш'l'ираПI 

сразмеРJIО мало !ll fД ЈЬНВII Х а више НСШiЛЛ, lIIШХ нраиона. 

То nе 11 0 овој "I'И."ЩИ бити узроIt. што lIа IIР"';ЮР 
усијана ПJlаТННCI ~а ;-ннца, Itад се раС'Г ОШЈ rra[п~ r еllИЧIIIlМ 

11 прло БРЗIiМ струјама, Оl-Ш при TOllAoOJ-1У II ::: лаје l\I;.tll.C 

CS8T.HfX а JIIlше lЮШIД.1.ивих эраН.она него над се 1'01111 
ј ОАпоеМН СЈlCfIОМ етрујом, и ано је 'l'OTaAII :.1. ЕО.Нl'Ш tШ 

еliсргије , у" отребл.СJlD. у оба случаја н ста. 11...111 , ла на
веД8fo.1 дР УГИ јеЛ:L Jl 1l(Јr1tlЮР 1 о бичан угл)ш-ш I~UI ![l Ц {{ОД 
Оl1јаЈЈllца НН је :' стаљу да lJ3;\РНШ тщtО ..\ )'та струје 

.. . 
J3HCUJ\HX ФЈЮЮЈ(~I!I!,ПЈ а ка о Ј е Д(-IO С~ШСЛСI IC СТР УЈ е, , ПРСТ-

~ .. 
поетаВIlВШII , ,'\а у ооа СА)'ЧНЈа ла;ЈС веТII CBC'I'. I Ot.-ШI IНI-

тензитет . То 311 а Т} 11 , да за брз е н аиаМСIТI1 ' ШО струје 

"ОI!а'{ мора ла (јудс ЩЈаnl, и деБЉIl . I1lто ј с, IJ с lш у ',е

Сl'ав ост - то ~I C реlНI , што ј е Beha раз,шва. '1 u (~'J' p yj c од 

ј еАНОС~ШС.-10НС струј е, ~ то I'ope 110 }1-i.JI , ЦУ . А.!l !! аЮЈ (је 

дон.nже ИСТ I-IIIIПI)(ј"Ј' ОIШ Х ПРlll'l1елаба., 611.10 611 lI огреШIIО 

и звести отуда , ;Н\. I IС се рсфакторm.t I-\ УГ.'llll l~ L 1-:ао ШТО .. - . ~ 
се у тим .HJ!JТ{1;'\l a УllOтреО"ЪУ.Је, ор)не HCI-шаРНТII )' 11 0-

", . , . 
TpeOOi\l с.ТРУја HP,lO ШЈеОtшх ФРСЮ.IO JlI 1I1ј (.)., ]Ј () .Ј ОДI1О Сr..ш-

ОАСВИМ ИЈ11I 11 1\.! I::-щ е l-IlII.JНIIМ етрујама u . ·шбllјС У'I(Ю'l'al I ОСТf I. 

На ОС I-IО И), сiННl ерrнюната мо !'у pCJ'Il1 да баш CYlljJOTliO 

r;ива: К УГ.1Iща I1iЦрiНlI БОj\fБ:\рдовање ЛIO.J( )"j-' ; 1I. 11"\. ' 01), ] ,0 

{ .. ад (ЈУ отруј <..: li p.IO B IIC OI{C ,.t.рею а:Н-lIщјо, То rJa I·: . Ј,fJ . l аЭ II 

(Јтуда , ШТО ЈЈј;; l/нље ЈЪС В!ШOf{И Х- ФРeI{UС Ill~ !IЈ<1. lJРО.1а:ш , 

I\PU3 разрсt)СJf Г ;.Н: Ш Ј() Г О с .. нУ(iОДllIIјс НСI'(Ј је, t llo ehtHC.H: IIO 

HAII сла.бо У 'ЮС'U tIЮ IIШ,I 3 ћ lС IIIIЧII О НрUШII .t-щ . с а '1'0 110 ' 

рсhи, да у ПIIl;{Ј ~1 с,llучају ~IН ~lml-;. еЈ\Ј() РtЏЈЈПЈ Ill1 i!ШМ 

п отенциј а.'l.ОМ [! .'1 1J слаБI1јН.\I - судар"мn. . L:Be ,'\НТ. !С , ЛШ( 
се ства,р 11(; Т! I' lO LЋШL , бо .. ьс ј е УЭGТН ,iС , ],I IOС llшс.ннrу 

или слабо У'ЈСС ' I f.ШУ. IIШ I::::I .МСllt-lЧН'у струју; : \.·IIJ ' 111 .\1 се 

·гранш ACjCTDO l'ас, НIl Х MO.'1 CНlI.H" ['1 Ю1А 0110 ЈJI'РН J'.I <.I.HHY 
. - ... . 

УАОГУ, онди. Је () оље Y lIO'l'peOIfTH наl1:3I\'ЮIIIIЧII (: C, 'I' JJYJC 1;11-

(јОRИХ ФРСН:UСIЩllј [t.- . 
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у TOI';' Y ТИХ експеримената, Вр.Н' еу ыноге нробс 
чиље llО (ја (jBI1Ma врстама уг"ьених КУ I '. НlI\а. Ј[ е~'lеИ:ТРОАе 
направљеllО ОД обичНrtх угљених H:YI'.1IJlta ПQ ю\заАе су 
се -rpajfll1jc IIОГО КУГ.IIице ОД јако ко""римованог i"бll
jeHol' j УГЉ8I1а. ЕАс[(троде праОЉ8не IШQАагањем УГА.ена 
110 Аобро 1I03Н(1'l'ОМ начину, ни су се IЈОlt<tзале !{ОРИСИС: 

Вр.llО су брзо ОЦРЮl.llе Сl'аК.IIепу .II 0 ll .. Y. Миог" су мс 
експеримепти дове.Н1 до зак..ьУtlка , ла (јО уг . .ъеНLI КОНЦН 
обичних .. 1 аl\·Ш а, могу корисно YI10Tpe (H.fTlI само са стру

јама слабих lIOTCI-ш;ијаАа и нишtе Ф\1 еЧШ8нцијв. Многе 
врсте УI'Л.>8на издршавају ТОП~10ТУ тако Аобро, да је 
потребно, да 611 се раСТОПИ.llе употребити врло маАе 
куг.11IЦС. У том с,'у'шју је посматра,,,,., ВРЛО теlШ(Q ,,60Г 
веома IlНТШI3ИЏl-Iе qвеТАОСТИ, ltoja ТОМ IIРIlАИКО :М постаје. 

Али поред свега тога, нема сумњо, ла ое о ве врсте , 
YГ~b~Ha MI)ry растапити ПОД ударЦИ~lа мо.лСЮ1."СКОГ ОО :М-

баРАовања , само Т8ЧI-IО стање љихо в, ) :\-lOра 6111'11 веома 
непостојаlЮ. МеђУ свнма опробаНIl f\ 1 ТНJlима ~1Ma АБа 

која су нnјбо.ье 'ГОПАОТУ 113 .... рж;џа - ТО СоУ .Днјамаllат 
11 карбору нд. Оба су се та теАа С t{О IЮ јел",,,,о 'IOIIа-. , 
шаАа, 1l1Ю :\lда Је ипак ово последље 00,,1.0 11 ТО из разних 
раЗ.А ога. I {а иако је пише но веро ваТIlО , ди. '1'0 1'0.10 
ниј е, ј ош ДОАО<ЬНО познато , ја ћу у~оти слободу да "а 
њ' обратим uашу пашљу. 

]{арб"ру"д је ту скоро "анр"'''' о Г'. 1>. Т. Axe~OH, 
И~ l\1rНIOllгахе"tl.а у ПОIIСИАванији. ЭаДН:l':1lt Jl,IY је, да за
мени обичан дијамаll'ГOl-'Ш IJраLпак, Я;1 l'Aa~eљc лраго
цено ! ' ЮЈ. ;\ICIЫL и Т. д. И дознао C ':~~1 ла се у ТОМ 110-

глеА)' Щk\С Ј ,доБРО"lIонаШ<1. Ја не эна .\1 ЯO:l што 1\1)' је Аи:го 
име )) lt ;.tp UOPYHA (( \ сагlн)гннйшп ) , аК(Ј Т ( I Дl е НlIје MO;I~e 

бити Аало повода сам натшн спраl ;.thi.1ња то га тола. 
~Ьуб1:LЭ I1 0Jflhу GaMOra ПРОНа.Ааза'lа, добll О Са,М IIре Itpa'l'I~OI' 
премеllа неке податке, који су МИ 6НА" 1I0'О'ребllИ ОД
НОСИО IbСГОПИХ особl1f1а у погледу ' ~()сФОРНОСТII 11 И3-
Аржаваља високих ступања ТОПАО" ' II I I Х . 

Нарборунд се моше доБИТI1 у , \IIа ООАlII{а - У 
облику )~ J{pl1CTa.Aa(( и праШI{~ . ПРllН об.,Нtк ИRГАеда на 

. . ..., " 
ОЧИ нрн, али врло СЈаЈан; дРУГИ ОО . ·IIЩ Је ско р о исте 

боје као 11 дијамаНТСRИ lIрашак, само ј е ~НI O Г O СIfтнијп 
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н ФИНИЈИ. I{::tд с е ' IЈОД МIНtРОСI{ОПОМ ГАС . \<1 , Крl1е'l'3ЛНII 
С I'зеМПАаРIJ , ·;оје сам добио, нн су 1t.h-r ИЗ I'.,н~ ,Џl.11I .да имају 

какав одрсl')ell 0 6.НI[\ , већ су IНlше .-1111111 .. 111 на номаде 
раз(шјеног УГ.Lu на бољих кваАl.1тета, " Вр .. 10 велики део 
тих криста.А n б l tO је Н8110зрачан , ,а б l-l Аи и х је lI eKO~ 

Анка Ilрозра l llНlХ н обојених. Н,РНСТ«'АI1 су ј една Jlрста 
УI'љена са из весним ПРlIмесама; пеома еу TI3J)All и за 

АУI'О издрше l1лаМQН у струји КНССОШ:lка. Нал се iI.'la~fe .. ( 
унрави на са~ю теАО, ()Д IbCl'а постане 1~(~ MI Ia. f{THa маса , 

"''''ур"ю у С.юд ТОПЉ6ља оних примеса 1"'.16 еу у 1I ,6М У .. 
Та КОМПD.Н.ТI!<L маса издржи сада АЈ1А О АУI'О натру а ' lI е 
НСТ(Ј Ш1 се ; ы а.,to Ян. ТИМ нојави се лагано - ,ШСlНl..лање ИЛII 

горење JI flaјзал ОСоl'аflе MaJla KO.-lI-IЧI1J Ia CT~1\.;t;.H5TC мате

рије . Над се јав.О сабије , 1'0.'10 п о(;тане лооар СЩЮ!{ОДШНi. 

а,Ш не T1-1Јi.О AI )tJap нао обнчан угљен. Пrаtltа.I~ I-\Ojlj се на 
нрист<:t.Аа лобија , I1раl{ТИ'ШИ ј е неСl1рОВО;\ЉIIU . ТНј ј е 
нраша({ IJn'ПРСrlНО добар материјаА ЭQ ! '. · I i(, ч n.н.> е гtрш'оr 
l{aMelba. 

НИС;Ј,М 11 ~lao д ово .. ЫIО премепа да Сllестрано 111.3 0-
У'IIНЈ (Јсоб llll е тога тела, a.rHI са!\Ј Иllal\ за неЮЈ.НШ'о 

недеља И:i Вј)IIЈ([() АU lюљноеКСlIСРИ:\1:Е)пата , \1-1 ыогу РСЬЈ1, 

да 1'0 '1'0.10 1'1:'11;,\, ванредних особина у pa~~ HO .'{ IЮГ.lCДУ. 
o"u издржао;} ВР"'О добро .шсоке отупње те .\Н lCџа,,·урске, 
мало се квар" IIOA МОАСКИ.,1СfНfМ бомf.iаР. I , оuаљем: 1I не 
гарави (jTaKH~ II )7 ллпт'ј' I'iд.Q обичан ye .. Ы~fI . .тСАШIiJ. Tt

шкоhа lШ к()ју (Щ .. JI.-l наишао у то к у СКШICРIВН-:: lIаТLt бl1ЈЈа 

је у томе , IIЛ' О IlИсам Morau на.hи а ГОА.,«. 11 CIIa.jIIH мате-
. ... .. .. 

pr1Ja.A, [~ОЈI-J он могао IIЭЛРЖ.ати 8Фе!-i.Т t,3 (нНlOардоваЉ:1 

МО,1 еКИАСI{О I' тан () добро као сам ю:tр БО]I )· Н.'\. 

(Јвде ш.t ;:t l\[ Н81\QЛН40 ЛОllата , у KUjIl M,'}. еу КУI 'А IЩС 

o~ карбору.ца. Да " О. lIравим такву ](a p(,0 PYIIAOKY ку
I'АИЦУ, U()(јТУПа.n сам овим II У'I'ем: - )' :m О i\l обич.<lН 

угљени новац и заМО:Иl\'( један љего в l\ ( .шј у [{а1'ран 

ИАИ какву дРУ "'У гуот)' ;материју, "оја се може УГЉ6НН
оати. За тн", "ровучем тај ](рај I\О IlLЩ ЩН'С' l'риста.I е 
н ТО све A !HНlE\1 вертиr~а.АНО над једном врел ом JlАОЧ()l\I. 

На'гран се распуоти и направи ](апљицу на врху Iшн ца 

а "риста.Ш се држе за "аПЉIIЦУ . У Д6ша"ају!ш да"', IIН У 



\ :а lll" над 11.10'101\1 катран се Il uла lil) \HjY llt l ! JI li )Т.lII1Џl 

'шрсне . ;3а '\ [1,\1 П О НОВ() эа:\IO ЧIВf ту l-\ У Г. IIII.J.У У !\'(-1траl l 

11 :1.Р 1ЮIМ је (!;t ; I. 1I ~ 1 t? '-IO~1 ДОК опет l\ aTp nlf II С II C lI u.PII. 

OOTaB .. }-... ajy l~ 1I С а:\IO јСДll У чuрсту Ma.G,Y, Ј·юја c ll aja. :крнстале. 
Ако би би!!а lI uтреб lJа веlш I{У I'.шца, ја ПС>IIанља" тај - . IIf.ЮI \ес више l1ута и ООИЧI-IО ПОItрНЈ8М КО!fШ( КР IЮ1ЋАIНl а 

~I~ЛО и И ;.Ј на.д liУГJl ИЦС . Сад се то СНО ;.;n' \ ' 1I0РII у СТН,
{,.леIIУ AOII1'Y иа ље се што 1I0ТlIУШ1Ј8 B;I :.I ,\ yX ш:mуче (Ја 

. . ,. 
со онла ПРО!'IУСТII I1с1ЈI1[ЈС слаоа 

ЈТЉ8НИl118 Еатран IJ иотера сво 
. . 

I-~YI'.H1ILI1 ,ЈШi() УСНЈа. 

:-за '1'1.01 ,јi.l!;,а 

гасо во ; JlI.1. 

С· I'Р)'Ј[\., l~ 0.l<:t 

1!ОС..1е'1'НУ се 

Ј-\,ад ее ун()требн I1рашаI-{ , нашао с.nы да је 60,.1,0 

ПОСТУШ1Т1J (Ја OR't.) наЧlfН: - .Ја lI апраН llf>f f'УС'Г О тесто 
ОА ЏCl}.JI)fЈРУЈЈла 11 I-штрана, 11 11РОПУ'l е~ [ ~'1'. J, e ,rIJ I-~OI-Ја, Ц 

!{pu;=t то '1'(:<;' '1'0. -УКi~III1В ШII еУВJlIl.1аl\ теет : !. Jlроетнм тро

љом О J,Ulll:1 .. t !. I C r-;е l{още, ЛРШ.IIМ Ј 'а 11 [1." ~ H P (\~O~' П.Аочом 

све AUI\ l\ат р ;tl l 1-10 HCllapl-1 11 ~Џ) I\ O(,.lol ':t ј ·;О IН ЏА. Ilе по

<;тане 'ШР<:''I'<.I. Tu 1I 0 1l 0 UlIМ lillll !e ll ),та ДIJ I\ lI е II tН :'ТНlЋе ,\[ 
IIЭВОСНУ ,..I, Oij, I-> III1 У облUl'а. На. врху тај;!) оG. I U .ЖСllога 

КОЕ..Јца НI'а_ I Н I ." It)' I '. II-ЩУ II CТl I J\J Шl'llII lO~l . 

{{e~Ja СУ;\I ЊС, дп. lю тан.ва 1 ':УI ', 1IIIt а, _. : Н '(Ц IIО ~la

нраUЉСl-lа "ЈЈIЏ ја l Ш:\1 IIРIIТIЮЈ .. ОЛL - 11,..1, 1:;\ p(HjP~' !·Џ.a. а в а-
. --рочнто С)Д tlра.ШI--Ш- његовог, lШАРiIНt1'Н . 1, ~'J eT UO (јl)мрир--ЛОIШl-ы·t 1j(~'I O ТШ;'U .·I,(mРОј н.ао :ма ЮН:Н;1. ,"lpyra ;.) 11 l-Ш.lУ 

;\Ш ЭIlамо. 

TC I.LII{ O)"\:"~. је Шti\Ј() у Т() ~'Ю, ШТО tHI ;·I.jll ll :\fIlTO [)Il.!a,l, -IJ з ч еЭН 8 l-I l :ај"ЈиОРУ II /\ C~ "О,Јако раеll е t l ()c";.·ll~ II: Ш6(', ЈЈ(ll -' 

l,pe M'ella , 11 ;1 !:ax~o 11:31'.10;1,:1 .џ!, Ј ·ШРС;О}Ј~ · ЈЈ , . I . Ј[јј l'аРШјJl - . -стаl{Ј1еЈIЈ' " IОЈI'I')', Ш) Ј'ао ОJl се /)11 I\II}"НI' :1I 0 УЈЈО'l' I Н.ЮIIТlI 

ан об,'I .:1I ' u.II.(: l '~OJJaцa иGнчr-шх ,· l и:\Jl Ја OI Jj ' t.JJJJli.L, 11 ја Ml[~ 
Li .. III Л l ла је t\lО I'уlю праШ-ПII ТШJl{О !-ЮIЈI ЏЈ ! Ј , 'Ш LLlтаlшЈ.е 

- . I • иД 1,аР(Юр'у 1 uа, IH).Ie 10 ::iа МCfШ'l'11 ОО I!, ! I ]!' Y I '..1 .. CII~ I ;О ШЮ 

у СlJј а..l lllџt,\ I Lt . [(арБОРУ II ;1.С Ii.Н об.i uга IЈ3 1".н :ла .\lHU I 'O Tp"lj~ 
. . - . 

HI1Ja I-НЈ :\Ш Ј ': ИЈа . .Ј.руга, rJe са:\I () с т()га , 111'1' (1 Ю1РООРУ",Ј, 

може да. IIЗДРШН ПИ СOItС С-:'ТУ IIЉС теllll l(: ратурш;е, lIеЈ 'И 

11 збо г Т(Н":!. , IIIТО на г.юда ла се 60.·I ,e je. t l ll l l1 "~ It у r, ћСНО:\I , 
него ыа )·;ој .лруrи ~1a.Tepllja .. 1, KOjl1 Ca../I I јп II poGa.o. 11а. -IlРИ :\ l ер OO.1or';-t ОД 1~lJpKOHa [1.111 .ма l{j,I,l\ l! l l!' ЛРУ I'О Г 0 1-:-

сида, МПО I' ( ' ее {jplН,e I1СЈШЩJI1, Ја сам ItРНШJlj 1\)т.\lще 

• 

• 
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од дијимаНТСI<С прашине и оне су се по трајању нај

нећма "р"б.'Шlшле карБОРУНДСIШМ КУГ,IIIIЈ,а.\Ш, само ј е 
., . 

спаЈНО тесто ор,же ишчезава."о у ДИЈам:антvнлм КУГАИ-

цама: мислим :1бог веАичине а нспраВИ.llЈ(.ЈСТН зрнаца 

днјамантсн.и х. 

l3ило ј е важно дознати, која од две врсте I{арбо

рунда има ФОС.I.ОРНИХ особина. И ј ош од"" у lJочетку 
оретамо се са двема тешкоhама: прво у. "ог ,\Сду су

ровог материјала , ))l{ристаАИ{( добро СПЈЮВО,Ј,С а зна 
ее да (шроподници немају ФосФорних особина; с дру .'е 

стране, llОШТО је праШf.\.I{ неома ситан, не lшг.лела да 

Мйјке имати ти х особина у З ll атној l\lер и с. то га, ШТО . . 
~Haм.o, да над (',8 I<риста.АИ па и такви Jta\J IIlТО Је ди-

јај\,щнат или руинн СlIраше, ОНИ ИЭI 'убе фuсфорпу осо

бину дО "РА О :< lIaTHor стевена . 
Пи 'гање I-~oj e нам се сал Нalисhе јесте оне): Moate 

.1111 један С П РОllОДНИК ФО.СФ(1)l-lсати? Шта jt: то на lIрИ-
, 

?l tCP У метаАУ што га лишава ФОСФОРН1IХ (Ј()ооина ано 

"1'0 не буле баш та особина која га каРШ<тСРIIIне "ао 
С llро uолюш 'l је р је поэната ствар да lJajHel.H део 1>ОС-

" . 
Форних Te,..J;,t , l 'УО11 ту осооипу вал ее ДОН(Ј.I.JlО эагреЈ 6 

да HOCTa l1C БU.;ЫI ИJlI1 гори СПрОВОДIllНС Ilpe.\I :1 т()ме ако 
се неки ,мета.Ј ЛО ненље или .мош'да са CВlIM .;1ИШИ те" 

осоБИllе, 1"1'. ј. СllРОIIОД.lLl!ВОСТИ ) он треба д:с буде фос

Форан. С ' I' О IЋ је са свим r-.-rогу!·ю да на ј\рајll .с 1 ; IНЮЮ1М 

фреЮШIIJЏ1.Јаlll<Ј. . ваА се метал :\ЮЖС lIраКП'JlIШI Сћl::1 .. трати 
нао 1Ј еСIlРОВОЛШIJ':, ла такав &Ш'I'аА IMIf АРУГU СП РО АОДНО 

те.ЈО l101\аэује :!Ј Јанс ФОСФОРlJО СТН 11 [ШС ј <..: 6l rлu . без 
1IJ\.аI~ВС ФОСФU}l IН.ЈСТН ll ОА,. ударцима пра.Ж I·Ы~lhа IШ СI\ИХ 

Френ.ЈЈОНlщја . , ~7" () С'1'аАОМ и .ма 11 АРУГОГ пута ла еО I-: аl{ав 

С IJРОВОАНИК U;ОНI1::Ј/СО као фосфоран. 

ВРАО ПСА IIIШ сумља II 0С'гојп ј ош О ·го,"'. ,""Ћ је у . , 
саМОЈ с 'гварн ФОСФОРIIОСТ и К,анв и разни ФеП О.\l е ШI, ооу- , 

. хnаhени тим на::Ј нrюм, АОАазе ОД ј1С1'IIХ узр(н~а. Рецимо 

да у испрашљеНОЈ .лОПТИ , ПОД мо.л 6Rи.лСЮВI у .. tаРЦlfМа. 
ПОRрШl1на J-IOа!\. IЮ 1 ' метала 1I .'1И APYI~OГ I{ОГ е ЈЈ}Ј ОВОДПОГ 

. . 
тела Јано эасве'l'ЛН a.AII да Ј е у исти мах Ти ТСА() crX--Ј-
~ epH O .1.аАIIО ; да .АН ће се то светљеље ЈЈ [I.:.iШ"\.ТИ фое

ФОРllошhу'l Таю", је резу,нат, бар теор"јш,, " "О")," јер 
ОТКРПЋ.i ТУ. С.ШЩ 14 
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је ту ВИlJlе у питаљу НО'I'еllција~ ИАJI БР;ЈИlfа. JIреТIЮ

ставимо да је поте[[ција~ е.1ею'роДе 11;1 даКАе 11 брюнш 
IIokpe'1'I-1ИХ атома ДОВОЈЬНО ВИСОltа, онда ће се ПОВ]Јшипа 

метаАа О коју атомн ударају jaI<O усијати јер је процес 
ПрОИ3ВОf)8ља ТОПАоте несразмерно nРJlШ од "1ЈОцеса 
зрачеља И.1И ИСllуштања са ПОВрIllине, lШ Ј\ОјО.l се еу

дари деlllавају. У оку посматра'lа један lю судар атома 
изазвати 'l'р8НЈ'ТПУ светлост; али аио (',О судари IJОIIОIЮ 

оа ДОIJО,lЫ-IOМ брзином ОНИ l"iC ИЗ<lЗl3аТII трајан утисаl\ 
на МРСЖIЫLЧУ. {Ъој ће се OIIД~ IIока:::lU:l'И IIонршина l\Ю-

. . 
тала JeAI-IOСтавно осветљена, и IIОСТО.Јаног свеТАОСНОГ 

интензитета, и ако tш у ствари свет.tНЮТ бити ИАН 

испреН.идап.'t ИАИ ће нериодички мељаТII свој ШIТ8Н3ИТ8Т. 

МетаАУ ј,е се тем"сратура 1I0вишаваТlI спе ДО!, се рав-
. , . 

НОТС}Н.а пс успостави, - то Јест, ДOI~ но ОУАС е1lерГИЈа 
. .. 

непреЈШЛНО одэрачена jeAHaI<a ОНОЈ, I'Оја ЩЈеЮIДIlО до-

лази. Али IIринесена енергија M01I{8 IlOД тим Оl{ОАIIО-
, . . 

стима ОIIТII само ТОЛИI{а," да 1'8..10 эагре.lе ТО!{ ДО IICI{C 
са свим умерене средње температурс (_"\, нарочито [Н{О је 
ФреI<пепrщја атомских удараца ВрАО СIIОI"1 ТеАО hc 
сада, JIpe.\I<l начину КaI{О А'1У СIIЩЈСИ.l1:l /\О.1аэи, :издаваТII 

јаку СВСТ.Аоет, I1 бити lIа сра::нvюрно врло НИСI-юј Т81\{
пера1'УРН. ПитаЉ8 је с.ад l{al{O ћс П()(~1\'I;-tтраТI назвати 
светлост TaI-{О произведену'( И ако му :tШtЛI1З:1. те ·свет
лости IIОЮ:lЈЮј што OApet)CHO, ипак ћС j(~ ОН 1[0 свој ПРН

ЛИЦИ УU]ЈСТИТП У ФОСФОРН8 Ф8НО~18II8. П() себи се ра

зуме да се на Т3.:Ј начин и СПРОВОДII<1 If неСl1роводна 

тела иогу ОДРiI{ати на извесном СТУIlЊУ CB8TAOCIIOI' 111-1-

теНЗИТ8та, али Ье за то llотребна енергија бити всо ма 

раЗЉИЧI-Ш, l]р8ма природи и осоБИJIа:l\I;! тсља. 

Те као и раније IIо:меНУ'l'8 IJрим:елuс СН8ку.лативне 
ПРИРОД8 учињене су наЈвише с тога, да нанесу на ВПДИI-{ , . 
Rуриозне осооине наиЗмеПИЧI-JИХ СТРУЈа али е.llеRТIНРП--IИХ 

импулса. [[омоћу љих моше пам неко тело дати више 
светљос'l'Н, на НСI-{ој извесној средљој 'l'емператури, него 

што :моше дати загрејано АО истог СТУIIља јеДIJОСМИ

слепом СТРУЈОМ; а исто таI{О можемо неко теЈIЛ допести 

ДО lЋчке топљења и ПРИНУДИТИ га да даје .лt8.ње сnет

АОСТI1 него t~aA се 'гони обичним ПУ'1'8М. Све ТО записи 
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(Јд начина IШКО енеРГИЈУ ДОНОСИМО и КШ~НУ ВРС1')' та

",асања IIзазнпамо: )' једном ће ""'учају таласаље више 
.а У ДРУГОМ маље утицати · па наше ЧУЛО Dиl)еља. 

Неке извесне појаве, lюје раније I 111 ОМI видео, а 
које сам у. нрвим пробама са карборупДом добио, ПРИ
писао сам ФосФорнос'ги, али сам у ДОЦНl1.lИМ еl<снери

мснтима Dилео да се оа ТОМ особином не СJlашу . Нри

{)тали се при том врло интересно понаlllају, У ,lOflТи 
. " '. ~ , 

1<ОЈа Је имала само Једну еЛeIПРОДУ у (ЈОАИКУ ма-"ог· 

:ыетаАНОГ 1{ОЈЈута, на извеоном степену раЭРОI)8НОСl'И, 

'електрода је · nl1Aa прсвучепа jCAflO!\f ка.о :\t.,H3[<O ·болом 
ПОКОIНlЩО М, J~oja је била одељена 111'1111" "l'остором ОД 
сјаја, I{ оји IIСЈЈуљава ЛОПТУ. Кад се "eTa~11I11 I{О.1УТ по
крије на.рБ ОРУIIДСЮ1М RристаЈЈ и I\Ja., IIОltОJl\ЈЈца је мнОго 
свет,шја 11 I<аО снег бела. Доцније сам доэнао, да је 
ТО 6110 еФСI<<'\'Т усијане ПОRрПlIше JI;.ристu. 1 а ј ер над ее 

аХУМl1НИ.!Уf\tCIШ, слеКТРОАа Аобро yrAaAI'I, o ll a више " .... 11 
мање покаЗУЈе ИСТИ феномен. 'Многе оаЈ\ 1 ОКС ll еРИ]\'lClIте 
ЧИНИО и са KIJHCTaJlIHla нарочпто С тога ,:џ .. се ВIIДИ да 

. -
..111 (lHI1 11 1I 0РСД СВОЈе СПрОRОЛЛ .. ивосl'И ћЈОI ' У "'ПII "'ОС-

ф()рни. Ја "11 са.м могао са свим lIec.Yi\ III, I III I) Jlрои;:mССТIf 
фосфорнос'l' алн морам примеТII'ГI'I, да (;е 11 11I1I'J'1.L ОД .:l ј"'"!НО 

не моя<е pelHr (;lIе ДОН: други еНСIIСР"МСl[таЈ'ОР" не БУАјТ 
НQШЛИ ИОТИ:\1 I ·Јутем. 

НарБUРУI·це.ки се прашак у нэвсонrнr СЈ·\(шерныен
тима lI опаша.(ј као да саДIШПl аЛУМI1ЈlIIјуы, а.1 11 111'1<.1,.1{ 
није довољ.но ј асно давао његово Ц[ШСНIЈ:IО . IIICI'OHa 

тамна боја (; ЈЈј НАа се јако ПОД ударцнма :\lо.,Ј(~Н.lfЛШ-';IIЫ, 
a.·tl1 сам сад уверен , да 'гп није ФОСФОРII(Н~Т. 1\'Је l)у ТН.М 

те пробе са Јl рашком ни су ј(нп ловоЈы� t : , ' IfOШ'Ј'(ј се 
П() свој ПРЈ.Ј.ilI1IЩ спрашеlIИ карборунл не 1I001;),.ша I<ao 
ФосФорни су.N'IIДИ , I\оји: се могу врло Cl1T IIQ (ј llра.ШIIТН 

и не нзгуБ I1'l ' I ,ј t iBOjy ;IJОСФОРНUСТ, B~ћ више It~l) Сllра.шer-I 
рубин ИАИ Аllјамаllат, па с 'ГOl'а да б~1 (јС дошло ДО 
ОДАУЧНОI' реЗУЈЈтата, потребно бн бил() H i1l lp i lВlI'fIl ве-

. . 
.-1 ш:у ГРУДIJУ 11 УГАаЧI1ТИ ЈОЈ ПОnРШИIlУ, 

Ако се наrборунд llокан{е користаll у ОВИМ и 
САН1tнИl\f експериментима, његова ће rA(!,III(;J., примена 

бll'I'И ;::Ја ООл[tгаље таНЮfХ СllРОIJОДН(lка, f-:у'··. IIНЩ IIЛИ 

Н' 
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дРУГ<lХ е .. , екгрода, које МОГ)' издржаТII ])1'.\0 високе те,,

пера'ГУРС1<О ступље. 

Ја С .llатрам да је од највеће 1Ji"""ЮСТII эа ПрОIl3-
вођење 0IЈ8'1'.;1О0ТИ, направити малу елекгроду, која је 

у етаll.у да издржи огромне температуре, Онда \)е"о 
моhи, П01l0hу СТРУЈа Ј]РАО ВИСОIШХ Ф!,еЈшенција, наси

гурно доб<lТII двадесет пута ако не 11 више свет АОСТИ 
но ШТО ос добија у садаљим сија.шцаиа а са 110'1'0" 
КОАИIIШ-lO~1 eHcrrIljC. То може H:1ГA(\1,~1,!( 11 rlpe'l'CpaHO, 
аАИ ја дrљ:им да није. Па како ое та тачка 'мо,ше jOLLI и 
рђаво ра~уме.,.и, ДРНIIIМ да је потреб llО , ла јаоно И3.' 0-, . 
Н{и.:м пр о()лем с IЮЈИМ се у том правцу сретамо и начин 

на НОЈll се, 11 0 MQM миш...ъењу моше он решити. 

(;ваЮI онај, :који ночиње проучавање 'гога нроБАе:ма 
биће СКАОН ла МИС.АИ , да се l-tОА еЛСЈ;'I'(1l1чне лаМlIе оа 

еЛСКТрОДО I\'I , 1I0глаВlIТО тражи врло ВlICOI{ ступањ УСII

јаНООТII те еАектроде. ААН \)с се преварити. Јюш УСИ

јаноот Ј-\ У ) ' ~1ице Је нуш'но ЗАО, а шта је у ea\Ioj стшtрн 
потребн о, Т О је Щ1Сока усијаност га"" кo.iи ту куг .НЩУ 
омота.ва. Другим речима, н.ол таивн ~ (j~ .·laMlla трааtll 

да се гаСЈЈ а маса до што вншсг С'I ')'Ш"" Уси.iа. П!Т() је 
више УСllјаље, брже је с.реДI1.е ТаАасаљс 1-1 ја.rш. Ci-~OHO
мија у I1роизвоl)ељу свс.ТЛОСТИ. А да. се нн.юза гасна 

. . . 
мас.а OAPil\.I-1 Юl ВIНЮI(ОМ ступњу YCII.InH-'n у ста(tлепом 

оу ду , ' ш.~О I[Х ОДIIО је потреБНј), држн.ти YCI1JaIIJ' гасну 
масу Aa .. l eKO ОЛ С'I'ш .. ""ета - 1'0 ' ј Сст, енеСТJI је I1ITO је 
t-.-lOгуhс ВJl ше у среДI)ШЊI1 простор .lotIТC. 

у јеЛIIОМ IШ1lсра.uњем Щ(С flери мClIТУ, I1РОllзвеЛСllа 
је БН.1а јеЛ IIU снеТАа чеТIta на крају .ic:,(IJC lю!Це. Та је 
четка 611,.1:1 Јlрави пламен ,' 1I3ВОР TOII.l l)'!'C , 11 свеТ.1.0(јТИ. 
Она нИј(:: дава.А.а neOMI.1 осстљиву 'l'ОII. I О'I'У fIlt'I'll је си

ЈаАа НI-Iтешшвном евст.r10шhу; a.t111 за}, () 1f<1 : 'НЈ.. '1'0 Hllje 
ПАамен Ш'I'О МН пе веЧ8 руку? Зар она эа т(, lIЈ1је 
ПАамен, ШТО ми не засене очи 1 ~1:1.ДnT;1I\ се управо 
СВОДИ на ТО, да се у .i10ПТИ проиэnе.-l,е Ta.I\aB П",I:.1мен , 

МНОГО .маљи ПО nе..iИЧИНИ 3.АН llесраmЬО Ј(() јаlШ, Кад би 

БИАО IЩfllша дп се елеКl'рllЧllН ИМIIУАСII АОllОЉПО писо
НИХ Фр~кiЈСнција произведу и пренесу, ЛОIЛЋ би МОЈ 'ла 

са СНИМ отпасти, ОСИ1.[ аl\О се не би У l lотребll.l1а за 11У_ 
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вање еАeIпроде 11.>11< ради УШl'еде CllCрГНЈе огранича

вањем ТОНАоте. ЛАИ док се ти на'IИНИ не пронађу, по

"ребво је, да ое еАектрода затвори у ОТ~ШАОНУ .юпту 
И да ое иЗ ље ваздух извуче. То се ради нонајПИlI,е 

О тога, да би оправа мог Аа врши1'И ИЗUСctЫI lIооао "оји 
пије у стаљу ВРШИТII на обичном ваЗДУШIIО" "р'IТИOl'У' 
у .лОПТИ м ожемо појачати дејотво ."0 ма, ног степена 

- ДОТАе ,1,01< четка не отапе давати .I itKY опеТАОЙ·. 

11нтензите'l' е:шпиране свет АОО'ГН зависи IЮГАапн'l'О од 
. -ФреквеНЦИЈе 11 lютеНЦИЈала импулоа, и ол елеl<,ГРIl'lне 

густипе на ПО ВРIllИIIИ еАектроде. С тога ј е од "ајпеће 
важнооти УЗШ'I ]{УГАИЦУ што је могуllO "аљу еда би 
се ПQСТИГАа што Betla I ' УОТI·ша. Под СFlаш,l!ИМ ударцима 

МО.llеНИАОШНоr околнога гаса , м ала се елеН.трода веома 

јако заI'реј е, а.н! ое око ње наАази Ј1 з ве ОJlа ~\1aca ИСтО 

та,ю јако усијанога гаоа, један П_1амен 11 .11' " ,отом.ера 

НИluе СТQ'ГИIlа пута ne ha ОД запремине саме еАСКl'роде . 

Са дијаманl'OIЮМ, I<арборундском ИАИ Ц"IЖОНШ<ОМ I'УГ,Щ
ЦОМ фотосфсра је више ОД хи .. ьаду пута Bo l ... e ;~ШIреМl[не 

од оаме кугл,ще. На "рви поглед IIзглед".1O би, ла ће 
еАектрода у С. '8Д тако јако г уо"'јаља TpCII)''I'IIO IIспа

РИТII. ЛАИ IIОШТО ое мало боље "ромпеЛII . I1аliИhе О,е 
да се ТО, из теОрИЈСЮIХ paHA OI"'a не може деОfl'rИ и да 

баш у томе фаlПУ - "ој" је у осталом oo<orlepIIMeH
'ГаАИН1\! путем :\() ю:\зан - Ј.елш главна БУД)' Ьа вредност 
такве лампе. 

у први мах , над бо:м:ба.Рi1.0uање QТIТ ОЧ I-JС , најпеhи 
део рала ВрШII се на IIОВРШIllIl1 КУГ.НЩU , n.'1I1 Јпt,1, се 
. ~" 

Ја"о спроводљива фотоофера 001"'3YJ8, I{у,· .нща Је ораз-

мерно маље аlll'ажована. 111TO ј е ВИШ8 УСllјаље >1> 0-
тоофере, у ТОАIIIЮ ое ()на УСПРОВОД.ЫIUОО'l'l1 Пllше 111'11-
~ . 
ОјЈ!Н)<УЈе е.,l еЈ ·:ТРОДИ и у 1'QjJItI<Q пише,' ЧВРС'1'() II l 'аСQВИТО 

теАО заједно образују једно ОIlРОВОд'Ю те.1 0. lIос . .юди,~а 
тога биhе ТЮ<В," , да ШТО је пећа уонјано от, UIIше се 

рада оразмор"о врши на гасу а маље 11 11 CACI<TPOAH. 
Постана" јаве фотосфере је лаl<Ае I'раll О орество за 
чување еАСI{1· роле. То заКАањarье НАИ чуваll." ().А81{ТРОД" 
је самО реАаТИRIIO и не треба I\1И С.1Иl'И , -ла аЈ ·:о се уси
јаност ј ош више тера, да ће се e.-iеI-{ 'l'рода bl Fl. H_~e · ЮЈа-
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рити. Теоријски 6и се још "ог.1O доЈш ЛО тога, изван
реАНО ilИСОRИМ ФреквеНЦИЈама, али (јШ''уЈНIO lIа тсмпе

раl'УРИ, '<оја је сувише висока за IIf,f", део сада по
знатих рсфрактuрних тела. Над лаМlJе еијалице са СВИМ 

ДРУго.iаче ствар стоји. Овде гас 1111IШКО не улаз" у 
рачун: цео се посао врши на самоме концу и ТЈ>ајаље 

лампе опада ТaI<О брзо са растењем СТУllња усијаља, 

да нас еl{<)НQМСЮi разлози ГОНО, да РпДIJМО са IШСНИМ 

усијањем. ААИ ан:о се AaMlla паАИ НЭ II3МеЈ-ЈИЧIIИМ стру
јама ВрАО UlЮОl<е учестаности, дејство се гаса но :може-

. . 
эанемари '!'И и правила за паЈеКОI-IОМIIИЈУ спеТАОСТ ћ'fO-

рају се 3 11атно llзмеНIlТIl. 

Да сО Тalша лампа с" једном 1I . .fИ две електроде 

знатно усаврша, потребно би БИАО У :; ОТlI ИМПУАсе врло 
ВIlСОЮIХ Френuенција. Високе учеСТalI<.юти имају H"'te ljy 
остаЈ10Г<1, Аве Г..1авне RОРИС'ГИ , I{ОЈС су ВЈМО па:ШIIС за 

економско произвоljеље светлости. На "риом месту 
кварење еАею роде је смањено због ТО IЋ, ШТО сад имамо 
вемши број с.<абих судара у место ма .• ог" броја јаких 
судара, к ој и брже раэдрмају СТРУНТУРУ е..l С lпроле; с 
друге страllе оно е.'Clпроде се сала .,шюuе прави ши

рока ф ОТ()(ј<!·ера. 

Да би се Iшарење е ... еКl'рола СВОМ) на најмању 

меру, Ilт·ребно Је ла таласаlhе буде харМОIIИ'lIlO, јер 
ванрасни уларци уl'iрзавају нроцес Iшарен.а. Једна f\() 

. .. . 
е" ентрода IIздрщати много душе, над .ЈО YCIIJI>Bajy СТРУЈе 
ИАН ИМIJ У", си који долазе HelН)(~peAHO I-Ш алтернативне 

. . 
ДИН<.I.МU маШllне 11 ItОЈИ расту и падаЈ У ...:аРМUЈЈИЧЮI него 

ИМllУАИ КОЈ И постаЈУ ДИСРУП'1'ИВНИ .М I1(1UiНљен.) ем иаАе?l IC\. 

Један од г.,авних губитака нод ТаЈiих Аампа до
Аазн ОД бомбаРАОDања стаКА.ене "'011'1'0. Над је ,н)'ген
цијал "РА О ВИСОЈ{, МОАеЮIАИ се "рећУ ве.lIIКОМ брзином; 
они ударају о С1'аНАене дуварове и изазивају јаку фос

Форност. Rфенат ноји тиме постаје АСП је, аАН са CI{O

номсног гледишта БИАО би мож' да боље, ла се спречи 
ИМI бар Аа се сведе на вајиању меру бомбаРДОIJа!l.>е 
СТа!(лене '{уг Ае, јер OJ-ЈДа ФосФорвости 110 би било па 

дакле ни I 'убитка енергије у САеА БО\lБардооаља. ТаЈ 
губитак у '{уг ли пог_швито зависи од потенцијала ИМ-
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о 

ПУАса и од густнне еАеRтрнцитета на IlU ВРШИНИ еАеЈ(-

троде. Употребом uр.ло виооких ФреКВСНllltја, губитак 
се енер,'ије бомбардовањем Зllатно смаљује, јер прво, 
потенцијаА потребан да изврши извесну I<О-Н"ШНУ рада 
је много маљи, и друго, пошто се око електроде обра

эује веома СIIРОВОДЉИl3а фотосфера те се до истог ре

ЗУАтата ДО.llазн I~ao да је сдеВ.трода МНОЈ'О ueha што 
одговара МIIОГО мањој .густини еАею'рИlI'ПСТ'" ЛАИ било 
ТО см3.њипањс;,\{ ман:симыног потевrЏ-1.lа.'1 <t H~HI смаљи

вањем густино САектрицитета, ЛО доБИТIНt со ДОАftЗИ на 

ИСТИ начин и ТО, спре'lаван,>ем јаних удараца који иа

llрежу станло изнад граница њеl'опе C.".aC1'lI fHIOCTH. Над 
би фре/ше,щија бllла AOBU,bllO "САИ/<а, ryii ll1'a J{ ној" до- ' 
лази ОД нссавршене еАасl'ИЧНОСТИ стан:л ета MOI-'(10 би 

се са свим э;шемарити. ГубитаI< ]{оји ДОЛЮJl. од бомбар- . 
довања стаКi1СПИХ Ауварова могао би се с, 1\I:1!ЫIТИ упо

требом две еАекгроде у мес'ГО једне. " том с,'учају 
свака би се е.1еЈП'РОАа могла Оllојити ('<1, 110 једним ' 
ПОАОi\1, I1 "Н' аю) БJl б'1АО боље У"О'I 'ребl1 "1'1 1 {јаМи једну . ,.. .. 
iltицу, .ЈСДШl '111 се e.AeI-прода МОГ.Аа СII().IllТl1 са Једним 

II0J10M, а др)та са яем.љом И.'IИ оа неШI .'! Ш10.t10ваннм 

1'еАОМ I1звеС IIО попршине ]<аО 111'1'0 је на ПјЈlIМОР реФ,4еЈ:

тор Аампс. У последљем САучају јеАН" г.п еАеКТ[Н),.!.а 
мог.ла бити CAcTAI1ja. 

Прем" свему ТОМС, "'Ја" Jlала:нш Аа је 6,,_ье у,етн . . 
.Јодну САОII'l'jЮДУ И .Једну ЖИЦУ ]<аД се раЛII (Ја IШ('ОКI1М 

фреlluеНl\llјама . .r а сам уверен да ће у БА 11 (;I{ој 6удуl" 

пости еЛСI-:ТР'lчне ~1(;t.нпе имаТII само јеДill l с.ПРОВОДIllШ. 

а по свој "РIIJlНltи 11 без икакве ЖНl~е, 110111'1'0 ~e 1Il)
требна енергија НСТО T'a]IO може CllpOlleCTII и кроз 
стаН.А О. За таl\ВС ke .лампе бити потребll О струје врло 
ВИСОIНIХ 1I0ТСJll~lIја •. НI, а то би У О' lI1ма IIрш·~тичара r-.'10r.r1.a 

бити јеАна UЗUИ.rbна эамерка. l:aAa се UfШ lHICOKII!'I1 flО
тснцијa...tима нс може ништа замерити , - (; lIaKal~O lIе 

бар у 110,111110 се то тиче сигурности СПЈЈ:ша. 
Има два па'lина да се једна слеКТРЈI'IНR. Сllрава. 

осигура . Један је ЩlЧИl1 да се употребе f[lН~IШ IIOTel[-. . . ,.. 
ЦИЈа" 11, а други Је , да се одреде ЛlIмеНЭlI,l О lIотrсиlИ){ 

спрапа тако, да СI1ГУРНОс.т не AO~}C у ПI-Iтаll.~ lIа ~ .. Ia Ю.\I~О 
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висок lIоте НЦl!јал био употребљен. 0,1. та два IЈа41ша, 
.' ,. . 

ЧИНИ МН се ла Је оваЈ последљи 00.1>11, ЈО р ЈО онда СIl-

гур,юст апсолутна, независна од сваlЮ МОГУће I<о"бl1-
нације раанпх 01\ОАНОСТИ, које могу УЧIIJIИТИ ла 11 lJизак 

IIотенцијаА llOOTaHe Оl1аоан ПО Ш.ИВО'!' И имаље . Али 

Нрal<ТИЧIШ УСЛОВИ не траже само та'шу одредбу ди
мензија апарата; за њих треб:1 TaKof/o и енергија на
рочите вр сте . . Истина лшю би било иапр;шити трапсФор
матор, I<оји би био у стаљу, l<ад ралll.\lО са обични .. 
наИ8меНН'IНI1М машинам:а НИOI-Ю [' наПОIIа., да нам да ре

цимо 50 000 волата, . колико би било п"треб[[() па да се 
усија веома раз РОђена фосфорна цев, 11 да, Н пород ви

соког потеlщија.ш буде са соим ClН'УРШ , пошто ударци 

"ојн отуда долазе нису опасни. MCf)y тим ТltI(ШЈ бн 
трансформатор био GI<Y " 11 са .. по соб н ",,:,,'од/ы с; а с 

друге стране, енергиј а, Ј{оју би он давао lIе би се '!Огл" 
еКОНОМСRlI Уl10треfi l1ТИ за ПРОИ3130Ј)сљс C,IIAT.10eTI'I. I~I{O
номија заХТСIJа, ла се уuотребl[ енергија у ог.,1[ШУ веома 
брзих виБРi1щ!.iа. Проблем ПРОlfэ"оljења светлисти био 
је упоrеl')Сlf са И3nЗИllањем тона, НЭ В8r,ЈЈ(: ВИСИflе l'tO,.l 

звона. Трсба .. IО би И[Lэати тorЩ" 1{оји се O<t.:'I'I(J ~H031CP. ЧUТtI. 

Јер ми М ()}1).8.\IO ЩЈонзвеСТl1 у дугим ра;·н,rаIЏl iЩL ja.I-;е 
ваЗАУlIIlIС ~'Aape, ltU.i~ тр ошс Hp.iJ() MHOI'O еНСР"Iјје 11 [1. да 
ипак не lIостпгrшмо ОНО ШТО нама треба; е Д I' У ['8 стране 
МО}1{8МО до(ј IП'1I иавссан ТОН сл абим [t,'tr! У'lеС:'IЋIIIIЫ ула

рима н 11110(l.1I11I\1I'1'H се ВИЩС ТI){1.·ЖСII ()".\ 1 ;!-rt. 'ЏLТНУ, <t са, 

МНОI'и :ШI. I I ,е е!юргије . l{ол IIР О II~iЮ~)СЈI)а ШЮ'l'. "I ОСТII , 11 

У 1\I)ЛIНШ се то TIPl8 ca~IC справе :Ht. енет..I>(Ш .с, 1I0стојн 
. . -

cal\-IO .I СДfНI 111)(-1DИ.,)О - а то Је, ла се ~' IIt.Tpe0 0 ШТО 

више фреЮН:.Jlције; еамо срес.тва ;-1<:1. Щ)() II ;-нщl,сњс 11 СНРО
воtЈсње I1~ш улса такога ' каран:тсра стаrЈл.>ају II [~M (јар 

за сад 11110L'U огршшчења. ItaA се јеЛIlОМ j.IC IIlIIMO за 
виеОI,\е ФЈ)(~IШ СIщије, ' 1l0вра'l'fЩ ш.пца HOC'l'(~jc И:~ ... 11IШliа 11 
све справе 1Гјюстијс, .Јер се УНО'l'ребом 3I'ОДIШХ epO(~T::ы~a 
ИСТИ реЗ)'."таТII IIOС'ГШН.у Ю1.0 Н са IЈОвраТIIО .\1 НtIlЦОМ. 

Тога раДlf ДI!ВОА)НО је СlIојити са JiОII'ј 'ОИ 1-1.111 оамо 11)111-

БЈ1И}l{ИТИ јој ,-;акво Н30ЈЈо вано теАО ннпе\ ', IЈС 1I0НРШИIIС . 
Та ПО врши на у остаАОМ треба да је у TI.J.,111!{O :\'lfLlј,а у 

...- . . 
RОЛИ!'\О .Ј е YII()tpeo.-ьена ФреквеlЩИЈа. 11 ТН'J' I 'O НlЏ IJa .. 1 ВlIШI! 
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'па Дal{де I1 ЬКОНОЈ\нча на .iaM llaM:J. 11 .\11 ДРУI'Н;\[ енра· 

.пама воЬа. 

Тај се ""ан рада могао распознаТII у МlЮГIIы пги

.шкама ОВО IЋ вечера. Тако на приме р над Је једна ку
г .... ща усијана простим ДоДирuм ру[{е Щ1м е .. опте, тедо 
енспеРИМ811Тitтора служи.ю јс да ојаЧ:1 СЉС[{ТРИ'IIIО деј

-стВО. Узета лопта била је налик на ОНУ прелстаВ~Lену 
на СА. 1 :\8 а [{аАем је имао .САаб ПОТСIIIЏIја,l , l(Ој" није 

био довољаll да усија ЈЈОIПУ ДОК ј е са;ма ВIIСИ.1 а о Нtl1ЦИ; 

а да би се експеримснат извео па ЗГОДfшји I13ЧИН , САек-
• • • 

трода Ј е ОIЈ.lа ','ако OCA lfRa, да.Је нею) щmеСllQ 8реме 

мора.ло "ротеlш, ,џн( се у сл ед додира .IOII"l'il jCllja,·la . 

ДОДИРИDaIЬС ,10пте 611..10 би У осталом са. (~llI1f11 ПОПQтребно. 
-Лако би UII.'lO, уэеUШIl uehy АОј l 'I' У са . \()В(Ј.·Lll() to,ta."OM 

С.АектроДом , удеСИ'Г11 ПОЈедине услове Tal~O, да с.е л опта. 

јако усија саМИћ'{ нр"БЛlшtаваљем еКСllеР"fl.Iеrп'н.торu. ДО 
на не:КОАIIl{. (Ј CTOl1a ОД лопте JI да уеЈ1ј аноет опадне 

кад се 011 1")1\ ље уда.НI. 

у друго\! ј одном е!tспернме IlТУ , 1.' , \ (', је II:1а'::mата 

била ФОС'I'{)Р " ОСТ , употреБЉСllа је била e.!JlI(I1l a .'1 0 IЈТа. 
И овде у I!fJЧ('.'lЋУ, П О ТGJЈцнјаА ТIпј е 611 0 ДОР,ол.а.1I да иза-

. .. 
зове ту ФОС <ЈоОЈJlЈ ОСТ сие Ао]'.: CU деЈОТВО 1' I1.1 е ОЈu,чаЈ10 -

• • 
у овом еЛУЧ<.lЈУ, да ОН се ll О I·шэао Apyг~!. IТа. ЧIIН IlОс.:гу-

пања, - ДО.\IIJ)ОМ гр.,шЬа .il.опте једним rМП:\.1.Ш1Лl '1'0,.., 0;\1 у 
руцн. Gлсщтрода је БНЈlа уг.ье Нil 1~ )T.'1rf!\ ; \ тщt о велика , 

• • 
I{Ш~О се В С ОП fl. IO L'Aa УСl1Јаl'11 11 ТlJм е (·. ,\IШЫfТН o", e J~T 

н.оји из аЭlша ФОСФUј .IНОСТ. 

110'1'0 '1 ' (lI-~(), У лругоы jec'IIOi\l раније.\1 СЕ(ЩОРIНIОIlТУ 
узе l'а је лопта. нрсдстав.ьена у сл. 1 З '1 . () IЗО ~I rlpHAIIIH}:\J 

. . 
ДОАИРОМ .Н") I1те IСДНIfМ IIЛИ са дна врста , Јавља се Н;;\ 

СТЩ\Аету .Ј ел I! н .. или две ce lIKe СТЮ<А8I·Је , ЧНIlI<8, пошто 
• • 

додир I1реТI ОIa IHIa овде ИСТО деЈ О'l'IЮ као (.] (ЈOi· I~·ша спо-

л .. ашња Hel~aТl!ВHa С.I1Сlпрода ПОД оБИ1IНlI:\1 О I;О.НIOСl'има . 

у свима ТIIМ експеримеНТИЈ\'lа, дејсто () ј е ојачано 
lIовеhањеы i -: аШllЩТlfтета на н:рају ОВОГа ОНрО ГЮДflllltа 
ШТО је CLIO.i e H С I\ 110.10 .\1. ПО праВНА У вије Jlотребпо "ри-
с , ,0# '"' 

IЈегаgаПI ТJlМ c peCTRIIMa Ј[ о 11 ..1 а IЈИ са еВИ .\ 1 1I 8 11 0треона 

КОА СТРУЈа В lIС ОКИХ ФРCIшенннја а .. ЈН аЈ\(ј И Н се ОlIа п;.t-

• 
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рочнто траЖI1.ла могла бll ' ос .10пта lf.НЈ цев лаl,О. за. 
таЈ циљ удсситн. 

На СА. ј Н видимо на пример Сl<СflсриментаАНУ 

,lOпту 1, С,а ГРАиhем п на горљој СТI'''Ш[ како би 0& 

0.1. 14-1 . 

мог Аа споља IIрИАеШIТИ с.таЉQМШ.а 06-
Аога, која се споји (ја ItаIШИМ телом 

ве.ли:ке површине. T<.tKBa лампа, као, 

што је предотаВА>е!lа на 1;,'. н !, моше 
свет.ли'fИ спајаљем с.таЉОАО1\С оБАоге 11<1 
ГРАиhу п са ПОАОМ, а СНРОВОДЈЈС шице· 
\V са И30.Аованом ПАОЧ()М. 

Савршенији раС!lОI'СД , Уl[отреб..ьсн 
}{ОД неких Аампа. прост:шљен Је на 

с... 1 45. Овде је КОIIОТРУlщи.iа АОl[те 

иота као 11 горе еа обзвром Ila СА. 
138 . [(ипкена II.н",а ;t; са I\евастим 
продужењем Т flатакнута је на 
мета.,1llИ ГlpOTe l1 ~. ЛОJl'l'а IШ с.н на 

нише обешена (Ј ПОЛ l н цнн
кена плоча Z сл)'rн. И сем ојача-

. . '" . 
вања деЈства J01]1 1[ за ОДОI'Ј"ње 

свеТАООТН. Ре([> .н..штор је ()двојен 

од пола t, једним Н ::Ю .. 1аТОРСI{ИМ"_ ко

мадом r. 
Сличан раСlIоред са 'НЮ'I'uраСТ()ЛI ЦСЈНI 

ВИДИМО на СА. ј 46. I (ев '1' СtiстаВЉGна ј е 
од Аве l{.раl'КС ' l~eBJI р а::шог нреIIЮН,а. 

ll\oje су залем...ье не на 'ЧН1.јеНШ\1i:t. . На 
доњем I(рају УТПрf)Сlia j f' шнутр" једна 

спроводна облога С, Ј·юја се спаја са ilШНОМ w . .i1~ица 
lIa горље .М ((ра.ју носи једну куну за ВСllщње н IIрОАаЗII . . ",. 

кроз средину унутрашње l\elШ , Ј(ОЈа..I8 IItLOIIJ8Ha НД1-ШИМ 

доБРII" 113 0.ШТОрОМ. На СIIОА>ашњој СТР""I! " на горљем 
крају цевн Т на.шзи се лру,-а об.10га С, на Iшју је 
натакнут ,\l е'l'а,...,ин реф.;1ектор Z, NojH треба да. буде 

. - . 
раЗАВОЈ ен деое.ШМ И30Аt1тором од l<J"lP ;шща 10. 

Еконо .. ",:а Уl'Iотреба таквог ре,мектора ИАИ деАа 
за ојачаваљс, захтевала би д п. се сва 6JJf:;prllja унесен[\. 
у ваЗАУШНИ [{ондеlIзатор, ПОНОВО изда. 11.111 ЛРУПIi\'1 ре-

• 
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чима да ту не сме бити ·никаквих губитаlШ ПИ'ги у гасном 
медијуму илп средини нити у ма каквом љеговом дејству. 

у самој ствари далеко 

смо од тога, премда на 

срећу губитци се могу 
свести до извесне мере. 

Неколике су напомене 

потребне по тој ствари, 

да би експерименте, са

купљене у току тих ис

питиваља, потпуно об~ 

Јасни .• и. 
3ами:сљ.имо малу спй

ралну тицу од мише 

добро И30ЛОllаних за

воја као у еКСЈЈерименту 
СА. 14.~). 

сл. 136 па да је један крај њен спојеп са једним по.1оы� 
ИНАУКЦИОI-Iога калема а други са метаЛНОf..1 ПАОЧQМ И.АИ 

да би с'гвар би.ш простија, са лоптом ПЗОЛОваном у 

СА. 146. 



простору . l ';ад се струја кроз "ал ем lIРОIlУСТИ, потен
цијал је MJ'lТe наизменичан 11 мала се с пиралиа жица 

понаша сад "ао да је њен слободшr II[щј, споје[[ са 
.другим пОЛ О'1 IIНДУIЩИОНОГ калема. А,ю се гвоздена 

шип"а унесе у маАУ спиралну ЖИllУ, б}'зо ће се угре
јаТII покая)'ју hи тиме, да кроя ту ШlIIlУ пролази јака 
струја. I{ан о дејствује у овом случа.iу ИЗОМ>Dана лопта? 
Она маше да буде кондензатор, ноји ПР'Ј!{у пља Н враћа 
енергију, ноја му се доносн, ИЛИ МОJl'О ла буле као 
нека врста [{анаАа за е[[ергију ,., УСАОIJЈЈ 110 еНDJЮРИ
ме[[та одrе,џIТИ да АИ је више једно 1'1 .<11' друго. Лопта 
HalrYlUelta НI!С()КИМ потенцијалима , дејствуј е индун.l'ИВНО 
на ОКОАIIИ ,I"-:ЦУХ или у опште на онај I ' ''-С У /име је. 

МОАеr<ИА>' 11."" атоми, који су близу Аопте, јаче су при
ВУ'lени, 11 бр",е се I{рећУ но ОНИ лаљи. I{aA најБАИlЮI 
моле/шл" ударе о лОПТУ, они се ОАбиј у 11 сударају са 

·свима ОНИМ ЛI оЛЫtИАима са којима се (;pu'I'ajy у граJlИ
цаro.Iа ИНДУltЦIЮНОГ дејства .4 О l1'1'е. Сад је j a CIIO .~a аl'\О 
је lIотеllцнјал 1I0стојан, оамо he ое маА0 енергије 

IIЗ('убитн ТЈ!М путем , јер молеЮI.IИ , којll оу најб .... щщ 
.~ОПТII дођу ЛО ље, HalIYHe се елеКГРИl\итетом и од 

ље ОАбију Ј( више се ка АОIlТИ не upallaj y све док 

сав свој ел еКТРlIцитет не изгубе што ое мо)((е лесИ1'И 
тек ПОСАе В"А'ШОГ броја СУАара са АРУГЈ!" моље,шлима. 
Према томе факгу, са СВИМ ј е "РИРО;1. Н О ::I;II '~Л)УЧИ'l'И , да . . 
се са ПОСТОЈ3f lJlМ потеНIЏI]алом само .Mf:.I,, !<1 ОЛt.ШТРИЦН-

"е'га губи у су в ом вазду"у. Ilа ПРОТИВ, "к" потенцијал 
лопте не {)УЛt ~ п о стојан не ћ ШlН3МClНI 1 1aI I, ye.~OBB еу 
са свим АРУl'И. Сад се дешава IНI 'IЋМСН.О GомбаРАовањ~ 
без обзира щ\ ТО, да .лИ моАОН.ИАИ посло ;1, ОАпра са 

лоптом губе оаопштену !{О..r1ИЧI.ШУ елеКl'рнцнтета .иЛИ 
не; 1П1'а више , aItO се елеitТРИI{ИТС'I' "е l1ягубlI , судари 
су силнији. ;\к() је фре/{оerщија импулщ1 "1'.'0 Ma,la, гу

битци изаз ван " СУАарима, не ће бит!! ()збllл.ШI лок је 
п'отенцијал пнс о«. Али кад се употребе вннредно ви
соке ФреквеНI(II.iС, и иише ил." маље ВИСОЮ1 1l 0теНll.нја.АИ , 

губитак може Аа БУАе Вр.<О велики. ЦеЛ'JI<у.mа снер
T'lja изгубљена )' јеДl!IlИЦИ времена, сразмерна јс: ПРОИ3-
ВОАУ из броја СУАара у секунди шн Фрс,ше'ЩИЈе, и 
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енергије изгубљене при сва'{Ом судару. А.ш енергија 
једиог оудара, мора да буде оразмерна "валр"ту еАСК
тричне густине .А.опте, П()ШТО Је l\ОJlИ1IНllа е . .ilеНl'рицlt
тета саопштсна МОАеКИАУ. сразмерна ГУС·ПНIII. Из тога 

< . 
изводим, д" l\еАокуrша изгуољена снеРI ' IIР, мора да 

буде оразМОРllа производу из фреllпе lIlllI.ј о н каадрата 

еАектричне I'У С'l'Иllе; aJlИ тај бн яаl<ОIl lIа~ьало експе
рименталним lIYTeM ПоТВрД11ТИ. Си. IIpeТlI OCTH,RKOM, да 
су претходни обзири ИСТIIНИ'~И, .мQЛ{С ео бр;·:шм наН:Ј
меничним 1\·I СIЫ\.Iъем потеlЈЦИЈаА3. нснога тела, rIOTOn
љеЕЈОГ у канв)" И30Аовану гасну оредину. Ж\ IIаю,а КО.Ш

чина енергије расути по простору. II a,j nehll део ене,)гије. 
ДРН\иМ не растура се у 06АI1I<У дугачкш отаРСЮ1Х та
Ааса, који иду на ве.л.ине Ааљине 1\3.0 ПIТО се ТО оБН'ЈНО 

МИСАИ, него ее ТРОЈI:IИ - У олучаЈУ [IЭ О.·10 ЩLI[U .Н)l1те па 

пример - у CYAapl1Ma ·и оударНlШ ГУUIП"IlШIa - ·1'. ј. - . 
у 'ГОПАОТШIМ шюраЦНЈама - на .'10ПТI'I Il У (Ј1'~ О.t1ИНlI ЛОlIте. 

Пошто се , на оснопу горље претпо с.таш{о, губllтак 
омаљу је са к вадрата .. ГУОТl1не, н пошто ј е с'"~ струјама 

ВРАО ВНСОЮ1Х Фреквеннија СКОl1чано orfJo .\IJIO paCHl1aJ-ье 

иад пролазе l 'i. рОЗ ROHAYHTope, то СЈlедуј е 1f3 спcr'а тога, 
да је боље ), lI uтреБИ'l"1 једну ж,щу IIШ·U :1. 80. С ;uа,{аlЮ 

пан, ако ое м отори, лампе и.ш друге CllpaBe усавршајl - . 1'аIЮ да се fl.1 0 ( 'У Уllотреоити С'ГРУјС Hcor-.la IНЮOIНI Х ФРСl\.-
пеllЦllја, СКОIlО ~Н)I{И tiC разЈ\О~И Л1-ШТllраТII, ла се )' 1I 0требll 

само j~AHa ;-Ј{Jlна а нарочито [11(0 су дa .. ЫIJj{~ I ЮЛ ЈЈЈ{С 

[{ад се е llергија аllсобујс УIШКЛО" I;О IlДСllзатору 

ОН се онда l)1)J-lаша тако , Itau да је н.СI 'О Н 1 '; "НЈ а.цитст 

порастао, АlJ с()рпциј е има пише Н .1И Ј\IШI ,(~ fН.Jyдa, аАИ 

је ,она У ОllПIТС слаба· 11 боз иr:аrших 1I 00АеДШ{а, СВС" 
ДОК Френпенцнје I1>ЮУ оувише високе. Над се ради с,а 

ванредно ПИСОI-\.IIМ фреКlJеllЦИјама, па даI': .1O ю:ц су по

требни 11 BIfC O t-i.И ПО1'енцијали , аПСОрШЏIја - И:Ј111 ШТО 
ое овде наРО1\ИТО разуме ПОД ТИМ ИЭрЙ.З0М , губа-пак . . . 
енерГИЈе у гасоmПОј срединн - .Ј есте вашан ЧllIJилац, 

:који ваЈЬа узети у обзир. Према томе IIЗГ'Л Gла, нао да 
ј е ВрАО тешно ГОllОрИТIf о правом капаЦlIтету IfЛН ВI-I

брационом IIСРНОДУ .кaI·ШОГ паЗДУIllНОГ "; ( IН ,џшза'1'ора, 
према tb6rOil()M Ш:Ј;"lереном или израчунаТО-'1 Јt[lпацнтсту, 
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а нарочито, ",-;О је кондензатор врло Ma.'lC површине 
а напуљен је "еђу ти,, · врло високим lIотенцијаАО". 
Па каио MIIOI'I1 HaJ-КНИ резултати завиое ОД та'-Iпе 11[>0-

цене Dибрациопог периода, то тај .предмет зах,'сnа 
много бр"шљнвије проучаваље других иаУ'Јара. Да би 
ое вероватиа lJогрешка у екопериментима о Iшјима је 

реч, овела на ш'ГО маљу меру, потребно .i e олужити се 
Jl.Оl1тама И ... 1И ПАочам:а веJlИКИХ поuршина, тако да гу

с'тина буде што мања. Иначе, ан.о оо C3,;\iO МОЈке, ваља 
употребити у,ьани конденза·Ј'ОР. У у,ьу ИМI другим 

течним дие..1еН.трицима, губитци НИ су ТОЛИl'i:и н.ао у 
гаооuитој оредпни. Па како је не"огуће С,1l"РНlСIIО и сте
рати ('ас из НОllдеllэатора са чврстим ЛI1 ~.Аеl{1'РI1ЦИAfа, 

ТЗI-tав l-tонденClЗТОР ваља потопити у У,'1 .е са el-tОIlQМ

(жог г АеДIIШ'Ј'а аl<О нс ради 'Iera ДРУГО I '; 011 ос онда 

може пунити до "рајљих граница и оста}, е ладан. !{од 

лајденских боца, губитци иназвани ваздухо .\! , vразмсрио 
су олаби , пошто су стаЉО,јске облогс ШII}юке, "вуда 
затворене н н.сш уљене површине ни су ИСlJ осреДJlО ваз

духу изложене; или ако оу ЈIО'Ј'еШtијали "}МО ВИGОЮI, 

губитци могу бити Аите или маље знатнн 1Ia или близу 
горље ивице стюьолоних лиетоuа, где НЩ)()tIIЛ'О ва.здух 

утиче. Ако ое боца ПОТОЈЈИ у IIРОКЉУ·Ја.Ш у",о, olla.ie 
у стаљу издр",аТI1 четири пута ве!;и рад н е Ј 'О у об,,'пiим 
приликама, и Ј 'убитцн су незнатии. 

А.1И не треnа МИОЛИТИ да су ТОПАО'!'I ! !I l'убитцн У 
ва.gдушном }\ОII,\ензатору увек окопчани Са lJостапкnм 

вндљиuих .М iШ3СU[Ј. ИАИ четака . Ано се мu.А а. САентрода, 

затвореf~а у lIеl1Сllражљену АОI1ТУ, С llоји са ј е,<tlJИМ ПОлОhl 

калемовим, MOI'Y се ВИДИТИ мла.зеЩI како из бијају Jl Э 
еАектроде 11 ваздух се у ЛОПти эагреје. Ако ос у мсст,) 

мале електродс, затвори у AOllTY ВОАИ},а Ј\угла, не ће 

бити М.ilазеuа али се ваздух ИI"Ја:к ЗR['рева , 

НИТII треба МI1С"\ИТИ да те .. пера·гура ВН.ЭДУ ШИОЈ' КОII
дензатора маше дати приблищну идеју огуБИТI<У, Ј<ојll 
ое у обмшу 1'()IIAOTe јавља, а то наро'ШТО С тога што 
се овде топлота на више иачи"а губи. Јор "оред 
обичног зрачеља, врло активно односе ТОН .'IОТУ 11 МНОГИ 
1IезаОИ4)Ш-1 НОClIOЦИ а тако исто се загревају не само 



allарати ве!> 11 ваздух на нзвесној да.ЫllIИ у след "0-
Аекилских су дара КОЈИ се у љему деllщuаЈУ, 

Према свему томе, у експерименти"" Оа таким 
Iщлемом, растеље температуре може се "риме'l'НО опа-

, , 

аити само Оllла, кад Је теАО, с.ПОЈепо са l{a,;ICMOM, БрАО 
мало, Али ео апаратима већега размера могу "агре

јати Te.;la и неАИКИХ маса l{ао на ЛРИl\НЈР 'Ј'еАО какве 

особе; 11 ја ДрЖIIМ, да бll извежбани Аы,арн мог "11 
имати заI1ИМ.1."ИВИх. посматраља у тим Сf\сперимен.'!'има, 

:који, не MOI')' бити ни најмаље онаСIlIi, само ако су 
апараТII 'I'а4НО одмеренн, 

.Тедно интересно питаље, наРОtlИТО R:t мотеОРОАоге 

истиче се ОПАО, Иако се земља )' том пог.юлу понаща? 
Земља је ва:ЈДУШНИ IIондензатор, али да ли је савршен 

или са OU!IM IIесавршен - прост регу .. 1 атор енеРI'ије '! 
Овде ое може мало с.умњати да се при слабом реме
hењу, као што се то може изазвати у l'aI<НОМ ei<cne
рименту, яеi\:l.{,а понаша ГО'ГQIЮ као санршен - l( ондеп

затор. ААII етвар може бити -са СПП!\f . Аругој:1ча, кал се 

љен eAblt'1'pHЦiITC'!' устаАаса како им наllрас.rшм ремећељем , 

које се де(Ш.l() lIа небу. У таком С.1учај у , Jtfl.O ШТО је" 
ве" напред IIаllоменуто, всроват"о сс ' (>;ШО ЩlЛII део 

вибрационе енергије IIз!'уби у простору у об.нн<у ду
га'ЈЮ1Х е ' I 'ЩЮ· " ; Нх. зрачеll?а; ~lајRеhи се део енергије 
држ"", 'ГРОПlll на молеl(flлске сударе 11 оллаян у про
стор у об.л.IШУ l{раТItI 'IХ - TOII,I)01'HHX а i\lOilt'ла и Сl3ет- " 
АОСШIХ Ta.H.l.Ca . Па како је н ' фреКRеlllЏ'lј а taAac-ања. и 
потеJlција. , ПО свој IIрНАШЩ' вео.м:·], IЩ(ј ОН , енергија 

претвореflа у ТОПЛОТУ МО>I( е да буде ПЈМО h!O-'lша, Пошто . 
густина .МОјие бити неједнака на раЗllИМ ;\IеСТИАlа, 611 .. 10 
у САеА непраВIJ.л.ности земљ.ине ПОllРIllИIЮ, i'"iИАО нбог 

разних ОКQАПОСТИ у аТАlосфеРtf, УЧllљеШI e " 'Clt'l'lI 11,е с 

места на место бити другојачи, ВРАО IJ 8,·""Ш промене 
у температур" и притиCl'У атмосфеРСI(ОМ "OI'У се тим 

путем изазва'l'И на соакој тачни эе\--fЉl1fIе IfUIЮIИJrе. Те 

промене МО!'У бити поступне иди са свим IШI'Ае, арема 
природи ПрВООI!ТI!ОГ ремећења и мо!'у "занлаТI1 IIИШУ 
и ОЈЈују ИЛИ ..10кално мељати пепогоду на еве Moryhe 
начине. 
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Према примедбама горе Y'IeњeНlВl , може се видети· -KaKau ваШ:IЛ чинилац, - у uor АСДУ ГУОНПI.I{а - може 

постати ваздух у QН:О.НtНИ канве еЛЫ-:ТРШЩТе'l'ОЈ\.f Н<1-

lJуњене понршине) :кад Је еАектрнчна ГУСТ.ина ве.Н·Ша. 

. и фреКВСIllщја ИМ'IУАса веома висока .• д..1И овака радља, 
:као ШТО С}Ю је И3Л()НШ.,НI, ПОАразумева, да је паздух 

ИRолатор - ТО јес.т да је састаВ..il.еи 0,'\ ноэапионнх но
силаца, Ј\ ојн плове .IJO изолаТОРСI\ој СЈЮДПНИ. Такав је 
.. . 

САучаЈ оамо l{aA Је ваздух од прилике Шl ОШIЧНОМ ПАН 
ма.,ю већем I1АI\ још на веома САабом ПРИТlЮI{У. Над 

је ваздух ". ·",бо разреt)сн н СПРОПОДАоIIIJ, онда lIаступе 
оБИЧIШ г убнтци у Сдед спропоf)ења. Сад се ~IO)](e у 

осталом (Jrl){)~H·Ia енерГИЈа растур"ти 11(' IIPUO'l'0PY И са 
јОДНОСМИС.'lеIШМ п ()теШl.ијаАО?lf IIЛИ сп. Н \ШУАCliМД слабllХ 

. . 
ФреквеНЦИЈ а, ако Је густнна ВрАО н еЛf[ [\,\ . 

Кад ј е гас на llрЛО Ю'ЮRО .М ПРНТIЮI\У, ел ентрода СО 

јаче загрев", ј ер су ОНАа веће браИI/О ra(\JJII~ .,тлеlшла. 
!-{ад је гас OI~O еЛСf-ароде јако згуенут , ЩЈСтања на 

даКАе и БР~III-l е су ВЈМО слабе 11 Яi\I'}ЈСЈНll i -,С јо н е;:.Шi11'Н О . 

Али и У TOnl случају, ан:о се Фрекuеlll~llј u ,,\ОВО.,LIЮ уз

дигн у, C.'lCKl'POAG tiC се јако угрсјаТIi II(',ТО тако I:~ao ,дa 

је гас lIа BP"lO ниском IJРИТIICI ·: У. ~.T ca~\ H)j ст вари , раэ

ређи ваље l:шэдуха у Kfl.KBUj ЛОI11't1 110'1'(1 GOIIO је caM Q с 
тога ШТ() НС :\10)немо ПРОllзвеСТlI Ia ЫО ;-Н.да НJI спро

BeCTII) струј у потребlНl~ Фрею<енција . 

fipahajy liH се ~'1аАfllам а. са e.'leI\TpoAO :'.t , liаља, нан о-
. . 

1lенути, ла . .IјЈ D ашно да се у таtаю.l . 1:1 ,\11111 ur'Р:\НlIЧ1f 

T Oll.i10Ta IIIТО ј е _МОГ)'ће б()~ъе само lIa е.l е1-:ТРОЛУ н то 
спрсчаваН.С .\1 lЏlрl'i.у.11-1Цllје гаса у .10ПТ!Ј. ~\It () се У3И8 

Вр-,10 мала .-lOlI 'I'CL , О lIа ће 60.1,8 ОГРiШЕJlIНТ!i "j'UJ"I.1U·!'Y HL!rO 
nСЛИl'i.а, аЈ1Ј1 OH(t MO)l\e не бити до но ... ы lOl.' I'i.апацнтста 

за иаАем IЖ с 'Гога се може јако заI'рсјrt l· lI . [J ajtIpUcTlljc 
би дакле РСlIlење БНАО, узети једну J10 1l 'I'Y згодне lЮ
""I1'lине, I<ОЈ " у С"ОМ СРОДИШТУ 110(\11 . другу ма"ЈУ "IОIIТУ , 

које веАllчrшу ваља таЧIIО одреАИ'ГII , 11 у којој је за

'гnорена рефраКl'орна КУГАица. Такав је распоред прел~ 
стављен на (ј.l1. 1 -'17. . . 

Лопта L има, У 'гОМ С"учају ШИРО]{ 1'1'.1I1[, П да се 
кроза љ' "оже провуhи мада .о\Опта Ь . 11'!a'1C је КОII-
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струкција иста као 1I у СА. I И . Маља "о .1011'1'" nocaAI( 

на дршку s, која нос!! рефрактор"у !IУГAlIIIУ 111. ()и а је ОД

војена од алуминијумсне цеИII 

п са више АИО"УНСКlIХ САОЈепа 

М, да се нс бlоЈ загреnан.е "ре

нСАО на а"у~tI1I1ИЈУ~"ЖУ цеп, 

над се напрасно СТРУЈа про

пусти, и да с е да I{..1 8 стаltлени 

стуБИћ не бl! Р<lзбио. Уну
трашња лопта .мора. бити ШТО 
је могуће маља , ано се жеАИ 

да светлост востане само уси

јаваљем елею'о~е. Ана се жеАИ 

произвео ги ФОСФОРНОС1' , л опта 

треба да бу дс већа, иначе ће 
се сувише за l ' tJсјати н фосфор

ност преста']'lI . l ,од такиог ра

спореда 06ИЧIIО само маља 
лопта показује ФосФорност јер 

праКТIIЧКИ нема бомбардовања 
о спољашљу AO/ITY. Нод lI ених 

Аопата, RОIIСТРУЈlIсаних П О С.1. 

1" 7, маАа је .1 0![та БИАа об
Аожена ФОСФ()РНИI\I СЛОЈем и 

СА. 147. 

ВрАО су .ICIHf офенти: постигнути . У мос,'Ј ' ј I ла се у ну
трашља лОпта Шlпрапи 1I0Ьа те да се С JfРО 'Ш 3а1'IЮ
ваље, боље he БИТ II , да се eAOltl'pOAa. '1 /1 )':.J .\IC всlш, . 
Сада ј е боr-.I баРЛО ВЙ ILе ослабл .. ено у С.·1СА !1.I <1-ЊС 8 .... 1C({

тричне ГУС'1'ШIС. 

Неке су .·"што КОIJС1'РУНЩ1НС 110 С.,. I ',8. Ту ШI
ДИМО малу лuпту Ь са рсфран.торном HJT.'II!I~ () AI 1n; 11 3 

лопте ј е И3ВУЧСIr наэдух АО ЩМО ВИСОКОЈ' с.тепе ll,'). на 

је онда лопта заТОlIљепа у ПОЛНИУ Л О IIТ У L, Ј\:оја. се 

за тим умерено ИСllразни и заТО IIII. До СЈ I''' (О' I ' [ЈаШ\ те 
конструкције у томе ј е, што се на 'Ј'ај 1([\'111/1 МОilШ 00-

стиhн ВрАО вне(Јн:а раэре~енос 'l', и у ИС'I'l( ?\ЩХ УlIотре-
-бити веАика КУI'ла. Често се спољаUllьа Л О lЈТа, раэређИ
с,а.ш упраЈјО ОНОЛШЮ, КОМIЈЮ је потребllО ла Iч) аJl<ILен.с 
про~)е скроз 11 11 рОСТОр . иэмеr)у лопа1''' је 11:1 1 ' .. II\,\a о (1<10 

ОТК!'IlЋА. 'Г Щ.'.1I!11Ј. 
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кар""н црне" што је ПРОIIЗВОЛН,Ю ВР"О v.урнозан ефекат. 

По неЮI "ут, I{аЛ је разрсi)ење у М)ПТII L би.,1O "РА О 
САабо , а ваздух добар crтpOBnДI!IIK, б l!Л О је по тр еб ll (), 
да би се (\ уг.лица т загрејала АО Ю'I СО !{ОГ усијаll--,:1, па

ме(i1'И'СИ .. Ш. I ' ОРЉН лео l'pAHha 

ЛQП'ГННОГ етаљо.lСI{У ' оБАОГУ, 
l{oja ј е БИЛfl СJlој с на или са 

Н.аКВШ.1 H3Q .-10Ш1ШIi\1 T eJl oM, IIЛII 

са Аrугим IJ O..-t uм Ra...-l еМt:l, LIQ
што .Ј ан.О еllрU DОДЉИО паз:l.)'Х 

САаби у fleB.o .1IHi.O . ефсн: а'1' , си
гурно у след 1НlЛУКГШНIOI' дсј

ства жвце 'Н.\, Др уса тЕШ.шоhа 
- на [{ОЈУ 'ј' О(;Т [L ЛОi'of I-Iаил а.3 И~.[(I 

увсм, I<аД ј с рсфраl(l'ор"а I(Y~ 

ГАнца заТRореllа у Вр.'lО малој 

.1011'1'11 ][ () СТ ОЈII НОД НОН - 

СТРУIЩllјс IIfЮДС1'ал,ышс на С.1 . 

1 "8 У то"е , IIIТI ) се nакуу" у 
I{Уl'...tи Ь I-шаРIJ посл е сра.змерно 

Kp D..Tl\Or НРО ;\ЮЈ I1l . 

Г.1 аВlIlI :Ј алатш{ послеДll;>е 
., . 

IЮНСТРУIЩН.l О 011<) Ј С, да сс за-
• 

(.; .. Ј. 148. гревање uгра.l ш tш па среДНШНII 

део -" о нте ~IIР Сllаlшљем цир

кулаЦИЈ е 1 ЩЗЛУХiL. Тај ј е эа .:1,аТН lt (I CTIIHa осш'ура f-I , а.IИ 

у сле,Л 3at'ре вшы\ унутраШIf.>е Аопте 11 .Н"IЛ).IIОГ нспара

вања ста!\.Ю'1'а, вакуум се тешко Л'i() iНО очува.ти па 11 
OIlAa lН":џ e(~ у потреби КОIIСl'ру.кЦl1ја I!pe;t,C'l'llU~lJClla IIa 

сл. 1107 У lюјој ()бе .1Оllте t;ОМ У'ШЦНfmј у . 

А.1([ 611 мно гО Б ОЉIl ву'!' - пра.IШ IfдсаАllИ п ут 

био, да се употребе ЛDВОЉНО ВИСО I<С " > Р elшеНЦIlје. ТIJTO 
. је више "'РClшенција, у l'O .. lIlKO је САабнја ЦlIPI{y.1[tl(lIja 

. -в аздуха, 11 Ја лржиМ, да. 01'1 C~ моело ..-џ)спетн '1'0 таЮ:Ј6 

ФреквеНltиј u, да нс би било lншаХllе ! џ!РI\ула.lllIј с ваз
д ушних ЛIOЛСКНАа око 11 0.1. а. Ми би О ЈЈ да д0611.Нl ЈЈла -" 
м еп у IЮМС се М<I'I'ср"ја" НС б" l<р е'l''<О , 11 1'0 би б ио. 
ЧУдl!о ват 11"""0(1, јер би 6110 HCn()MII'IOlII, y"pyl;ell . Са 
таЮIМ ФIЮI\пеНЦIIјама инеРЦllја пој едшшх дe~HJЬa ДОШАа 
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би на IIpr:V место. Пqшто би се свет.·Ш М..tаэ НАИ пла
, ме н УЩ)УТJlО у ОАед И\',ерцнје п ојСДИIllr" дсм!ћа, цирку
.лација би Т!!Х ле.шhа БИАа онрече,Ia. То очевидно мора 
наотупити јер кад ое број ИМПУАоа 1I00еlш" I10ТС НЦII
јаАна енергија оваког ИМПУ.,оа пооебице пр, ое омаЉИТ!I, 
тако да ће најзад оотати оамо aTOMCr;() 'I'РСl!ерсње а 

1l 00ТУПНО [траНОАаторно ] ће кретање кроз мср.ЫIВИ про
стор престати. 

Ја Ара",,,, да кад се једна еА еКl ' Јюда потопи у 

КaIШУ Ф.ШУДНУ ИЗОАат()року ореДIIИУ 11 окружи неза

ВИОНИМ ноеноцима еАектрицнтета, који ilLOry AejcTiloBaTH 
ИIlАУКГИВНО, ДОВОЉНО Rисока фреквеlll\Нја ИМПУАса ће 
без сумље изазвати l'раоитацИју ИАИ Оl\ретаље l'aca ОКО 
едектроде. Тога ради паља оамо преТJlоетаВI1ТИ да еу они 

нозаВН(јНП НОСИОЦИ електрицнте'га IЮl1раВНАПОГ облина: 
ОЮI Ье 'н<ренути едектроди опу отрану , П" "ојој је гу

стина е.·lеl\трипитета пајвеhа, н 'Го ћО 611ТИ положај у 
номе ће се ФJl УИА, маље опирати IIРIIО .l1ишдnаљу него 

улаљавању, 
, , 

Не су .\I њам, да.је опште МИШЈьеl1,О 'I 'Ш'\ВО , да се 

не можемо надати да ћемо остварити т.нше Фреквенције 
како би ~IOГ.Н1 - преТПОСТi1.ШШШII да су Ј'оре ШllIссеШl 

ПОГ.1.еди ИСТИШ1ТII - пройзвеоти O II~ Р ~ ;ј у.,пато ноје ... сам 
ја наг .Аасно Itao могуhе. То може бltТIf Jl таЈ'Ш, a .'lII у 
току ТI1Х 1Ј С lllIТипаља, и посматраЊСi\l раЯ JliiХ l"Iојапа; ја 

ca~1 стеЮ:l() упсрења, да су те ФреI{В~ IJЦIf.i е МIIОЈ'О Illнн,е 

него ШТО 'uи се МОГ.АО у прuп мах ДЈНI\.:tТИ. У ' 1I.,I(\MeIlY 
из[tзивамо свеТ.АОСI1а треперења су;џtР;lIЈ,ОiН МО.,lекила 

ИАII ат()ма . II(lтање је сад, Kf\.Ka.B је ОДНоС II:iMO~)Y фршt

uенција судара и нроизвелених ИЛИ il С IIУШТСШIХ вибра
ција? Сигурно тај однос мора бнти !lCчшзмсрно М"ЊИ 
него олпоо, !<ој" постоји 1!3MefjY улара у CJUOHO Н зпу'-!!шх 
1'репереља В.Ш нзме'јУ ilра.жљења 11 ООIl . 1iЩlfјС I(Оllлен
затора, Ми "мо у ота љу да ловеле\ю гаоне молсю!ле 
ДО судара олушеhн се аАтерпаТШ I I-ШМ (:.1 е tП·Р"ЧIIIIМ I-IМ
пу.лсима шt С О1tс учестаности, l1 ТЮ\О l\IQmeMO ш.штнраl'lI 
процес lюјll се лешава у пламену, Према еЈ<Сfю[шмен
тима изведеним Фреlшенцијама, l{oje С;\I( I у стаљу са,Џ." 

ла добl1јемо , Дрншм ла ое тај резу,пат МО)l(е ПООТlllш 
Ј 5>1'-



и са таЮl fl l НМПУАоима КОЈ е .можемо ещювести н кроз 

СПРОВОДIJIШ. 

У вез и са МIfСАима САlIчне природе шг лода ми ВРЛО 

важно да до кажем укруhеиост ТРС[Јср ()Ьег' ва3ДУШflОГ 
стуба . И ако је изгледаАО иемо гуlю И31<U СТИ тај задатак 
тако НИСЮIМ Фреквенцијама, као рецщlO 1000 на се
КУНДУ, кан.не сам био у стању добити nез икаквих 
тешкоhа ГЮМОћУ специјаАНИХ маШИIJU , анан, своје ек

спериме[ЈТИGаље У том СМИСАУ писам "1'еЮlдао. Поку
шаји са в:\:џухом на обll 'IIIОМ ' ПРИТ'ICЈ<у бим! с у без 
успеха, а.ш са ваздухом, умерено разреlЈСН!IМ, IIОСТI!
гао сам 0110 што сам АржаQ да је неСУ.ШЫ1ва eltclТe':" 

римеlIтаАIШ о qеВИД[ЈОСТ. Па како те " рсте ре3У~I 'I'1iТИ 
Јо.югу АОВССТI1 иэвелtбаН6 испrп'аче до ва:шних эаlt~ЬУ -· 
чакэ-) ХОћУ да опишем један такао CI':СIЮРlIмеllат. 

[lозш.LТО је свима, да наА се цев ~Нtло испразни, 

онда елеКТРII'Ш О I1ражњење про .. I <1З I1 кроз љу у оБЛИI<У 
танког CBe"'~j OГ КОllца . Кад се ради етрујама нисюlх 
ФрскпеI-Iциј ~i, које долазе са обll.ЧНОГ 1tI-IАУР:ЦИОНОГ на
.1. er-.·Ia, тај је Јtовац инертан. Ако ~I Y се JlрнБДlНIОI ма-· 
гнет , онај АСа Ј(Оfща, који је БА ll ше Мl"',юту биће ПРИIJУ-

'"' . .' 
чен ИЛИ ОДО И.Ј ен према томе, какав Је Hpa BaI~ магнеТОШ1Х 

линија. У'IИНИАО МИ .се да би. TaJt(1B I~он ац, . Hp0I13Bet\eH 
струјама 13Р~10 1Јелике учес'гаIlОс.ти био шtше HJtI1 маље 
УЈ(руЬен JI ПОШТО ј е бlIО "адљнв, МОI '" о би се ,!аКО 
испитиваТII. JlpcMa ТО ll.Ю с премио сам јеЛ 11 У цев ОД једно г· 
lIалца у преЧ IIИRУ и једног метра дуга'IL<У Н. оБ ЈI ОsЮ10 
је о поља IJб . .югама на оба ](раја . Цев сам '1'0.1111<0 ис
празнио, ла се у њој конац лако мшнс ,добl1'1'И . Мора.м 

овде нри.ы еТI1ТИ , ди. ОПШТИ IfЭГ.1ед l(еlliL Щ1.0 и стеоеll 

разређеља Ilије ИСТИ, као кад се у:щу обl1'ше струје 
ниских Фреll uеНЦllја . Пошто се HalllAo . \ а. ј е ЗГОдllllјс 
радити са једпим IIОА ОМ, спремљеllа је ,\ев обеll1ена О 

ј едну жиц)" С ll ојепу са ПQАОМ J(MeMOBII .>! та]ю да ес 

горња С'l'«.IЏ() .1ска обr'l ога споји са ЖIIltо~'1 но ЛО I~ој се , 
оБЈ1 03И 1J}ЈlJда Ma~la Н3 0Ао вана ПАоча . I{а.л се КО'lIац 1"10-

ј аПЈ1, ОН по .А [tэи са I ' орљег ираја цеви 11 изгубlI се fЩ 

дољем . Ако ј е к онац крут" ОН Ье наЛИЧ ИТII Ila KOllal\ - . ооешен ГОРII ,НМ н:раЈеМ Ј а н а АОI·ьеЈ\ I ~aTC('HYT 1·IалtlМ 
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теротом . Н.ал се прст ИАИ магнет п р "б.н.JJIШ горљем 
I<рају свет,]!)га конца, он nе се ПОВИ ' I ' II НЗ спог 110'\0-
жаја у СА ел еЛeIпростаТНЧl<ОГ ИАИ маГIlОl'СIЩГ дејства; 

а ако се пре-т ИАИ магнет брзо ()АмаЮIе ИЭ [l эпаhе се 
слично дејство Ј{ао кад би Ј{акав обешен 11 затегпут 
новац, блиэу љегопе тачно вешања 110ВУl\АИ па нагло 
пусти'!и. Раде!;и тако светао се КОНaI( :1аталаса 11 врло 
се јасно Вlцe два оштро ограничена и треhи недо

RОЉIIО јасно обележен чв ор. Таласаll ," ј(()јща, јодном 
почето, траје пуних осам минута ПОС' I 'УIIllО ()ГlIlлајуlш 
Брэина 1'аJl::\.саља ч есто се Rtlfl.TIIO :MC II ,a, и може се 

о на-эити, ла, qлсктростатичко ПРИВАачеILС- стаНАста утиче 

Jlа ТаЈЈасаље I .... оНца; С1АИ ј е са, СDИМ јо.СIJ О, Аа то С.НШ

тростат,,'НЩ дејство није узрок та.,асаl1,У , ј ер је КOIШI( 

обично h.HfP[\.H н може се УПСI{ эатаJtаса1'Н тен. и.ад се 
прст наГАО приб.лижи горљем леЈЈ.У ЦСRl I. Магнсl'ОМ се 
може !-Шllац lIодеАИТИ на Ава дела п orla се таласају. 
Иад се приближи рука дољој об.<ози I(еви, или И3 0.1 0 -
ваној IIАОЧИ ако је има, таАас.аље се убраа; ИСТО Та!{ав 
резултат лаје бар у IЮАИКО сам могаn ириме'гити, ра
стеље ПОl'еНl(lIјма и ФреIшенције. Растси,е "' реlШСНЦllје 
или ПРОПУИl'I'аље јаче струје кад ФреlШСI!l]пја остаје 

IIста, одгова.ра овде эаl'езаљу Ј<онца Са ]{QJlдснэатl) р
ОI·ШМ IIранш.ењем ни сам Mor-ao лоtll-1 ДО ИСТО Г ре

зултата. ( " I:етла паНТ.ibит-;а иза~iвата \- .'1011'1'1'1 1(011013-• • 

..1,8НИ:М праЩI],8њем . .,ај депске б оце ~ 110)),01. бити I~PYTa) 

а. ако се п оремети на наГАО ПУСТIl , ОНа ће треперитн. 
Алн је всропа:гrlO I{ОАII'lIННl трснсрсће - .\lатеРl1је тако 

I\la.lla, ла. (је Ir поред ПСЛИI{С брзине, I-IfШIНЈ.!"lја 118 може 

ДОВОЉНО пон.аэатп. 

НонстаТО Аш.:ье 'гога факта - ноји треба још боље 
• • 

потврдити - да Је усталасан гаСИII СТУО "рут, моше 

знатно променити назоре МИСАЈ·!..1апа. Јер Ј:ад се са тако 
НИСI<ИМ Френпешщјама и незнатним потснцпј f1.."llма могу 

поетиhи тани rеэулта'ги, како со тек hlOpa понашати 

гаС Qнита cpeAIIHa под утицајем ОГРОМНИХ еЛCiпроста

тичких сила, 1~oje могу дејСТDОRати у blcl))' 3IЗС3АаШН1 
просторима, и I{Ojl-l се могу lJаиэмеНI(е :\ J {~ J-Ы1TI'1 са н е

ПОјМЉИВИм БРЗI-lнама? Егзистенција ТalШII Х е. lектроста-

• 
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ТIIЧЈ\ИХ, pllT'-IИЧfШ променљивих СИ.1а, -- YCTa.AaCaIIOr 
елеI{троотаТIРПСОГ поља - мо}Н:е ПО1taэатн, KaI-Ю су ' 

МОГ.1а чврста ТОАа постати И3УАтрагас.ОШIТОI ' стаља и 

IШIШ се могу трансверза.ша lпопречна) [1110 н све врсте 
та .. асања п реносити кроз гасо виту средину, ноја ][е

_!Окупни простор испуњава. онда етар м о)[< е бити права. 
теЧНОС1' и НС мора бити УКРУћен, пошто је он у оста.АОМ 
п отребан пише као СIIајна средина за п ренос дејстава. 

Јер шта OA pCf)yje УКРУћеНОС1'? Брзина [\ао и 1<О.lIIчипа 
покреТlIе ' материје. У гасу брзина може да буде ве
јЈIПШ Ј аАИ ј е густина веома мала; I{ОД ТСЧlIос'1'И МОј-не 

на исти начин бити брзина -мыа, ДОК ГУС1'ина моще ' 
да буде вел[ша; и у оба случаја инеРПIlf отпор који се 
ПРОТIfВН ПРСМСUJтању, IIраКТИЧН.1-I је rа.ПШI Ну.Н1. Али "10-

ТIIМО гасН![ iИЛII те'!ни) стуб у јако 11 брао шшзмепичю[ [[1'0-
. . 

мен"ьИDО О.r1еlпростатичко но .. ье, I1зазошв"1O да појеАIiНИ 

деАиlш са огромном БРЗИIIОМ трепере, онда ће се шreртш[ 

отпор јавити сам по себи. Једно се тело ~ I o )](e са пеhом 
IМИ: мањом с."10бодом нреl'ати :кроз уста.АtН':ялу масу , а.iи 
IШО целина оно Ье бити круто. . 

Има јеЛl\а ствар, коју морам да доводе" у пезу са. 
тим експери."еН1'има: то је ВИСОllа . раареl)еност "ОН[ 
вакуум. То је предмет кога је проучаваll .е нс само 1111-

тересно IICI'O и корисно, Јер може ДОПI\СТ II до резул 

тата ОД ВС.1I1КС IIраЈ{'ги(ше наишоо'ги , У ТI'I ' ОШ:\'Н\IiМ аl1а

ратима, Ю:10 на llример у слеIПРI-IЧШ·Ј\Ј енја.ЛЈЈцаь.Нt, 

употреБЉСlllџ.1 на обl-Iчаll lIачин, много I l сће pa.arCI)CII.e 
од онога, које се с(tла ПООТИJItе, НО ће ..1,LЈLЮТИ пеЛI1ЮIХ 

Ј~ОрИОТИ. Овде се цео раА ВРШl1 на Н:ОI-IЦУ а гас маАО 
улази у раllУН: усаnРlllе[!Ост би у ОСП1АОМ баља не
з натна. А_н" ако станемо употреб.л,аваТII струје ВIМО 

ВИСОКИХ фреШЈеШ.џtја и I10тенцнја.'lа, дејство гаса по

стаје од нај[юhег утицаја и степен разреlЈ"ња знатно 

мења резу.пате . Док се год раДИАО оGIIЧНlШ индук

ЦИОНИМ Rалеыом, па ма 11 најоеhнь.t, пр оучанање тог 
•• • 

предмета ОI1.1O Је ограНllчено, Јер уираво О lIле где (ЈНО 

постаје најшпересније, ОНО се преl\идало З60Г "пепро
.-1азног ванума t4 А.111 сада, )111 ОМО У стаљу да Аобн-
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je~IO малим I<а.1.смима оа АИСРУПТИВlЩМ 111)arH H.ell~eM по

тенција.,lе много више него и са l1ајu()hЮI . ()БIРIIIИМ IIH
ДУI<ЦИОНИМ юџемоnима, а што јо још ЗII<Ј.чајIll1је, мо
л{емо, уопети да се ти потенцИја.>1И наИ3ЫО Шl'НtII вс()ма 

брзо мељају. Оба ова реЗУ.,lтата помажу lIам сада, да 
НРОПСАемо СНСТ..10 е..,ен'I'РИЧКО пра>-Iньеље Щ)()3 ма I{акав 

вакуум па с тога се поље наших истра}Кlншња знатно , 

IIрОШИрИАО. Међу свима разним l1раВЦllыа , у I(()јима со 

нраlПИЧНИ могу спрапс за светљеље УСRВрШD.вати) 113-
'~AeAa нао ДП правац према Ш1СОКlЈМ раэрсђељима за 

сад највише uбејнша. ЛМI да се постигну тшс()на раз
ређеља, среетпа се морају МIIОГО ЗllаТВII.iе усавршаТII 
II нрајња се сапршеност сг:с дотле нсЬс 1I0стиllи, AOI-\. 
са СВИМ нс олбацимо мехаlll1ЧRИ ваЗА)'ШIIII ШflЧНt н ДОК 
lIе усаврша~1O елехтрu'lНU ШМјЖ за DЮ'УУ". МО.,lelШАИ 11 
аТQМИ могу се l!Стерати из кан.ос АОПТС YTlIlla.jCM огромrlИХ 
110теllцијаАа: то ће бити "рИНЦIIII шмр"', з а па"уум у 
6удућноеТII. :3а данас морамо што је МОI' )' lю о()ље уса

вршити наша мсхаНИЧI<а среетпа. У l'O~J (" :'\1\10,11)" lJe ће 
бити па OA~l eT да са lIеIСОАИI{О речи И3Н UСАМ" истод 11 

апарате, IЮјима се може остварити Вј)А() IЮАllIШ раз

ређеност и l\ојнма сам се и сам СЛУЖИО у то(\у ОDИХ 

IICПl1тиваља . ... 
Спра!ш је IIредетављена lIа ЦјЈТОЖУ 1(;11:0 1'" IIОЮl

зу је СА. 1·'09 . S је ту 11lпреllге.ЮIl IШ1IЖ l"'.јll је бll() Ilа 
ОlJсција.лан IШЧШI l{онструјИС[tlI, да 611 60.1,0 одговаrао 

нотреби. ОбlJlша сланина је 1'13001'авл.ен;) 11 у мест() ље 
један l1Iушt.А . заJlушач s УТlIСНУТ је у l'PAjl }] I_юяервnара. 
П. Тај 3ll н)'шач има маАУ Рј'IIУ I't кроэ ној.у l'ЛАазн .жива: 
ве...1НЧИllа OTuopa о је тачно OAperyella према I1реесну це ВII . 
t I<оја је заТО II,ьеIIа за резервоар у MeCTU да бу ЛС с lulШ 
на оБИ\lан нач 1111 спојена, ' ОШ1Юll1М се ра.О lIOРСАОМ Н3-
бегаuају незголе на ноје ее често Ш,\И..1аЭ(f, IЮА С.АаlНша 
на резерnоару 11 код Сl1ајања ~oгa резеРВ"'Ч\Il С[. l\еЩI t. 

ШМРН је снојсп DИ..1асто?-.'1 НОВИ t са 1I11.НЈ ЈЮАШОIМ 
. рсзервоароы Н,. lIаРОЧIlта је пащља бllАа ' ·. I<реllута IIрlI 
IIзрађИВЮI,У IIОl!ршипа . на эапушачима р 'I]Ј, l' оба та 
запушача нао 11 јНИlН1Ј1е чашицс над 11>11'.\1:1 (~y 1Н).пrав

љене uaHpeAIIO дугач"е. На 'гој цепи има .l еДllа С.l8ВIIII" 



с 11 два OIlОја g и а" један са малом куглом Ь, )' којој 
,ie 06ична l<аУСТИЧIIa поташа а други са судом r, из кога 
сс ваздух ИЭ П.rtачи. 

Резервоар Н, споји се једном цеви од каучука са 
нсто ТОЛИl(l1М реэервоаром Н, и сваЮI резервоар има 

спој у славнну С , и С.' Резервоар Н, може се по,џ, зати 
11 О ПУlIIтаТI-I на.рО'lИТИМ мсхаНИ3МQМ и ТО тако, ла кад 

се он на.IfУ'Ш .ЖIfDОI\1 и с.Ааоина С'1 заl'llОРИ па се из-

C~. 149. 

;\"",е да . 6и у љему постала ТоричеАијева празни па, да 
се 1'ОЛ"'<О може 1I0,,,,",hи , да жива у резервоару Н, лађе 
НОШТО изнал слаои[[е C1 ; а над се та олавина затвори 

11 РОЗ0рвоар П, спусти ла ТоричеАијева празнина по
стане у резорвоару Н" да се спусти ТОJlИКО, да се ре
зсрвоар П, са свп" пспразни и да жива напуни резер

воар П, ЛО мало изнад С.,laВlIне С,. 

l(апаЦlfтет шмрrш и љегових додатака направље,{ 

ј е што је .югуlю маљи према запреМИRlf резервоара 



, 
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П,. пошто у осталом степен разреf)eIьа зависи у"раво 

од размере тих КО."ИЧlша. 

Са ТИМ апаратом I<Омбииовао сам обична средства 
која су назиаЧИАа други експсриментатори за произво

ђеље врло ВИСОКИХ вакуума. У многим екоперимептп:\ш 

би АО је згодио употребити I<аУСТIIЧКУ lIоташу. Паља још 

да JlRл'омене~, да ое много времена УllIТСДИ 11 да се 

MHoro оаВРЈпеl-lИји рсэу.П'а'Г поотите над ое раСТOlIll II 
уокључа поташа за време ИАI1 и пре деЈОТВОП<1ља Ш1\1РЈ\fl. 

Ако се TaI{O не ради lЗАага Ье ТОАИRО сметати, ла се 

и носље више сати рада, не ће пости11И ШЈСОЮI сту

паљ разређеља. Поташа се греје БИАО IШIИРП1'УС!IOМ ,[[\>[

ПОМ било пропуштаљем е.i1СКТРИЧ[-ШХ П<1рпица I{PO:1 ЉУ 
ИАП едектричне струје кроз )ЮЩУ !,оја је у ",ој. У по· 

САелн:.ем се· САучају ~aгpeBaњc МОЖ.е много БIШ\с 110-
наВ.Lати. 

у опште поступан. 01-\0 нражњеlьа био је OB::tj. -
У почеТRУ над су олавине С и О. отворене а СiЗI1 APYl 'и 
спојеuи затворени, резервоар H~ lIодигне се 'ГО.1IШО, да 

ЖlIва ИСПУНИ резервоар П, и један део узапе вим,стG 

цеВII. Над ш"рк отиочне да ради, жива ј.е се брзи пе
љаТII у I:,СВII И резервоар Н2 , мора сс ТОАИIШ СПУСТllТI1 

да ш.пва AOf)e од llРИ.1ИI{С на исту ВИОIIНУ. -
Над ШпренгеАОВ IIIМРI{ сврши свој рад, резервоар 

се П'l још IlИН\8 спусти, И ннша сила:iИ из Н Ј lf ПУI-Ш 

R2, при чему је САашша С! затворена. В~здух нојн СА 
ухвати за дуварове рсзервоара П, п I-\()ји је ШIШа ан

сор60ва."а, I1нађе на поље, и )l,fL бн СР Л{Iша са СВИI\I ОС.,'1(}

бодпда ОД ваздуха, резервоар сс пише нута IIСЉС II 
спушта. За то време нзпеспа КО,ilИЧИIНl ваздуха, н.оја 

ве се наКУППТII испод С..1апине С'! истера се IЛ=! П1. до
вољним сп)'штањсм тога рез~рвоара II отвараљем С..1а

ВИНО, коју опет треба затворити IIpC НОГО llIТО се l)C~lCP
воар подигне. Над се сав ваздух истера из )ШШС, ][ 
НИI\аRав се више ваздух пе СI\упља у .R'l I\3Д ео оп 

спусти, онда се наустаЧI,а IIоташа употреби. ['""ер
вонр се Н1 понова подигне AOI{ Жlfва у Н, нс /~()])e 

изнад САапнне СЈ I{аустична се поташа раСТОШI 11 ус

ћључа, и Блага се једним делом IIсцрне ШМрИОМ, а лругн 



234 

со део понова апсорбује; тај се процео загреваlbа и · 
,:Нtl)еlъа п онови пише пута и спа:кад, ндд би се IЗАага 

IIСЦРПАа Н.АН апсорбовала, резервоар се Н, подшке 11 · 

еl l )'шта. На тај се начин сва ВАат'а иотера · из ,.1\!1 ве , н 
оба су резервоара спремна за употребу. Сад се резер
воар R, по нова подигне до врха и Ш~fРК пусти да 

Р,",Д Il на дуже време. Над со највиши цакуум, који ШМIЖ 
моше дати, поо'гигне, Аопта са 110'таШQl\1 се омота па

"у,юм иаквашеиим етером да се ноташа спусти па вр'< о 

пи ску теыпературу, за ТИМ се розервоар Н, сл )'ети и 

и ошто се резервоар П, испразни, суд се r брзо затопи . 

Над се н о ва л опта намести, жива се попне до нзнад 

С.1 0Вlше С, која ј е БИАа затворена тако да увеl, држи 
ЖIШУ И оба резервоар" у добром· стању и жива се ни
ш'д 110 празни из резсрвоара П, ОСИМ кад шмрк дости~ 
ги е иајВlIlIIИ ст)' пањ раэреГ)ења. Потребно је да се на 
ти прави.iJ О ll[tЭН, ан. о се ХОће извесна ItОРИСТ да [ЈО
СТIIГНС тим апаратом. 

Таким распоредом био сам у стаљу да радим Вр.-10 . 
Ciрэо 11 кад је апарат био у ПОТПУНОМ реду, бн.АО ј е 
МОГУће до!;" до фосфорног стаља у малој лОпти за маље 
од ј 5 минута, 1111"0 ј е НЗВUСI!О ВрАО брзо ва ма" у лаб о
раторију l{оја располаже спегасаједно 100 фуната iЮШС. 
Са. обичним .м:а..1ИМ .лОПl'ама , ОДНОО измеђ капаuитста 

ЈIНllща, суда и с пај них цеви с ј едне и резервоара R с 

Аруге страно био је од ПрИ.Al!КС 1: 20 и степен НОСТII
Ј·Н УТОГ раэреliења био је ВрАО висок, и ако нисам у 
стаљу да прецизпрам и таЧ II О одредим до ког Је СТе

I Ј она то разреt) еЈl,С терано. 

ЈJlто најRише утиче на е!{спериментатора у току . 
тих ОItcrюримената јесте особито по ы ашање гас.оnа кад 
се B3.,10'lte BeOMfI браим наизменичном дејотву еАШ{ТРО ,,: 
с.таТI·!'НШХ СИАа. ЛАН највећу сумљу изазива код љега · 
Iштаље, ла.А И ефекти који се виде, долазе само оА 

гnс нп х МО.АСЮЈ.·l[t ' ИЈ1И атома. I{оје нам хемијска анализа 

IIOI:а зуј с /l.AИ ту игра извесну у.,о гу Iшква друга сре

дина. гасне прироле, заједно са атомима ИАИ МОАеки

.1I!Ма I,оји плоое 11 0 · тој среДIНJI! и која испуљује про

стор. ТаЈша средина сигурно м ора постој ати и ја сам 



увврен, да на пример и кад би ваздуха ' нестало, да 6и 
ое понршина и окодина некога "Ге.Аа ипак эагреја ... 1а 
брзим наизменичним променама потенцијала; а ... tИ '1'<11 ( 

в ог загревања' понршине ИАИ ОIЮАlше не би МОГАО битн, 
I<ад би се сви САободни атоми УКАОНlМИ, и о стаАJI саио 
хомогени ,неотЈ.ЈШ...ьиви и едастични фдуидум - TaI-~ а.IJ , 

као ШТО се замишља да је етар - јер онда нс би б ll .'lО 
б ом бардоваља ни судара. У ТaI{ОМ случају има.ш бll 
пос.Ш само са губитцима УОАед треља. 

Непобитан је Факат , да се САСIПРI1чна праЖII>сља 

I<рОЗ гас врше са ТОАИl<О ВС!ЮЫ Ааl<О!\О М, у I<ОДIII{n ј е 

фРel{венција импу..са веlш. Та се пражљења у 'I' о м е 110-
ГАеду понашају са свим изврнута према метаЛlJI1М С П]ЈО с 

ВОДlJицима, јер овде саМОИllду!щија I1 l'ра 31'-'0 паЈН II У 

' УДОI'У I<ад Фреl<веНЦИЈС ' порасту, ДОI{ па протио у раз

ређеној цеви, па ма БИАа и дугачиа, и без обзира "а 
. јаЧlmу струје, саМОlНfДУlщије нема у веАШ{ОМ CTCI JC"),. 
Кад би се МОГЈЈIЭ остварити ДОПО.IЬН О ВИОOl{е фреЮIO Jl

циј е, ,аОШ.АИ би до ЧУДНОВilТОГ система еЈ1 е1\.ТРИЧНОГ 't 'IHl
нања, који би у исти мах интересовао И . еас на ДРУШТJI:-'; 
:мета.:lие цеви, напуњене гасом - метаА би био .1130ЈЈ ат () р 
а гас опроводиик - cnpoBoAf1Ae би <Јтрују у ФОСФОР:I
сте лопте ИАИ можда у неие опрапе за сад још НСЈЈ О-, 

знате . Могао би се исто ты{о узе'I'И lIJупа.IЬ баI<fll'ан 
прстен са разређеним ваздухом па щјОllуштају!НI е.1 О Ј{
ТРИ4не импудсе ДОВОЉНО ВИСОких Фреlшеllција "роз 

;кице намотане о!ю тог прстепа, MOI 'AH би гас у II,СМ У 
ДО/ЈР.стИ ДО УСИЈаЈъа; а..!и пошто у npHpOA11 ТИХ Cl I.Ja 

има nр.АО многих неИ3DОСНОСТН, ТО се не зпп, да Ј)II ! ', е 

са таИIIМ ИЬШУАGима бы{арни нрстен дејствовати " ао 
стаТIIЧI<и заКАОII. ТаКIIХ парадовса и приuилних 1-1""0-
ГУГl>ЈОСТИ иаи.ШЗИМО на сваком Ј(ораиу У том "раш(), [Ј 

у томе управо и Аежи веАИ/Ш ПРI1ВАачност за I1РОУ ' i а

ваље тога предмета. 

Ево овде једна , кратка и ШИРОI<а цев иија је ДО 
ВИСОКОГ степена разређена, If покривена бронзано" об
АОЈ'ОМ "раз !toју тешко ' може свеТАОСТ проhп. Један ме

тадан прстен са ' кукоы За пешюье те цеви, оБУХЈ,ата 
, ту цев ['о средини, тако да прстен додирује БРОн:Јану 
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об..tогу. Треб.l само да обесим цев о жицу спојену са 
шцемом, па да се гас у љој усија. Спаки онај који би 
хтео да изведе тај ексrюрименат ПРВИ пут, и немајуhи 
lfретходног искустпа, ваЉаАО би да га изводи са свим 
сам, јер га иначе љегови аоистенти могу исмејати. Исто 
тано GВС'l'."И и ова Аопта - и ако је об,..,ОЈкена метаА
НОМ оБЈ10ГОМ - и светлост ое са СВИМ разговетно кроз 
облагу види. Дугачка цев, ПОI<ривена аJlуминијумCI<ОМ 
()РОIIЗ0М ј/шо свст-ш l<аА се држи у једној руци, - а 
Еад се ЛРј'('ОМ ухвати пол И<1Аемоn. -

Без обзира на притисаl<, гас постаје врдо важан 

ЧИIIИЛal\ у загревању спроводника, кад Је е"ектрична 

ГУСТIIIШ всдика и Фреквенција ВрАО оисока. Да у за
грепаљу СllРОВОАюша I< ОД грома, ваздух игра врло uажну 

УАОГУ, извесан је еl<спериментаАан Факат. То дојство 
nnэдуха може се 110Itаэати ОВИМ екеперимептом: - узи

ыам I<рат"у цев, која је до умереног степена раэре

Ј)еlIа и има ПАаТIIНСКУ шицу, воја ПРОJlази кроз средину 
цеШI од једног ДО другог краја. 1(ад се кроз ЖIЩУ про
нусти јеДlIосмислена иJlи наизменична струја НИСI<е уче

станости, она ћ е се раШ1Омерно угрејати у сви"а де

.10ви"а. Загреваље ДОJlази овде од спроводљивости и.ш 
од губитака у с.леА треља; аJlИ гас око >Itице - све док се 
"оше Rидети - вема НИКaI<Ва удела, у загревању. На 
против, пропустимо ((апрасна прашљеља и" и СТРУЈе ви

еоких Фреквенција кроз шицу. И сад ће се шица угре

јати али махом на крајевима и нешто мало у средини; 
. . -

JI ако Је фреIшеНЦИЈ:1 импулс.а АО ВОЉНО ВИСОRа, шица 

се маше пресеl", у среДИIIИ па да се ништа не и,""ени, 

ношто загреваље ДОJlази од разређеног гаса. Овде гас 
лејС'гвује као спроводник без самоиндукције и аагре
паље крајева шице ДОАаэи од љиховог опирања про

.'!аеу lIражњеља. Али није никако потребно, да гас ј' 
цени БУАе СllРОВОДЉИВ; 011 може бити на веома с.шБQМ 
прi·!ТIICКУ па ће се ипак крајеви жице угрејати - као 

што је у остаАОМ то но·гврђено експериментом. - Шта 
се са тим ·"реквеIЩllјама 11 1I0тенцијаJlОМ дешава у раз
роћеној цеви, дешава се код грома на обичном при
ТНСI<у . Треба у осталом само да се сетимо једнога Факта,. 
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који СМО наШАИ у току ових испитиnаља и: то, Аа со 
. -

према импулеи>!а ВрАО виооких Фрскве'ЩИЈ а, гао на 0.)0[-
чно" притиоку онако поиаша као да Је умерен о 1'''''
ређен. Ја дрщим да код грома )Кице НАИ епроu о;\! [[[ 

предмети ионаре махом у "АСД НРИСУС'I'ва ваздуха 11 ,\а 

би спроводник био сигурнији ,<ад би био ПОТОПЉСII У 
какву ИЭОАаторску течност. У след 'гаквог понашањ(\ 
гасова према напрасним импулсима ВIIСОКИХ lIотеIll(Н

јаАа, ја оам дошао . до закључка, да не би било с и гур
нијег пута за УКАањање грома , него "ад би му се сп ре
мио ПРОАааак кроз и звесну запремину гаса, само кад 

би се то на практичан начин MQr • .fO иасести , 

Има још ·два предмета о кОјима ми слим да је 110-
требно говорити у вези са ОВИМ екс пеРl1l\"lентима н ТО , 
О ») зрачном стању« и ))непро.ilа3НОМ пакууму.(( 1'. ј . О 

ва"ууму кроз који ыеКТРИЧllа парница не може да 11[>01)0 . 
Сваки онај, [(оји се бавио IСру.<зоВlШ с>:спеРШICIf

тима дошао ј е Ао увереља, да ј е "зрачно О 'l'аље" II З

весна особина гаса, нераздвојно спојена са веома iJll
союНl ступњем разре!)ења. Алн треба се сетити, да су 
појави опашеНI! у испрашљеном СУДУ 0 1 'рани'!ени [Iа 

карактер и капацитет употребљеНIIХ аllарата. Ја ЛРНШ ,\[, 
да се у таквој Ј\ОПТИ, ј едан молеКИJl или атом Iчн~ l)е ... 

. . 
по праВОЈ ЛИНИЈИ не с 'l'Ol"a ШТО не налази ни на RalШУ 
сметљу, Bch ШТО МУ ј е саопштена НО';НI'Iина н:ретан,а 
толика, да ' га тера по скоро правој .lИнији. CpeillL" 
слободна нута.ња је једна ствар , ал lt Ј(О~IН4Иl-lа kreT1-1.Ibа, 
- енергија спој ена са сам"" толом - је ДРУI'а, п нод 

обиl.:I:НИМ ПРlfликама, ДРЖИМ, да се ту СТЈЈар '1'11'16 са.:\1O 
по·'енцијала или брзине. 

Ја оам спремио ј едну .лО ПТУ да б и 1I0казао 'ЮТI!
НИ'ГОСТ ТIIХ ТВРђеља. ~,.. ЛОI1Тlt L Сл. 150, Iшмес1'И О ea~I , 
над .IaМПИЮЩ КОНЦЮI f комад "реча 1. IСоIlац од л"мне 

спојен је са ШИЦа>!, . која ЛОШ1ре до у А ОПТУ И Оllll1та 

КОIlструющја је иначе изведена као У С.I. 138 . 1\а,\ се 
.юша споји са ЖI!ЦО" ,која је у nезн са полом ЮL. l е
.. ошш, и кад се ,<роз калем струја пропусти , .':0-
мад креча и ИЗАожеШl делови конца су бомбардоваНII. 
Ступањ је разре!)ења управо такав, да је са '1'IIМ I IOTeIIЦII-



Ј а"0,, калеы у отаљу да нроизведе l1а 01ЋКАету Фосфор

ност I<оја ишчез,ю '111>1 се вакуум поквари .. Јер у кречу 
има yne lt нешто влаге Il поШто та 8.Аага , одлази са 'l'оп-

. !Отом, ФОGФОРНООТ траје само 
некомп<О минута ЛОК в,щга ва

куум не uоквари. Кад бомбар-
ловаље отпочне, једна се тач:ка 

r:речног комада ја'lе загреје од 

')стаАИХ и реэултат је такав , да 

lю најзад практичюi ово Jlраж
ЉСЊВ проlш кроз ту тачку, ,оја 

се интензивно угреје и бела 
струја Ј{речиихделива (сл. 150 .1 
избиј а ·из те та'ше. Тај је м:Лаз 
састављен И3 )}эрачне t( материје, 

. и ако је отупањ разређеља ни
зщ,. Кре'!ни св деливи крову ио 

правим ' линијаиа због пелике 
I(QМIЧIIне кретаља, која IВЈ је 

. саопштена, и то И3 три узрока 

- због иелике елеКТРИЧl<е гу

отине, због високе температуре 
()А. 150. Ma...le тачке и због тога , ШТО 

- .. . . 
сс деЛl1ПИ креча лаl<О одваЈаЈУ - много лакше но де-
.I111 1НI у 1 "Ъ е 11 и . 

Што се тиче }) не ПРОАа.3НОГ Џ ПАН ») непроБОјНО Г({ 
uш'уумD. ваља приметити да ОН мож.е ПОСТОЈати оа.мо

Ј( ОД IIIЮЮIХ фреl<Dеlщија јер са таЈ{ИМ иеучесташш ИМ

п у.1СИШ\ "ије могуве унети ДОВОЉIЮ енергије у високи 

nattYYM; оно маАО атома ШТО се налазе ОКО п~.аа, после 

ДI);\11ра са IЫ"1, биће одбије11И и за срааиерно дуго време 
ОА њега одпојени ш\ за то . не могу дати АОВОЉНО енер

Гl1јс, ноја би могла утицати на око. Кад ПОl'енција.ша 

р"злш,а измеr)у пол ова порасте, диелеЈ{ТРИК попушта и 
.i\(Ј.Ш.r ое . А.tIи са врло ВИСОI{ИМ Фреквенцијама, l'а.нвог 

. .}(ВI.·ъења нема , пошто се свака I\ОАичина рада ~JO}l{e 

11 3 11РШIIТИ lIепреСТl\llOМ агитацијом атома у раэреt)eIlO'l 
оулу, само ако ј е Фреквенција довољно ПИСОЈ{а. Лако 
је 1I0СТllhи - па и са Фреквенцијама које лаје овакав 



генератор као што је овај овде - једно извесно cTall.e, 
)' ]<оме пражњење не може проhи између две еАeIПlюде 
у ,]а,\Ој цеви, кад се свака од 'Ы]Х споји са јеДIIИМ 11 0 -

...10?l1 ка.леМовим али је тешко ПОС'Ј'иhи TaI{OO стаље lIa - . коме .се свеТАО праж:љење не 011 IIOJaBIIAO, OI{Q сrШН.е 

e.l екгроде. 

Очевидио се см може појавити мисао, ла се стру
јама високих учестаности и њиховим јаким елеКТрОД II

нам: ским ИНДУЈИ'ИRRИМ: дејствима :м огу изазвати све'l'.,юеllJI . . 
ефеlПИ у са СВ И;.\1: эатвореlll1М CTaKACНl-1M .кУГ..1ам:а Т . .I . У 
куглама без спроводних ЖIIца. Спроподне су ЈШЩС је;\"а 
од рђавих 'страна АанаШЊIIХ лаМl1а снја . .шца н al{O се у 
другоме ' чему не усавршају, О 'ЈаIШ](О би ту несавршс,!Ос ' l' 
ваљало УКЛОНII1"И. Руковођен ти" мислнма, ја сам у том 
смислу извршио јеАан ПИ3 СlIC нер имеllата ол ]{ојl!~ су 
НС,", поменути у мом ранијем прелаваљу; нс ,ю Iј)' ;\.\ 

наведе,:, још и овом ПРИЛИ]{ОМ. 

Многи су апарати конструисани према 
С."'I{ама!51.иI52. УСл. !5!,ШИРОl{ацеnТ," 
зат.о пљеllа је за уз ану нао W савијену цев 
и , од ФОсФорнога стаНАа. У цеви Т УВИ

јена је спирала С од аАуминијумClЮ Јюще, 

ноја па својим крајеIJима ИОСИ мале лопте 

t II 1, танође од а.tУМИlIијума и уnучене до 
ИСn.Ае у цев и . Кад се ,{ев Т уnу',е за "1" '" 

• 
У ШУПЉИНУ Једног примарног калема нроз 

ној .. проти чу пражљсња лајдеНСl{е БОl{е 

разреt)еНII се гас у узаној цеп" и ј 1ШО УСllја . . 
С" 'РУЈама ЈaIШХ напона, IIНДУЦI1РЮIIIХ У спи-

рали С. Ано се за ИНДУlщ"ју С']'руја у с "и
ра.АИ С употребе пражљења л ајлеИ С-]tе боце, 
Оllда паља папунити цеп 7' КaIШIШ 1130-
.Ааторсним прашном, пошто се често ле

шава да варшща преCIЮ'1II ' маме!)у појеАИ

НИХ завоја спирале а "арочито :шо је 
. -пр"марна Iшща леое .. ш If IJаздуш",., слој, 

кроз ноји се боца праЗIIИ дебео , због 
ч ега настају ие мале сметње У еI(СllеЈЩ
менту. 

0,1. lИ. 
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ЈЈа сл., t 52 представљен је други об",и" тога апа
рата. Овде је цев Т за'l'оп,ьена за .I0llТУ L. У цеви 
је СПllра"а 'с а љени l(рвј еви ПРОАазе ' "роз две СТalцене 

СА. 152. 

цеп и t и t,. ОБИ'l11 0 је , АОП Т'" L у 
вези са цеви Т. То га ради се "ра- ' 
јеаи уза/Ј1IХ цеви t н t, ТО.lИl(О У 

. . 
пламену загреЈУ да држе жице КОЈе 

оу У љима али да не 1Јрекину !Језу 

између цеви Т и АОIIте . Најпре се 

спреми цев Т са узаним цеви ма и 

жицама У љима КаО 11 са рефрак-
. ТОЈНIИll,l КУГАицама m и т' на " се 
онда затопи ва. АОНТУ I.J; за 1ЋЫ се 
/Јао уче GlШРSАа С и споји са жи

цама у узаним стаКАени.м цевама. 

Цев ' Т напуни се ИЗОАаторсю1М 
прашком иабијајуlш га штО је МО

гуЬе бо.ье ове дО БАИЗУ врха, за 
тим се цеп затnори н остави једна 

. . 
маАа рупа, l(РОЗ КОЈУ се ЈОШ зао-

Сl'МИ простор прашком испуни па 

се онда цев са СВИ1\! затвори. Оби
чно код Аампа конструисан!!" по 

сл . 152 а.lуминајумска цев а утврди се за горљи l(рај s 
СВЮIС узвне цеви t и [, та"о да за"АОfll1 те Kpajeue од 
l'ОЈЈАоте. Нуг Afще т 11 т, МОГУ се до ма l\ОГ степена уси
јаТI1 , СЩЈОводеhи lIражњеља АајдеНСIIИХ боца ОКQЩIИ
ра.1е С. У такви" Аампама са дnе КУГАице могу се IIрОИ
зпс сти врло занимљн13И ефекти, иэазиваљем сенака СЩ}.I{С 

П О,l ОДlЩО l'УГАIЩС. 

Други ниа експеримената који је бриж"ьиво 11380-
l)ell, био је, да се еАеllтродина"ском ИНДУIЩl1јом lШДУ
цира струја ИМ! свеТ.ЮС1ЈО пражљеље l<рОЗ разрег)еиу 

цеп ИАП ~]ОПТУ. Без сумње је :МНОГII Пlнtметио," кад се 
УЮlе ДУlllа ИСllращњена цев, да онда e,lel\'fpOMoTopcKa 
си ага , llfJја је на јеДI1Н1!11У дужине ПО'гребна , да lIэазопе . 
СВСТ,10СIIО прашњеље кроз такву цев, неПРeI~ИДНО опада; 

1'Iрс.'1a томе ако се таква испражњена ' ЦСU ДОВОЉНО 

нродуаш МОlllе се l1рОЭ љу и са НИ СlШ>! фреКПЩЩllјама 



• 

индуцирати СВ81'АОСНО лраiшьење lIаРОЧIfТО I{ад се .Ј ОШ 

крајепи lЬени МС'ђУ собом спојс . Таква се нен ~'()Ж(ј 
наl\lестити свуда о:кодо у I-:[LН:ВОј соби ИЛИ Н:1 таIШIШЦI'1 
и љоме цео простор јако ОСЈјСТАI1ТlI. ААИ би таIша А ЮtfНа. 
била веома незгодна и било би: тешко љоме РУН.ОП<tl'l1 . 
Нратке се цеви овде не би мог ле употребити јер б и се 
са оБИ4НИМ Фреквенцијама ВрАО "'НН'О "трује губила у 
аблогама. На против кад бll узе"1If струје ир . .<О ВИС(ј[ШХ 
Фреквенција, дужина ceI<YHAapHOl' АаШЏL - дру''Им рсч"а 

величина суда - могла би се по вољи редуцирагн YCJlCA 

чега би издашност светлосних претuарања знатно 1I 0ра

Сла . Према томе, и са теоријског као fI са I"IракћРIНОГ 

ГJlсдишта долазимо до эаК.tLучка д'о1 ваља УПОl'рс(i нтн 

струје високих Фреlшенција, то ће реу, н, ј"I<ИХ ел е l< " ' РО

МОТОРСRИХ снага а слабих КОАИЧШШ у примарПОА1 АаIIЦУ' 
Кал се ради са Rондезаторима, - а 'Го су за сад је;ЏНIа 
средства за добијање тих ванредних У'ICС1'аНОСТII -- Olll\a 
се добија елеКТРОМОТОРСIШ сна['а од lJише хиљада 1:0-
"шта на сваки завој примарног ItaAeM:1. ЕJlеItтродинаи
СКО се ИПАУКПfВI-I О дејотво не МОЈке lIовеhати п Olюliа

ваљем броја завоја у примарном налсму, јер се у С";ШО" 
с"' у чају долази до заI<..ьУЧI<а да је још најбоље РС'!'Н 

. , 

само Један заВОј - и altO ое по над ШТО Ј\'lOже О;Џ':'ТУ-

III'ТИ од тог правила. - Али пре lIег о ш' ,'о се до ЈЈе до 

веома високих Фрекuеflција, "оје су IIОТ l' сбllС да се у 

M:t..AY .лОПТУ ПQшл;)е ељ.ектромоторна СШЈ.га (ЈД l.ншю Х Н

ЈL.<1да ВОАата, еАектростаТИЧltи оу еФСlt'('и ЛО(ј'Ј'III~ . 1.11 ДО 

велике ВЮЮIOСl'И Јер ТИ е' l·ектн расту Шјa.t '~о I\аО IП' I' n 

p;tCTe УЧССТШЈОСТ. 

ААИ ако се и шта у ОВИМ енсеримеН'l'има m eAlI , '1'0 .Је 

што виша у чеС1'аF-1ОСТ ; с лруге стрпне ШТО .'10 У'lсстаl!ОСТ 
nПlllа, тим nе БИТII горе са еЛСIО'РОАlfllа.~l снш .. 'Ј дејспшма. 
ОСIЈ!..l тога, е .. 1.еlпростаТI1ЧRО се лејс'гl.lО м ощ.е ој n.чатп AU

кле се ХОћ'е УЛШОJRавање" броја '<авој" lIа СOI'у"дарном 
Rа.ле м:у ИАИ н:омбинопаље~{ саМОИНДУЮЏI.iс 11 ј ·ШIlа.IlII'l'О 'I't:l 
д а п орасте потенцијал. Ваља међУ 'ГИМ ј[ '1'0 JlallOl\lOflY'I' li, 

да свођењем }{DАичине струја IШ најман ... у BPOAIIOC'j' 11 IIOВИ
lШ.l,Rањем потенцијала, е.леrПрИ'IШI се IHlll y.·ICII BI!COI\.IIX 
фреквеНlџча могу лакше пџе(Јети I{P():~ СJlРОВОАП!Ш. 

ОТКI'I1ЂЈ. Т.I!:СА!ША l ' ' , , 



'l'ш'\ве н сличне М:ИСАИ биле су НОВОА, да (Јl{ре.нем 
. . 

СВОЈУ IlЮНЊУ тим еJlеН.тростаТИЧRИМ П ОЈавама и ла ое 

стара" да произвеАем што више потенцијале и Фрек

веШlије. На 'Ј'()М ПУТУ нашао оам; да се могу' ИСllран,,
љене цеп и УСИЈRТИ up.iJ.O далеко од спроводника. о н о

јсн их (ја ЗГОДIIU l{о нструјисаним ИНДУКЦИОНИМ калем:ом 

Ј[ да се .мО\'У I IО,ЏI3<.LЉСМ ОСЦИАаторске струје КОНАенэа

TI)pa на 11ИШl1 lI отеШlиј3..ll , ['роиэвести наизмеНи tн{а еАек- . 
тристаТИ'lка 1'0ља, "оја Аејствују кроз цео простор јеАне 

собе и )тсијавај у I~e u, па ма ГАе C~ она АржаАа У том 

II]iOCTOPY . • fa сам I1риметио Аа сам тиме пошао један 
l ... орал у напред н оотаи сам на том путу ; aJl.И oar.1 рад 

да 11 ан О JI.I ell СМ , да tJit овима пријатељима науке и на

II\ЈеТIШ имам само једну 11 једину жељу, .- Аа доl)ем Ао 
РО::Ј)'ЛТа'l'а Ј{ојн би б lIАИ ОД користи по цело човечан

етно па ма Ш1I{(].В био правац ДО кога ме, било закључ:ци 
611,)1' СIЮllеримеlП' 1I 6уду ;\ОUСАИ. Ја ДРЖИМ да је г()рље 

. . 
с'\щt,тање праВИ.,1I1О ; Јер Ја не могу да ВИДИМ, посма~ 

трајУћИ појаве "ој" се јављају раотељем Фрекве,щије , 

JIJТa :ш))-кС ЛРУI 'О дојСТАовати из:мсl)у дпа Аанца, :к ој и на 

щmмер IIроводе И Ј\IНУ~1 с.с ОД више t1тоти:на МИ~ИЈУ'lа на 

СОН,У"ДУ, ако IЮ е.,1 СIпростаТИЧН.е силе. Са таким ФР8I-t

ЈЮlЛlI lјама сва 11е С1lCIн'ија преhи у напон , у потенци

ја.Ј, 11 мој е j u УЈЈсрење јако порасло да ма какве врсте 
EpeTt\.I!:>(l Б Н,'lа ()IЮТ.'10СТ, њу ПРОИ3ВОЛС страхuuити елек

Т,",ОО1':1'1'НЧI ( 11 II ,-I."IIOI'IH ТРОl l срсhи огромним брзинама. 

J\'1ol)y г,IНlма ~1O.i(lш'tЈ\Ш, ноје се могу rrроизвести елск-
. . 

TPII'IJIII~I It i\Hl y .. 1VIIMa. LНlCOI{C У ЧСGтаности , наЈ~iаНИМЈЬНШ1Ј е 

:1<\ е .,lушrю це су бt:ш сумње оне, кој е се јављ(\.ју у 8.10К

трuстн,ТItIШО;Н IIO .. J~Y lIa beJ1 I-Il{ИМ да.·ьинама; збо г To(~a 

је најбо.ъо да l!с :щ:шсшоан llредавалац отпочне и заuрши 

с.воје IlpUAa.mtlbl3 са '1'1-11\1 Ч )'А llо~атим појавама. Ја дрлшм 
. цев )' руци 11 н.роlЈ СМ ј е по он.олини о ва се · расвст.1Н 

ма. I'де је ја држао; "РОЭ цео IJРООТОР дејствују неке 
llеuпд ... ышu 01-] .,10. Н.,.'tл узнем другу цев, она не ће свет

.\l IТII, јер ј а mщу.у" оувише nисок. ААИ ако је тако реhи 

ш.џраашм АИGРУНТl1RIШМ IIражњењем каАема , О:Ја ће 3::\
СI3СТ.!lИТИ У С.А GкгрnстаТl1ЧНОМ п ољу . .та је сад МОГУ оста
ll!IТИ 8ИШ~ flелс.lЫ1. 11"'\И мес.ецн , 11. OH~ ће задржати cGoje 
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надражено стаље. Шта се то деСИАО са цеви '1'IШ иза
Зlшањем ИАИ дражењем? AI<O је то I<aI<OO aTOMCI<O "ре
таље, онда је теШI<О СХllаl'ИТIf, I{aKO је МОI'УЬС да. ОНО 
остане још 'raI<O дуго и да се не иагуби у САед аТО1(
<НЮГ трења; а ако Је 1'0 какав напо н , ИЗа3ват у дне

.il е ктрику на пример такав l{aO што га обично елек·· 

трисање изазива, онда се. може .АДI{О разумети кан.о тај 

напон може да остане на. сваГАа , само се тешко монш 

схватити, зз.што he таква ОКОАНОСТ олакшати горе по
менуто Аражење, l{aA имамо посла са IIотенција..r1lIма 

иој и се брао и наизмеНИЧI<И .. ењају. 

у даљим мојим еl{Сl1еримеНТиt.lа, дошао сам до "е

I<ОАИI<О другојаче ИlIтересних сфеI<ата, TaI<o па пример 
Murao сам УСИЈа1'И I<углице, угљене "O Нl\e ИАИ Жlще аа

тrюрене у "аКВОј цевi" Да се то тог реЗУАтата Aol)e, 
би.АО је потребно пренети снеРl'Ију из еЛ81{'l'р оста:ГП'JI{ОГ 

п оља на о но тело које хоЬеМ(Ј ла УСlfјамо. У ПОЧСТI{У 
је задатак изгледао Te>t{3H:, аАИ ПОСАе неlШ -

' АlIКО проба могао се трашенн резултат лаУ.о 
постиhи. У сл, 153 и 15 '" предстапљенс су дво 
цевн спремљене за тај циљ, На СА. 153 I"'ДИМО 
КјЈаТl<уцеп Т, са ДрШКОМ s И ПАаТШЮIЮМ шицом 
у љој, аатопљепу за другу, ДУШУ це" Т, 3а 
ЖИЦУ је утвр!)ен једак угљени КОIШЦ L а воза 
са СI1()љашњршhу извршена је таlЩОМ б,шар-

IIОМ ШИЦОМ W, Цев је с по.ьа и из нутра оБАО-
"''''Ш об.10гама С и С, и напуљена је све AOl<.1C 

облоге допиру са СПРОRОДIШМ, а изнад об"'ОГ[1 
са ИЗОАаТОРОI<ИМ прашltом. Те су оБАоге у"етс 
нарочито за то, ла Нtвљени ефекат I-1зазовсмо 

било непосредним спа.јаљем еН.сперим:еЈЈтато
ропо г и,lИ I{аI{ВОГ другог тела са )-IНIЦОМ 1V, ПАН 

ИНДУКТИВНим .дејством "раз С'ГЭI(АО . ОКО дрпше 

s наАази се а"ум!!нијумска цеп а, I{OjOj је аа- G 
датак горе И3Аожен, и само јеАЮl м(Lли део 
ко нца вир!! ианад цеви. Над се цев Т, ма где 

унесе у е ... еI<траста'ги'шо по.1.е, I{онац се усија . 

Још је интереснија спрапа представљеllа 

на СА. 154. I{онструю\ија је слична преl)аШ- 1 Сл. 15:). 



Њ()Ј, само у место обичног угљеног нопца, танн.а (J oIla-
, 

ТИlЈ(~ка >IПlца р затопљена у АРUНtи S Н саВИЈена изнад 

ДрllШС 'у КРУГ, спојена је са ба[l"рном жицом 1", '<оја 
опе'ј' допире до унутрашље облоге С. Мала ~ршка s, . 

носи једну иг АУ 1\ на врху 'ј'е иг АС удешено 

је да сс може окретати са свим САободно, uрло 

лако l<рИАО од .. lИску"а V . Да не би то крило 
, . 

пало, танка стаЈ<лепа дршка g саВИЈена Је и 
згодно YTBp~eHa за алуминијумску цев. Кад се' 
цев држи ма где у еА ектростатичком ПО,Ь)' , 

lJoI1аТИНСЮl се жица усија а oI1ИСRУНСЈЮ се :кри.:1О 

стане {Јелико" брзином обртати. 
Интензивпа се ФосФорност може изазнати' 

у Ktll'\Boj АОПТИ, кад се само споји са ј{акн ам 
ПJlОЧОМ: у самоме еАеRтростатичком пољу, и 

та ПАоча не треба да је ве!;а од обично г 
зак.лопа за .лам:пе. ФосФорност изазвана ТИМ 

струјама је несразмерно јача него са оби',

вим справама. Мала ФосФор[:шта лопта, ОI10јеJlа 
, . 

са )-!НIЦОМ КОЈа ДОАая и са Ј<алем а, даЈе до-

ВОЉНО СDеТ.1.0СТИ да се може читати обичан 

слог 5 до 6 ио раI{[l Aa.'leJ{O. Било је занимљиво 

пидети Ј{ЮtО ће се фо сфорасте лопте ПРОФ.'" 

!{РУI<за понашати према тим струјама, и он 
j~ био TaltO љубазан да ми ИХ неl{ОАИКО 11 0-

(ЈА . 154-. шаље ~a тај ЦИД') . Ефекти СУ БИАИ веАичан

CTuerm нарочито са Н<UНИ.lум-су.лФИДОМ и ЦИlIкеним сул

ФИДОЛl. Са -;l,I .IСРУПТI1IЗIШМ пражњеп..ем каАема оне ИII
тснmнню СВС'I',;1 С . кад се просто дрл{е у руци и телом 

додирне по.:1 IHl..1 oMa. 

I~O ма иаюзи х резултата дооем!. истраживања те 
ВРСТС, ЉIlХОВ ГЈ1авни шперес за данас лея{и у томе, ШТО 

ПОМОћУ њах можемо доlш до ИрАО корисиих справа за 

оспетл.,сње, Ни у јеА>юј се грани еА еI<тричие индустријс 
не жели ТОАИКО нанредак као у справљаљу сuеТАОСТИ. 

Сuашt МИС.llП.l\ац, 110с.матрајуhи давашње варварс:ке ме

тоде ОСЈЈстљаваља, I<ao и о,'ромне губитке, I<оји се де
шавају ]{од наших најбољих система за ПРОИЗDођење 
СUСћl0СТИ, мора се lIитати , какво ћС бити булуhе oqBeT-
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љење? Аа .Ш ће то бити кашЈО У'ШЈаЈ!О '!ВРСТО те.Ю 
као у саАањим Аампама) ИАИ УСИЈан гас НАИ н.ан:во 

фос,фораото теАО ИАИ нешто налик на n.м\ме lJ а.l1П не

сразмерно IIздашније? 

Веома су САаби ИЗГАеди, да се гасне ,,щмпе могу 
зна'I'НО уоавршиl'И; не због тога штО се 'lOhеLJија до
сетљивост ИСЦРПАа на том већ вековном проБАему не 
учинивши никакво радика.лно оавршенство , - н ако 

и тај аргуменат није без значаја - него с тога, што 
се у гасном ПАамену lIе могу ностиlш виша 'l'pelIepecьa 
а да се ПРОТХОДИО не прође кроз IIнжа. Јер IШIЩИМ 
бп иначе путем поотао ПАамен, ако не падање,м ПQ

ДIll'НУТИХ тежина? ТaIШВ се пак процес нс би ыогао 
одржати без обнављаља, а обнављаље се прши IIРО
.лаСRОМ са нижих иа вишим пибрацијu.ма, ЈеАаЈI оамо 
пут ИЗГАеда отворен за усавршаваље гаснага пламе на, 

. а тО је, Аа се постигне што nеhи ступаљ уоијаља . ВАша 
усијаност одгопара брже" треllерењу; то ће реЈш више 
снеТАОСТИ од истог материја.Аа а то опет зна'lН Hcna 
уштеда , У том је правцу истина нешто ПОСТflГIlУ'I'О , 

а.ilИ је .а,аље напредоваље спречено МIIOI~ИМ теш]{оhама. 

Осгавипши даКАе гасни ПАамен на ирану, остају нам 

за усаВрl!љвање оовет,->,сња 'гри начина, напред 1I0ме-
, . ' 

нута, КОЈИ су сви ыектричне природе, 

lIР(3ТlIоставимо, да Ье оветлоот најблнще БУЛУћ
нОСТИ бити, електрицитетом усијапо '!Врсто тело. Аа МI 
не би БИАО боље узеТI1 за то, маАУ куглицу него ,tи 

доман УГ.lьени конац? Са разног ГАеДIlЩ'ГiL, м ора се за
R.'I>УЧИТИ , да ое КУГАИЦОМ већа економија ПОСТIПЈ,: е, 
узеllШИ да су тешкоkе спојена са спрапљаљем таквих 
лампа савладане. ААИ да се Тalща Аампа. запали, по

требан је висок потенцијаА; а да се Ol1e'l' до љега дo~e 
ва.ьа да узнемо струје високих Фрекnеllција. 

Са истим се разлозима сретамо и кад би Х'l'8АИ да 
произведемо свеТАОСТ УСИЈаваљем гасова ИАН фоофо р

ношhу. У сnаком су нам САучају потреБН(I nИСОI<е уче
станосl'И И високи потенцијаАИ. Одавно сам ја дошао 
AU тих эан . ..ьуча:ка. 
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С"УIIIСћп ое ВрАО виооким Фреквенцијама, 1I0ОТИ
){;емо МНОIЂ Ilрактичrrе КОРИСТИ . као ШТО Је на пример 

flећа економија у ПРОИЗDођењу оветлооти, за ТИМ мо
гуhпоот да у лаМIIИ имамо само једну елCIПРОДУ, па 
дак.,lО да ое ОАУЖНМО само Једном спроводном жицом 

И тав.О даље. 

Питаље је оамо, дО"Ае можемо иlш оа ФреЈшен
нијама? Обични спроводници брао изгубе способност 
ла II реноое еАе"тричне ИМIlУАсе ВрАО виооких Фреlшен

ција. Рецимо да сусрества за добијање импулса врло 
високих фреквенција доведена до крајњег савршенства; 

Сl:аIПI he очевидно питати , како ћемо их пренети (ј ј едног 
., еста на друго? Преносеhи такве импулсе кроз спро
ВО;1,НПЈ{8 мора:мо се сетити да имамо ПОСАа са uритuе

' \"'''" и струја",е.,. У оби'lНОМ смислу ТИХ. реч и. Нека 
ПРИТИСЦИ 1I0расту до огромне вредности, и нека стр У

ј сНЬС сразмерно опаА,не, онда се такви и~пу.лси - биљ е 

варијације IЈритиска ма lШIШС - нема сумње могу пре

нети кроз шицу па ма Фреквенције биле и више сто
Тllпа мљшјуна у оекупди. Свакако овдс не може битн 
н" , ·опора о спровођењу таквих импџоа кроз жиuу . . . . 
]]()ТОllљену у ЈШI<ВОЈ П1СОВИТОЈ средини, Јер и ако Је 

ЖI-Jца на најбољи на.чин изолована, ИПaI~ се не маше 
снречити гасно МQЛСRИл.ско бомбардовање па даК .. l е · 
п загреВаЈЪО. Онај "рај жице што је сп ој ен са 1-1 ЗВО-
1)0" эагрејаhе се, а до другог Ье "раја проhи само мали 

·де о послате Niергијс. IIрва ствар, коју дакле ваља 

ItОД таЮ·IХ САектричних ИМ:ПУАGii осигурати била би, 

Д;1. се паt1у срества I<a I<o да со тај губитак, што 
Шlше смаљи. 

Прва би мисао била, употребити што тање Јюще, 
Ш1t).юване најдебљим >lзо .. атор"''''. Друга би бlма , у по
требити е.rlсктростатичке аанлоне . Изола.ција .н-tице могла 
бll ое ПОl<рИТIl ташюм спроводном об"огом и та БIl се 
о блога. имаАа сuојнти са земљом. Али то не може б ити 
1""1<0, пошто бн ОН4а сва еllергија ПРОШАа "роз спро
ВОДНУ об .. о гу У земљу и ништа не би стнг ЛО до другог 
крар тице. 
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Ако је та..ласка дужина импулса много .мања од 

дужине жице, ОАговарајуlш I<ратки та.АаСИ IIOCTa/'je If 

у спроводној оБАО3И и биhе више ИАИ маље то исто I{ao 
Аа је об,lOга непосредно спојена са земљом. Потребно 
је даКАе исеhи оБАОГУ на комаде, краће ОА таласких 
дужина. Такав распоред не би исти",t дао савршен 

заК-tОН, lUИ је , ипак 'Асоет хиљада IIYTa бољи НО нпшта. 
Над би жица би,ш снаБАевеllа Аобрим еАектоста

ТИЧКИМ З3Н.АОНОМ, ТО би БИАО 'га.ко ИСТО, н:ао да су сви 
преАмети од ље безкрајно АаАеко . Цео би се капацитет 
свео на Н.апацитет Саме жице , који је у осталом ВрАО 

мали. БИАО би ОНАа МОГУће lIОСАати по жици струјнс 

вибрације ВрАО високих Фреквенција на ОГРОМНО Аа
"",ине, а да не изгубе од СВО[' I<apaKTepa. СаВIЈlIIСIII! 

3аИАОН у осталом не постоји , а ... ш ДРЖНМ да 611 ( је са 
,'аким зак.лоном , као што га мали час описах, :\IO I~AO 

телефонисати кроз аТJlаНС}tИ он.еан. Ilрема овоме, Ј'ута

перком омотану .жицу, 13аљало 611 об..10Ш.ИТИ TaII Kt1lt'l 
спроводним материјаАОМ подељеним на ОДСeI,е. По вр" 

тога ваљаАО би превуhи 1I0U САој гутапер'ш и ОС1ЋАИ 
иэолаторски ма.терија.л и преко свега тога, АОЈШ),Q бн 

слој за одбрану. ААИ такав се !<абал (lehe (l:ШР""(lТН, 
јер ће много \"Јре, ч()вечији ум - пренесен без ;(<IIца 

- треперити по цеЛОЈ зем...ъи ю:t() "УАС у :шивом Ој).га

ниэму. ЧУАНО је само, ШТО се са салашњи;\( СТС 1 1СЮн,'1 

знањем 11 искуством ништа не ПОЈ\.ушава, да се put.-tc
telLCM еАеКТВQстаТИЧRИХ ИАИ 1\f аГЩПСl\ИХ ОСОnИlln II(LШО 

земље, не преноси ако ништа ДРУГО, а ОНО бар наш ум, 
наша интеАегенцНја!? 

Моја је ГАаВlIа намер"" " БИ.Аа и:шuсеЬи . вам нока
зане реЗУАтате , да обратим uашу нажњу на Феномене . . . ~ 

ИАИ ПОЈаое КОЈ е имаЈУ нечега нооо гu. IШ сеои н ла иэ-

несем извесне мисли које l1е, надам се, (;ЛУШIf'l'lf н.ао 

Jl олазне тачке за нопа о'гкриhа. Моја је ГАанна. жеља 
бнла, да вас овога вечера упознам са Н0Н:О.НППIМ Ј]!IRИМ 

ешшериментима. Ваше одобраваље и пљес[шље, [{оје 
стс ми таI<О ' често и TaI{O оби~аl'О УЮ13ИliRЛI-l , говоре 
ми да сам успео . 
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На заuршеl'l<у, ДОЗВО.ште ми да вам од снег срца 

БАагодарим на вашој љубаэности и пажљи И да вас 
уверим, да lI ећУ никад смести с ума ни част, коју са .. 
"мао абраhајуhи се тако ОДАиqном СКУПУ, ни эадонољ
ство l<оје ме је праТИАО износеhи ове реЗУАтаl'С пред 

'СНУП 'тано ОДАИЧНИХ и способних ЉУДИ . 



И ако су многобројни \1 веома раЗНОВРСllИ јЈО"УЛ
Та'Ј'И, које је Тесла у спојим поменутим предаваll,юrа 
изнео пред уч:ени овет, ни оу о љима исцрпепи 11 СШI 

љегови научни paAOBI1. И не одморен ОД силнога на
презаља на свом путу кроз Ев,рону, Н не утеше н за 

губитком, који је СМРћУ своје матаре пре'l'рнео , TeC.la 
Вр' .... 'шшll се у своју нову постојбин у, наставља 11,,11 
више месеци прекинути посl'о. Године 1 8 ~3 flJНI [1 еl., у је 
се светска \1зл ожба у Чикагу и за 1'У излошбу ва,Ћа 
спремити нових експеримената, ваља ПРО I-J а ~lИ Н () ШIХ 

чуда на пољу елсктричне науке . И за невероватно 
краТ1\О време, Тесла ДОАази до читапе ГОМНАе нопих. 
ствари које износи у спој а два lIредапаlЬа пред " Фраrr
({АIIНОВИМ Инотитутом (( У ФИАадеАфији И ) RАОКТРI1ЧНОМ :Ја

једшrцом" у Сен-Ау ју у Фебруару и Марту ј 893. Дu[ш, о 
нам је до руку она.ј број rra.jueher амери<rког ЛИСта 
"Ne\v YOl'k Hel'ald-a" од 11 1231 ЛIlРИАа 1893, у ""шС 
се г ' опори о тим предаваљима ТеОјЩIIИМ . И ла би lIаши 

читаоци видели, кан:во МI1U.Iљење ВА 1lда о ТеОАН у Аме

риц", у земљи преПУНОЈ '.Iупених људи, ево Д()llOе,нlO 

унол 'Гога ЧАаlНtа . Члапак је напиоан ПО а.меРИ'II-::О" f , . 
О ОИ'IaЈУ И ми га д опооимu неизмеll,ена: 

Н8учењачка аочаст, 

НИUО.11l ТеСАа . 

"Многи га називају најзначајЮ·фlМ елеКТрltчаром ODora neli:a. 

Његоиа чудноnата 01'криhа. 



Он I{РЖН -,{Н се 3с;\IЉИIf елеI'ТIНЩIIтет MOiКO провести 
I;'!ЈОЗ ваздух. 

С,IЩ(Щ је врави АмернчаНИJI 

I1JTI:t ОН ~IНСЛII О е.'Iеltтротехници као заНl!маљу младих људн. 

[-lик()лу Тесл)' називају научuрн, Iшји иначе нису издашни 
спој IНI 1I0xuaJlUMa, 'јнајвсi.им живим елен:тричаром. (( На IIO
С,-Щ)ЊСЛI збору Шlжињсра еЛeIt'l'ричара, који је држап у Сен
Лују, јс/(,щ веома rrознат слсктрпчни ЛИСТ доносио је дневне 

ИЗВСIПТ:lјС IJЛИ )јизuоде Џ Н:1 ЩЈОl'РЩ\Ја И ДIiСnНОГU реда, o6jau
:ьплао Је СIlИСЩt делегата и од.:тИ'lпих tUШ.lIопа тога збора, IШО 
11 наРОЧl1ТС чланке, "ОЈИ су се неносредно тицали ДIlОuногu. рода 

, 
са,\lог:t :юорн. 

ЈСlfIЈО пе'ш, ,t ~Ja IЗрећlС трајања то('а зuора, г. Тесла је 
;~Р:ili:ао IJpeДCtDalbl~ о СВОЈИМ послеДlыtМ еНСlIсримсвтима, Пом(;
"ути је ЛНСТ таЈ дан донео крат;ш нацрт ILСI'ОDога ЖИDота. 1I 
ТО:НН;О је бшlO HHTcpecoBaIbU :3<1 ТОl'а МJlадиil[l, да је 'Гога дана 
110 УЛillЏIЩi Сен-Луја ПРОЈЏi'l"О nИШС од четпри хиљале бројеВR но
вина, у l;:ojHl'I1a је БПЛ:1 њеГова биограФија - нешто што се до 
д,шас ШlјС l\еснло у ИСТОрИЈИ СЈЈeItТРИ'IIIOГ 1I0ПИllаР(iтnа. Само 
IIjJVilalJi.tILC, I,ОјС је ТО всче држао у веЛИЈШЈ музичкој ДDОРШЩИ! 

iЈНЛU је тан:о ПОХОIЈСIЮi (Ш1Ю ни јеЩIQ друго прсдапање те 

нр<.;те, "оје је ДО ,'Џшас дршапо ~. 3дружеНllЫ fl:ржаВi1.ма. 

Интересно је, IШ ЛUМ j(~ 1'аЈ знаМСШПII ЧОDе[~ ДОШ(tО из 

јСДIIС ОД најмаљих н TCI~ У I10следње npe:lle ПО3l1ати~ држаП<Ј 

СUРОПСIЩХ: /Щ јс још млад (има ТСК -тридесет ).;1 шест година) и 
. . 

да Је он, [10 )I111ШJiЈењу ШiЈIIJНl3IЩ1'ИјНХ научара., T('I~ отпочео д:-t 

II;'JJI()~И пре!! Cl.lCT, РОЭУЛТi.tте својих значајних истражиuшьа. 

II РШIIШОМ једне С1ЩIЈ:\lIIЉ~ елеli:ТРl1чне свечаности, lIоје
/~НIЩН t:y СПОl'llIllLа.11И J!,el'OBO име с неком прстом страХОПОIIПО

lJ~щ,а, юш име 'IОUСIШ у 11НЈИМ су PYli<iM<1. маf)ијСIЦ~ силе над 

најлсћи.м тајlJа.ыа IIРИРО/ЩI·IМ. ЈЬУДII, који стоје у ПРВИМ редо

f)IШа наУ"IIИМ, пс само ј' ЭдружеllИМ Држаlшма него и у Еп
p011ll, држе, да не !Је д.)'I'О I1РОЬИ па tle нам 'ГеСЈШ 06ј,Шнти 
ТаЈн\а ОТ1tриil11, н:оја према даlIЩl.Jњем нашем знаљу о слеl{ТРИ-. . 
цитету СТОЈС он:.Ш() , I~a што <';ТОЈП телеграф еlIЈЈаМ поштаНСRИХ 

i~ола. Тесла је држао сю,·1O три, четири преДUПШLа - једно у 

ФиладелФији, друго у Сон-Лују, два у lIаризу и ЛОНДОНУ - If 

свако Је то У "редавање слушао 1'1 аЈlJјаудирао прави сгсше de 
1<.\ l'Г(~Ш(Ј lIаУ'lља'шога сnета. 

Сuрп.лfН.ОСТ, једна Њ€106.1 врлина. 

Друга зпачајна IШРаЈi.теРИСТИR<.I. г. 'ГеС:Је - нарочито ако 
се обаЭ}ЈСМО на доба у коме живимо - Јесте љегова СКРОМ-
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ност. 3БО l' ље је он још nehMa уnажен од ~n uj H x лознаllика, 
она му још ПШllе подиже глас у свету. IberOlНl нријатељи могу 
заиста реhи као онај стари драмски писац : ,/ I 'nоја ј е СНРОМ
ност буктиња тnоје вредности.П 

'Ми ronopllMO ИСТIfНУ кад кажемо да је МllOге, nеом}!. ие
~l lше похвале ОН примио неповољно . 011 са СП IЩ ItСЈtр еио ДРЖlt , 
да i-rи у ,КОЛ IIКО није saслужио онолике хвале "оје се о љему 
.н еп ре~тано D:0Hoce. O~ је одушевљен радник у со ој ој струци; 
ОН држи да Је само Један эастзnник у nеЛlШDМ 110ХОДУ људ

скога напретна , и да ]е он ТОЛИКО ДУЖ;).Н .иРУI ' IIМ МИСЛliОЦllма, 

кој и су на том НОПОМ пољу науке ради;IИ , . Ј,ОЛиttO опет СВ И 

ДРУГII лрже . да ј е све то само љегова заслуга . У љегооом чу
пеном ЈIQНДОIIСIЮ.\1 предаваљу, по ШТО је изјаВ II О lНШQ пеома 
цени част, I<.ојо је удостојен да говори пред пајвс t\им научарима 
светским, оле рсчи показују Iшрактер и .. сгоп. Он пели: 

}} Ресултате, које имам част да изнссем нред тако уэо и

. шене слушаоце, не могу назвати својима. I1мн ысl)у вама пише 
ЊИХ, за 'које могу реhи, да је пре љихова но моја зЬ.слуга ва 
MHore предмете nечерашњега предавања. Није 1I0треОlЈО да с: по
мињеld многа имена која су сшt:ма позната - нмева оних Met)y 
оама, lюји су IIриэнати као прваци у опој Ч;I1' 06110ј науци, али 
jeJtIJO име м()ра).l споменути - име ltoje се не сме пре llутати 
у 'е l(с перимеЈЈТllма опе врсте. 3а то <:.у име ПСЭ411lfi најленша 
ОТlчшhа, која су ииад учltњена. То је ltрукз. \, 

. А саА да пређемо на сама вреАавања ноја АОНО
СИ~10 У само меотимице ~RpaheIlOM цреводу. ОригшJtl .l1l1I! 
нас.ЮВ преАавања г.шси: Све7'.;щсnе u друге uоја8С ('а 
вНСО1Ш.м фРЫ'(Је1iцuјаЫIi. (Light аncl оtћш' 1lig)l Freql1cnc ,· 
Рћепоmсва) . 

--_~I~'~' .- -



УВОД - ПЕНОJIИЮЈ ШIOJIИ О ОНУ 

---- -
Над поглодамо па овет око нас, на природу КОЈе 

омо !I МИ један део, изнена~ени омо љеном лепотом и 

веЛИЧИНQј\[. CBaRa ствар па БИАа она и најмања7 · а за 

I{оју ми ЩI lюјим путем дознајемо, јесте једна целина 

за себе; аАИ међу овима разновроним и многобројним 
ствариыа, I'oje Дознајемо нашим ЧУАииа, најЧУДllија је 
и најја'!е утиче на нашу уобразиљу, виооко . развијен 
организам, једно овеоно биhе, биве које МИОАИ - човек. 
Ако би бll ,'О ма чега што би нам ДаАО повода да се 
ДИВИМО појединим природним творевинама, то би био 
сваКаЈ<О тај непојмљиви СКАОП, то реыек де .. ю · приро

дино, I<оје ј е од вајкада било најзаIНlм .",иnији предмет 

.за МИСА ПQUС И Roje је после неуморног испитиваља и 
Ilроучавањ.:t од пише векова, ТО)ЈИКО uроучено, да се 

у неltО.АИ1t(1 могу схваl'ИТИ Фун:кције љегових орга»а и 

ЧУо'1а . Па ИШ)',R, пореА cue хармоније појединих делова, 
делова иојll сачињаnају материја.шу, ОIlИП .. ьиву отрану 
нашега биhа. ~\leђy свима његовим органима и ЧУАнма , 
ОКО је рекао бих најинтереснијс и најчудније. ОIЮ је 

је најдрагоцснији, најнеопходнији Me~y свима нашим 
органима, 0110 је она веАика капија, кроз коју ~Ba са

знаnања )'ла:; е у нашу свеот. Me~y свима нашим ор
ганима, око је најинтимније везано за наш разум. Тако 
је тесан тај олноо, да се врло QeCTO каже да ое сама 
душа у очима огледа. 

Може се сматрати као свршен фallат, што се у 
осталом ИЭI30;\И из теорије ВИђеља, да за оваки спо

_ьаШЊII YTI1C' ''', то Ье ре в!! за оваl<у ОЛИКУ , I<oja постаје 
на. нашој мр~",њачи, врхови виднога верва (који имају 

да пренесу тај утисш, до мозга] , морају . БИl'И у неком 



извесном на.драженом, у извесном нибраЩIОНО.м, трспе
рећем стаљу. С друге опет стране, пије нсверова'1'ПО, 
да кад у паllШМ мислима створимо каину (iЛИI{У, да се 

у иСТИ мах но изазове реФлексно дејство, ма иано оно 

би.АО САабо, IHL извесне врхове ОПТИЧЮЈI'а перна па 

даКАе и на мрешњачу. И да .ш ће и кал" човеI< моhи 
аналисати 11 дознати стаље мрежњаче, 1{С1Л ДО ље Aot)e 

реФлексна дејС'l'I30 из ;мозга; да .АИ ће ш\,_\,да наhи оп

тиЧI{ИХ ИЛИ каквих други метода, да створи себи јасан 
појам О стаљу тога органа, у свако доба? Кад би то 
би.iО МОГУће, Jl роб.лем читања мисди као у кан.пој отво
реној књю-ш, био би много .лакши него Ml-IОГIf други 
проБА8МИ поэитивне физичке нау:ке у тшје решење 

мноГИ и ако не веhина. научењаI<а hутю) верује. 

Има две ствари код ока, које Mopu.j у да иза:::юву 
пажњу физичара и а1\.О он МИС.rIИ И.АII }-{а;!сс, да јс Ol{о 

несавршен и НСl10уздап ФИЗИЧЮ1 ИНСТРУМСIJа'I'; на нрвом 

је месту тај факат што је, у :КОЛИНО ми ;"111<1МО, OI{O Је

ДИНИ орган, на к.оји неuосредно УТИЧU ш-ш СУlfТНАпа 
средина, КОЈа. н.ао што нам нау:ка ТВРДИ ј IIСl1уљава цео 

насељеНСI{Н IIPOCTOP; за ТИМ око је Halll lIајосетл.>ипији 
орган, несрављено осетљивији спрам свију сIIo .. ьашIыIхx 
утиоака, но Ш1 какан ДРУГИ орган наШOlЋ тела. .. 

За чупење потребно је треПТаЈ-ье I\юрљиве, ПОI-l

дераБИ.'lпе матеРи.iе; за мирис, преношеll,е одвојених 

м:атеријаAl-ШХ дслиhа :м:иришљавога тсда, а )ЋУО и пи
пање не :мог.)' се ни ПОЈМИТИ, ако нема непосредног ма

терија.rIнога додира; то вреди чак И за оне организме 

код којих су ПО H8I-{И од ТИХ чула до l"рајности са

llРПЈеНИ И ОССТ .. 1..ИВИ. Па кад је тако за та наша чула, 
онда је заиста чудновато., ,\а је оргап ВlIда јодини у 

стаљу да се надражи ОНИМ, 111'1'0 1IИ једаlI ДРУГИ орган 

НС може осе1'Н'I'И, а IIITO МСђУ тим игра ИСl\.ьУЧИВУ улогу 
У свима природним ПОЈавама; што прсноеи спу енер

гију и одрншва ова кретаља па и најз:шлотспија, -
Н{ИВQТ, али што је опет таквих особина, да се мора 

одвојити од свега онога ШТО се у обичном говору на

зива материја 11 чему је дато име етар. Имајуlш "ј'0 сне 
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на уму а " .. а'<аТ ШТО око, ОВОЈОМ ванредном моhи 111'0-
шаРУЈе границе нашега оазнања ueoM a далеко ван 

)rзаног ОIшира нашеlЋ с вета., и ШТО љиме ВИДИМО -ми

лијарде дру ,"их оретона, сунаца и звезда, растурених 

П О беСl\џuјнос1'И насељене , имамо права Аа га назовемо 

оргаllО >l ш,шега реда . Природа, у КО.Н'КО МИ знамо, Нllје 
• 

ништа АIШНИЈС произвеАа . 

IСад етарон.и таАаси допру ДО ТС.4а 'товековог, ОНИ 

изазивај у у љему осећање ТОЈЈ.401'8 и ладноће, пријат
ност НАН бол а мо)не бити и какве APYI'C утиске О ко
јиr...уа ми ееби нс можемо дати рачуна: они иэазинаЈј; 
у ИСТИ r. lax и c ue МОl'Уће ступње ТИ Х ОСдћања, ступње 

БОО I<рајно НО броју па даl{.ле и осеlшња бескрајна по 

броју . Л .ш наше ЧУЛО :Јипаља ИАН Ч У "IО којим осећамо 
СIJШ'У, Н С fllоже нам 110наЭ::L'ГИ раЭ,Лl1l{е у интензитетима 

оем "';0 су те раЗ.АI1!{е nрло ве.Аике. Met)y тим 01<0 је 
у стању да раз.,шкује 11 да саОПШТII моз '"у за 'гренут 

безброј"е особености Te~ a било по оБЛИ'IУ , 6и,\ 0 110 
боји " ..... ма у ком АРУГОМ омис~у, Та се МО!> ока ос
нина l{а l{О на НРИВО.iНШИЈСКОМ простираlЬУ самога :кре

тања l{ојс га надражује таlЮ и на љеговој ВИ90КОј' 
о('.етљивос.ти . ЛА И кад се Itu,Ж8 Аа је ОНО осеТЈЬИВО, 'l'ИМ 

ниј е још еве речено. Сви оста~и органи упоређени са 

ОКОМ етрахошIТО су груби . Чуло мириса, к оје води -10-
lJачког п ()а 110 трагу Дивљачи, чу.1U Jlипања !{оје ВОДИ 

Иll сскта у љеговом Н.ретаљу, qpraH за ЧУВСЊ8, који 'о сеЬа 
ј.Ј HajMalbl l потрес U<1ЭДУШНИ, cue СУ ТО органи осетљиви 
то јо и стина , али I{[Lкпа је њихова осетљивост срав

lЬeHa оа ОКОМ! Вез икакве сумње око се одзива и на 
најс.шбијl! ПОК\ЈСТ средине; оно нас обаuештава о оста
.АИМ снетовима , бескрајно ладеким ади језиком, Itоји не 

. можемо )'ВСН Аа разумемо . А зашто не '1 Јер . живимо 
у средю", пуној ваздуха 11 других гасова, пуној пара 
11 густе масе чврстих дели!;а који ое l;nвит~ају око нас. . . 

'Све то з натно утиче на многе појаве; ОН" раотуре ви-
брациону енергнју пре но што она ... риспе у ;!аше око; 

.У љима ј е .1СГ АО штетних КАllца, који се УВЈ1 А.че у. наша 

плуhа и друге наше органе, отежавају и сметају њи-
. ховим раду и најзад прекидају . сам ток живота. Кад 



би БИАИ У стаљу да УI<.ЮНlШУ св)'ко.1I111У IIОllдерабюну 
материју 11 03 НИДНОГ IIравца jeAHoIoa Aypl\ llIla, он би нам 
1100~азао 1Јула о којима ми и не сањамо. Па 11 само ОКО 
не наоружано, ДРЖИМ МОГАО би раэ .. '~ll{ОВ'\ТИ у чистој 
средини ситне предмете, ~о.iих би се Д;-'\. •. bl1Я а. меРНАа 
стотинама а MOi.J{'Aa и хиљадама lШАометара . 

Има нешто КОА ока што је важније ОД IЬeI' ОUОГ 

ванредног (;илопа сматрано пише са ' l'И:-НIIЩОl' него са 

оптичкОг Ј 'ледишта, - има нешто ШТО Вllше из .. шнва 
нашу пажљу II G1'О љегова чудношпа 1\1011, ла. 1\-lOше бити 
иадражеио ' 1';\..13.0а!ьем етра, ВНШе НО 1I .G]'О IШ НСIIОЈМ

.љИlЗа ооеТ/Ы1ВОСТ. То је љегов :Ј Ifач ај ~l:l, сам ПfЮI\ес 

живота' .. Тер IIr:t KaI{O се , 1\1ИОJl11АО о llpl1r O i~H н животу, 
ОКО остај е ј е/\I1НI1 ([ут , којим ми ДО.13.аИ I\!О ЛО саэнањњ 

о свему што постоји. Пlта је ОСНОВ це..10ItУПН()1' ФИАО

СОФС1<ОГ система старих н нових времена, у саМОЈ ствари 

цеАокупне ФИ.Аософије о човеI<У? .Ја јеса:н. , ја .\ tUI;. lU.И; 
ја AtUCJtttM да1ис jeca.'l. А.АИ како бих могао hIlН;'.НП'11 и 

како бl"Х з нао да 110С'l'ојШtl да I-Iемам О 'Нlј у? .Јер 1'103-
HaBalbe Ilреl'П ОСТ3ВА>а свест; евес'г IIPCT I'I ()CT:~B~1 .. a илеЈУ, 

мисао; мисао претпоставља САИI<), а C.HII~a ЧУАО IШ

ђсља па дан . .,ю и орган вида. А ... ш пи-гаlILПП ме, ЮlI<О 
је са САеJ1l1М човеКОЈ\'I? Заиста САеl1аl~ може ОIllЮЊПГУ 
ванредно л6ПllМ lIесмама об..tИI<е и c r~ C I J(~ јННВ О Т;l. да

КАе света који он ФИ3ИЧ!НI НС ВИДI1. C.1CII чонеlt 1\1O)1\е 
руковати нан:вим н:нструментом без шtаlше 1l 0 I'реШН.е, 
мон{е про налазити и О'ГRриваТI1 нове ствари, моше да 

рачуна и Да Itонструише, МШl{С да ЧШШ јСJlи 11 Boha 
чуда - ал и је сваки 'lЋIШВ слеп 'lO ве}{ tlOTOMaH људи 
који су имаАИ QЧЉИ ВИД, l(Оји су АидеАll . ]Ј као "од 

ШТО јеАан та.Аас у ФИЗИЧ({О :М CUCTY, у бе(',I:рајном о!<е
аЈ'Ј' оне орелшн~. ] ноја ИfJllуњапа uace~1:.e Il Y . таlЏЈ 11 у . . . . 
с.вету ОР I~alIИЗ м.n., у }нипоту, Једав ИМII У.I\(~ и.о.ll1 .Ј СД IЈОМ 

постане ПРQлу]иује своје .Ј{рста.ље, ч ас (јРЗIНЮМ CUOT
АОСl'И а час 'ГШСО Cl10PO да се за ,.,..уп) 11 ;\ .., ... и ДрННI ла 
је изгубљеll . ла . га· нема , про..tа:зеhн Щ Ю:Ј мене тако 
САQжене Аа их чопеI{ не M01J~e схnатнтн , aA11 У C!IIIMa 
својим ступњима, ЊВl'oBa је енергија YUbl{ с.авршеllО 

иста. Један само зрак свет..tОСТИ Па.ВШИ са. ла.1Cl{е Iннше 
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ЗDС::Ј.Џ~ У око тирашша из IIРОШАИХ нре:\I~Ш\., могао Је 

пром е НIIТИ Т!) l{ љеговога }IНIЈЈО'IЋ , МОГfl(ј Је иэменити 

оудб шrј' чtП iJ · ВUГ једно г парода . мога.о је изменити 

ПОВрШIIНУ :iе~·IЛ">I·lII У; ето тако СУ зtl нлетеllИ тако су н е

lIОСТШЈШИ и неll ој м..ъиви природни до га.l) аји. Ни на 

1<ОЈ д руги Н"'Ч~ПI не мош.е.мо себи створ"l'И тако ПОТ
П У IJ)' С,.нн\у О веАll1Јаll ственоо'Ги НРИРОДС , него кад по

МИС.,IИМО да Је у оаГ.IIасности еа за н:он о~[ о консерна-
. . 

ЈЏIЈII е неРГИЈ е, да . су кроз цел у · naCCJl>eIl Y силе у ПОТ-

пуној раUНОТСJI<И међу собом и да еиеРl'lJја само једне 

1tHIC..-l И може одредити l'i.peTall"e целе насељене . Није да

}{ ,1lе lI отрсбll U да сваки човек, па ни СRQЮ1 генерација 
. . 

ИАП чак ([И Д <1 више генеРШЏ'IЈа мораЈУ IIi\НlТИ физички 

инструмен <..LТ Ја виђење те да. м:ог у себи створити С .. 1ИКУ 
И ilШ С.НIТlI; 1Iero ма кад у 'Ј'ОКУ еПОЛУЦlJје оно је си

гурни морало ПОСТОЈати , иначе мис.ао , I,ao ШТО се то 

може разумеТlI , БИАа би веМОl'Ућа, НИIЏ-t ква свесност 

као ДУХ, YM~ памет И.I]И звала се ма КШ'Ю, не би могла 
постојати , ~Joгyћe је, да је у како()м другом свету, да 

је Ј{()А Ш).ltВ IIХ друrих би hа, оltо эам ељOl!О ItШ\DИМ дру

ГIIЛI органом ) пето тан.О ИАИ јОlll саUРШ (;Ilијим али то 

биhе не МОШ.С БИТJI чо веlt. 

И шта даје нама повода за ева [-Ј:1.I1lа спојевољtlа 
кретања н лслања paClle врсте? Опет Ol<() , Лl<О сам све
стан и::t весног Н.рстања, морам имати ИДСЈУ ИЛИ конце

ПЦllју , Т. ј. ().Il(!ШУ , дакле око. Ако ни са.м IIОТПУНО ОВ6-
. . 

стан Ilelto r a I'-рстања то Је само с тога .I cr су ми слике 
неодреl)OIЮ 11 неј асне, IlОШТn су п оБРlШ, Jiе г о ми.лање~1 

IНlШС ЉИХ. ЛЛ !I Ю\,А ја НСП 1f3ВрlllИМ HC I~(J извесно КРС

тање, да /iИ О НАа ИМII УЛС, који је у меЮ·1 ТО l'-ретање иэtt.

зuао ДО.'1а ;-Ј I! С, ГlQл.>а или И3 "утра '! и нај1юhIJ су се фи-

3 11111\1>11 БШНI .НI Tll i\t И ДРУГИМ С.'1НЧIШI\I 1"11 I l'аЉII ма н 'a l ';o 

ое у () lЈште (~;\I a1'pa да не СlJадају у lI uл,е ПОЭИТИВЮIХ 

ФИШIЧIОIХ ттУI:а, пре.м 1Аа Ьо кроз кратки време онгурпо 

С""Д:lТII . . '\е.л,хо,щ се без сумње нај више Mc t)y модер
IIИ:\1 l, аучrы.~ltllма б:tВИО оа проблеМОј\[ о ; юшоту. Лорд 
Ј{е.l!l!!!! (Сср У!!ље.ll Томе н, Прев. ј из раз !! /) се пеn да је 

IIpOI~ e(', ; Ш·ШQта еЈЈентричне нрироде и да IIма НШ(С ои.t1.е 

Оп().i е 'Ј( ~ 4) ;·1. са ШElТ органиэмом, која УНРalЈА,[\. нретап)има . 

• 
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Што се мене тиче, ја оам исто та«о, "Као ма () Ю1КIюј 
APYI'oj фиэпчној ИСТИНИ, уперен, да ИМПУ,I)С:=tа I-:ретэље 
мора долазИТII с поља. Јер ,юсмотримо п~ј"ШНII органи
зам, који нам је познат - а има IIХ сигурпо још н про

стијих - а.·рс,'а'\' ОА само неlЮАИКО ћеАlI.ја. Ако је тај 

организам у С'l'ању Аа врши спојевољна "ретања , ОНАа 

Ђе ои моhи изuрши'ГИ неОАреl)ени број ТаЈШХ !'ретап,а 11 
{)ваЈ(О ће 6111'11 ОАређено 11 прецизно. А,Н1 јеАан MeI<a
низам састаВ.rI,еп ИЗ ОАрсђеногњ, НОН <.1.Ч НОГ.1. ироја ДСА-она, 
не можС ПРI\ЈЈ1ТИ неОАређени, пеограЮ''I СIIЈЈ број ОАре
ђених кретаља., те према томе нмнулс, Iшјн н.>сговим 

;кретаљем управља, мора доhи из ОИОJlин е. TUB.O на при
мер један а.т()м, Rрајњи елеменат у cac'J'[l.I~Y l3аССЛ~СIЈе, 

'тај је атом вечита играЧI<а свију спол,аЈIJIЫЈХ утицаја 

као ГОА оно чуниh на узБУРIШН011 мору . Лl<О престане 
да се креЬс - 011 је МрТМ. Мпрна материја, над бll је 
у опште моr"о бити, била би мртва ыатерија, Мртва 
материја! ННlША пресуда ОА дубљег фил ()софс«ог эна

'чаја није 11ЗРН'18иа. То је начин нојим ое изражаnа 

професор Ћу&р ( Ос,уа.' 1 у свој.", ванреДНIJ" експе-
. . 

риыентима у '<ОЈиыа , РУКУЈе теЧЈШМ Ю'ССОIII'''ОМ као 

ВОДОМ и у којима претвара ваздух на обнчном притиску Н 

веома веJtИКом АаАНОћОМ: у ТОЧНОСТ па и у ЧUРСТQ тело. 
То су екоперименти ltоји нам на спој начин, својим јсзи!{ом 

ПОЈ{азују ПОС.1 едње и слабе манифестациј о ншuота, по

САедљи ропац материје ПРСА саму сМрТ. А.'" очи А.УАС](С 

не ће вндет," ТУ смрт. Нема мртве матеРЈ" јв ј ер по целој 
·бесирајној насељени ове се креЬе, сне 1'реll ери, спе нпши. 

Ја сам со ОВАе упустио У извесна П ОС"а'Ј'раља, (l{Oj" 
би ме могла одuести , у мета"ИЭ"кУi , јеАИЈЈ О с тога , !1IТ() 

сам рад Аа моме предаuању Аам једа.н УВОД, «ојЈЈ пиј'" 
са свим Gез интереса. И враlшјуhи се IIpall oM преАмету, 
томе ДИВНОМ органу вида, томе неОПХ ОЛ IIO t. 1 IIIН;ТРУ

,менту lIHI CJl If 11 ИНТ8.А8Кl'уа.,нюг УШИDања, ltОЈI'I I1ЗНОСИ 

пред нас 'Ј удеса пасе..ьеП8, 1l0МОћУ кога СМО 01'8ИАИ сна 

.знања KojllMa распо....tашемо, 1I KOjl1 l·шtlЗнuа н [tojll упра.В

.. ља спом lIашом физичком и умном аКТlIВПОlllhу, упи~ 

тајмо се: шта је то што на њега Аејствује? СпеТАОСТ! 
lllTa је АаНАе свеТАОСТ?, 

О'Ј'КРАи т~с.лИIlА 17 
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Ми с,1O БИАИ сведоци великих напriсдака И3ВРlllе
IЈИХ у сшша I'рашнП1 науке пооледњих година. И тй су 
напретцн БИАИ тако пеАИRИ, да се ми сами мор'ама пи

тати, да ли је све то јава' ИАН сан '1 Али . Mer}y свима 
напреТЦIЈ:\lа има један, кога qMO ми танође сведоци, и 
који је нарочито важан за свакога прнјате.ъа напретка. 

То није I1IюнаАазаI< нити ОТI<риhо 1111 усавршеllОСТ у 

НСКОМ и;)псСНОМ правцу. То је напрсда" у свима прав

цима Ha)"JНOra миш..ъења и експеРИi\юнтИсања. Ја ' ми
ОЛИМ на генерализацију природних СИ.Ш и феНОАiеlJа, на 
појаву извосне шире идеје па научном хоризонту. То 
је идоја, !'ОјОМ су се врло ДУГО бавили најодличнији 
умоои, илеја На !IOЈУ сам рад да скренсм вашу пажњу, 

да печерu.шlЬИМ еI<спериментима УЧIIНИМ ПР8l'1 }\. ()рак 

lta ОДГОВОРУ на Iштање )) шта је СDСТЈЮСТ ?I( и дао из-о 
oeAe"l\"t МОАСРНО мишљење о тој реЧII. " 

I\aA би претресао то питаље у опште, ја би IJpe
машио границе овога предаваља; ја Ьу се ограпичити 

оамо на IIзвесну I<атегорију свотлос!IИХ еФеЈ<а1Ћ и на 

известап број појава, па које Сам наишао у току мога 
проуча""ља тих еФеЈlата. ЛАИ ради доследности у мо- , 

јим напо;генама, потребно је да пр,шеТIШ, да је данаС' 

веhина lIаУЧlbaIlа усвојила каО свршен реЗУАтат, .осно
ван на ешщсримента...tНИМ и теоријским истраживањима: 

да разн!! облици · Оllе енергије, Јюја је у ,опште · обеле
,нена као »еАеltтрична{{ ИАИ још та1пшје »)електрома

гнетс!<а," Д"-разни облици те исте енергије дају. 11 ара
чну ТОП.ЈОТУ и светлост. Према томе, феномени све1'ЛО

ени и ТОIIЈ!.QТНИ :као и МНОГИ АРУГИ , могу се назnа.ТIr " 

еЛeItТР(ilЧIIIIМ феноменима. Е..,еI\ТР~lчна је даКАе наука 

постала мати свију наука 11 проу',авање љено постаје 
веома шtШ.НО . И онај дан, " кога будемо 'I't1.ЧНQ зна.ilИ шта 
је то елшприцитет, тај ће дан бити од много већега 

значаја по ма ноји други дан у историји људскога пле
мена. Доћи ће преме кад ће УГОДНОСТ а можд'а ·и С.ама 
егзиотешщја човекова зависити од тог чуднова,ног" 

агенса. Јер за нашу егзистенцију, за нашу УГОДНОСТ у. 
ЖЈ.ЩОТУЈ нама треба ТОЛАоте·, свеТАОСТ(I и механичке снаге. 
Па K"I<O долазимо ми ",анас до тога? Горњем, троше-
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љем материјала. Пlта nемо онда кад шУма нестане, 
кад с.е сав YI'-,l.tен ишtопа? Само he једна ствар, према 
данашњем зна.љу о(}тати; 'Го Је пренос Сl1аге на да

љину. .1.:>уди ће отиhи водопадима, пртшшу и од.<ипу 

у којима се """ази бескрајно ма.ш · део Jlрнродне неrrз
мерне енергије. Та ће се енергија преНОСJl'!'1I JI употре
бити на грејаље на ()светљење и мехаНII'II<JI рад . А како 

ће се прене'l'И та енергија ако не слеТ{ТРIIЦJll'е'1'ОМ '! Су
дите по томе да ли нове људска угоднос"" П1та пише 
еГЗИС1'8шtија эаuисити ОД е .. ,ектрицитета. И пренос Сflагс 

. . 
на даљину, ко,/и се данас ,/ОШ врши вишо ради l1Ј1те-

ресности, постаnе једиога дана права потреба. 

За онога l{ ој и ХОће да проучи свеТJlОСЈlе ФСНОЈ..Iенс, 

много је ван-шије да се упозна са извеснпм ОПlllТИМ 

модерним ПОЈмовима, вего да пре.нютава IlIIтаве юьиге 

писане -специјn.l1НО о сnеТАОс·ти. 11 кад би Ш\Н\.О да Н3-
водим те демонстра.ције пред ученицима, lI()ји тра.же 

поуне. ја БJl се старао да их убедим о тт", појмоuима, 
у овој серији експеримената. 

Тога раДJl довољно би б" .. о да И3ВРШIIМ само је
дан прост и ВЈМО познат експеримепат. Могао би узети 
обичну Аајденсну бацу, напунити је обичн о,т статичком 
машином и нспразнити је. Над би вам објаснио љено. 

перманентно стање кад Је пуна, и прелаЗ llО УО.10ве над 

се испразни, кал би обратио вашу пажљу )Ја е>Т"С I<оје 
ту дејствују и на појаве, l{oje те СИАе !! э а:ЈИвају МС!!И 

би потпуно пенало за руком , да вас убе,џНl о тој мо
лерној идеј ... А .. и ово треба да буде ек(ш"риментмно 
предаnање и то предавање у ИСТИ :мах и lfОУЧIlО 11. за

бавно, и у 1'ШШОМ предавању, једним простшт ет{спери

ментом, као онај маАО . час поменути, не fiи: Ilредаuач 

могао постиhи свој постављени циљ. Морам даl<Ае узет!! 

други начин l'lз воl)ења, који ИСТl-lНа пише Ш1Аа у 01111. 

амт је можда 11 ПОУЧНИји. У место даКАе да У311ем елек
тростатичку матипу и лајденску бацу, служиhу се у 
ОВIIМ еоКQпеРIIмеитима једним ИНДУКЦИОIIИМ I" аА6МОМ спе

цијалних особина, lIа;\емом, који сам подробније 011 и
сао у једном прелавању пред .. ондонсюfМ ПIIСТIIТУТОМ 
ИНЖlllbера електр,,'raра у Фебр. 1892. ТИМ се lШАОМ ОИ 

\7' 
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МОГУ ПОСТIlIiIl струје огромних потенцијаДСКIIХ раЗАика 
и ванредно брзих учестапооти. Тим ћу 133.М апаратом по
казати ТРЈ.Ј разне врсте појава ИАИ феномена и моја је 

}не.ља, "l, а с uаки 8.ксперименат изнесе прсд вас какву 

нову истину идн ла вам llОRал~е извесне IIOBe ПОГ..1еде 

на 'I'y заПIIЊЬИUУ науку, Лди пре него што пре~ем на 
те СI<спеРlI мспте, потребно ће и I<ОрИСНО бити Аа про

го ворим lIСI\О.АИI<О речи о апаратима и меТОАама, ко

јима се мо гу по стиt,и струје високих 1I0тенцијаАа 11 

фреI<оеЦllј а, I1 0требпс за наше експерименте. 

о апаратима и методама претварања струја . 

Мсто,Щ, l{Oj()M се АОА::IЭИ Ао нот рсбl lИХ струја, '13-

несена Је ол прилике пре две године у МОМ експери

MCHT::IAIIOM преАаоању преА америкапсюlМ Института м 
ИlIшиљера слеlпричара. На сА . 155 представљено је не-

1, .наш 1Ј.1. ;:Ј Ш1Х начина ltојима се могу добити поменуте 

струј е, 6п.'IO И3 јеАносмислеllИХ било ИЗ наиэменичних 
струј а с.'шбе учеrтаности. Главна ј е стпар напуннти 
кондепэаТlI ре струјама било је,щосмис .. , е ШIМ било наиз

МШШ··lНИМ 110 МОГУћСТВУ што ВИШВХ напона, и праз

ШI 'Г Ji НХ ЛIIСРУПТИВНО, отарајупи се пр" том, да се ис-.-
н у"е СRШlа познат" УС.'ОВИ за одржање осцилаЦИЈе тих 

СТРУ.I " · 

::З б о г па"",ости l(Оју имају (нрује високих учеота-
1IОСТИ и С·1·с[-{ата, кој и се љима могу Ј1()Сl'иhи, држим да 

IIc hc t1 IПII без корист" Аа се >1аАО дуже задржим код 

"отола I1JЮТDарања TIIX отруја. И ди би ствар би ... а про
CTllja , ПР()ТlIlJставиhу, Аа имамо јеД I IOсм ис.лену отрују. 

Та струја треба Ад буде веЬ под "з весним напоном, 
Ю:Н\Q би МОГ.'lа дати варницу кроз та,на к САој ваздуха. 

1\ко стр у ј " не БУАе била таква, о нда се морају упо
требити друга помоhна срества; о изnесним ТИМ сре

стоима 6111ю говора мало доцније. Кад се таквом струјом 

I1 I1ПУНС Ј(О lfлезатори Ао изnесног потенцијала, ваЗАУХ 

ВАН Ю\I\l:{L друга И30АfLТОРСl{а средина. попусти и кон

Аеизатор" се ДИСРУПТИВИО испразне . !{О IIдензатори ос 
:за тим "о нова врло брзо напуне 11 нспразне I! ТО се 
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,ta ее 1I0СТНГНУ Tetf-tО нагле IIPOM6HC, падови или 
uујице струја, па,..1>а пази'ги на неке l-I;ЈuеСf-Iе УСJlове. Ако 
је БР31lfШ I;ојоы сс КОIIДСllзатори lIу"е једнака брзини 
Н.ОЈОМ СО 0111-1 llраэнс) Оl-lда Оl.JеВIIДIIО I(ОНАенэатори не 

играју Нlшшшу улогу. Лко је брзина нражњеља маља 
од бl'ЗIIIIО пуњења, кондезатор" '111 онда не играју 
важиу ум)гу, На против, кад пражљење буде брже од 

пуњења, онда се Оllаша сукцесивно вадањс струје и 

;шо је БР:Jlша llражљења много бржа од брзине пу
њеља. падова нема МI-ЮГО и ПОllаољаЈУ у Иllтерва .. пн.1а 
доста AYJ.'IIi\I. То Ье бllТИ над се пуни КОlIденэа'гор ВрАО 
r;CAI,II(OI'a I-;анацитета оразмерно ма.rlО .\ 1 маШИIЈОМ. Кад 

се БР3IJJIa "уљена но раЗЛlшује мпого од брзине нраж
њења, 01·1;1" је падаље струје брже 11 то тим брже, у 
IЮАШ{О је маља ра3ЛЈша између обеју брзина, наравно 
у Ј<QМIIЮ су други УС,ЮВП испуљени. Према томе, мо

жемо јОДlIосмисленим струјама добити тако брза праж
Ibell",[L Ю1н.ва xoheMo. У оотаАОМ, у }{(МИ1{О је веhи на
пон унотрс6љенс струје, у ТОАИI{Q је м"'~и капац~тет 
I<ондензатора потребан, и у томе је разлог, ради кога 

треба узоти струју што већега напона. Осим тога, Та!(
ООМ се струјом може ности/ш већа. брзина треперсља. 

CTpyjllO бујице ИМI надови могу бити иотога пр~вца 
ПОД YC.-10Ulli\13 горе поменутим, аЈIИ се UPJIQ често поред , . . . . 
основне виораЦИЈе СТРУЈе НОЈави Јед"" сс[{ундарна -
lIа.\101Ћута - ООЦИАаЦltја, НаА су услови TaI-tпи, да те 

. . . 
се"ундарнс ОСЦИ,ЈаЦИЈС нема, импулси су СТРУЈе Једно-

СМИС)IСНlЈ 11 ТО би 6110 начин за претваР.1..ње ЈСДIЮСМИ-
, 

С.·Ј8НИХ СТРУЈа ШIСО н.ог напона у таю~е нсте СТРУЈе НII-

CI-tora 11 1.tШЈ1I:;)., што би ое, дршим, Mor.r10 применити и 
)' ШЈДУСТРНIИ . 

Тај начин претвараља отруја је всома интерсоан. 
и оеома I~Шй био ИЭllеl-lаl)ен његооом: лОllQТОМ над сам 

га прв'.Ј 'Ут остварио. За љега ни су потребна ни
канnа !Ь(1.)чита мехаrшчна удешаuања (ОЈ љиме се могу 

добит!! отрујс свију могуhих Фре[{вею<Онција па биле 
нрuобитне с , ' ру је јеДНОС.1IJСАене ИАИ наизмеШlчне . Фрек
ЈЈеllција Q Сllо впога прашњеља, эаШ1Ссt"ш од однооних 

брзина пуњења ЈЈ ПР:l!Кљеља кондензатора, може Ое 
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[IO вољи мењ;Ј.ТИ у широким границама самим удеша

BalЬeM 1'IIX БРЭlIна, а фреlШ8ю(ија иаметиутих IМИ се
кундарних ОСЦII_.аЦИЈа, може се реГУАисат(.Ј (·:апаЦlfТСТОМ , 

GаМОIIIIДУКЦl1јО'f и отпором Aanl],a. [(отеllцнјаА струја, 
може се попети ТО.АИКО високо КОАИКО може ИЭАржати 

И30.Аациони материјаА и то БИАО комбинацИјОм капа

цитета И саМОlIндукције, БИАО \1заэиnаlЬем индуцира[IIIХ 

GTpYJa у каквом секундарном ка.Аему, !{()Ј 11 1'01'0. ради 
мо'же имати само ма.АИ · број завоја. , 

.у обичним ПРИЈ1инама и каА се paAIl јС;I,носмисле
НОМ 'струјом, не могу се тако лако добити струјне ви

брације, па с тога је потребно поред ваРЈЈице употре
бити ј едн о прекидаАО и ја сам пре извеСIlОГ времена 

показао, ка:ко се на то може уu(}требити I1Л И паЭАушна 

Аува..ъка ИЛИ магне1' ИАИ каква друга (', ... шчна напрапа. 

Магнст се корисно може употреб;'ТfI !Ја рочито IЮД 
трансФормације ј еДНОСМИСАених струја , ј ер Оllда ПРАО 

добро AejcTuyje. l{aA је првобитна струја IЈаизмеllИЧllа, 
онда би БИАО боље, као што ca~ то nel, 110. другом 
месту []Оlшзао, да учестаНОСl' не б)'де IIСАII!Щ If ла 

. GTpyje иоје дају парницу буду ја!(е, )(а!Ю би If дејство 
магнета БИАО јаче. 

Таква једна врста прекидаАа прелстапљена је H:t 
GЛ. 156 и магнеl'Н су нарочито удешени за "pO'ГHaparьe 

С.4. 156. 

јеДНОСМИСАених струја . . N и S су по.лОDН JeДlIOГ ЩЈ.АО 
јаког магнета у каАе"у С, и могу се пгемеШl'аl'Н за-

• 
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вртљима S и S,. Варница преiшаче из"еђу шипака (1 и d, 
Јtојих се раэдаљина може такође улсша.Dати и мењати , 

Над се хоЬе да варшща почне нrеСК~I<ати, онда се· 
руком улари о еБОНИТОIlУ дршку 11 И;ЈИ 11,; тиме Ье ое 
ШИПI<е .1 11 (1' саставити ал и само за тренут, јер Ье их 
еJlаСТИ'IJJ С опруге r г. одма раотавити . Тај начин па
љеља парнице BP,IO је згодан у више о-"учајева а на

РО'lИто lШД еА ектр омоторока онага отруј е није довољно 
uеАика да сама варницу запаА И. 

. I:;P:;JlIlfl · ll р<ншлаља струје магнсто )! з авиои од ин- . . 
T8113I1TCT:l магнетСЈtOГ& поља и ОД 110ТСf.щија.t1не раэ .... иКе 
на "рај с,,,,,,а где варница преОI<а'l е. ПреЮlдаља оу та 

lIaIt Tal.:;o брза .да произведу МУЭI1ЧЮI . ТОН. Одавно се 
зна , ла "ад ое јак ИАДУIЩИОН ка"ем llРазни између по-

. . . 
лова Ј8ДII О (Ћ магнета, да Је . онда праснд тако Јака, l\ао 

ла се П\' I ЏL каивим мањим I1иштО..Ј~е:\f . Онда се само 
• 

TCI{ У ОШlIте ГОВОРИJlО, да м.аГIIеТ (~I{О ПОље ојачава 

варющу. Данао ое З11а, да магиет, небројено пута пре
lшда отрују '<оја ое празни и на тај начин иназива 

ЭВУf\. Нарочито је тај феномен интсресан КАД 08 јака 
отруја ЩI динамомашино прекида у Јаком магнет

crtOM ПО . 1,)' . 

[{ад је отруја, која даје uаршщу, оразмерно- јаЈШ, 

добро б" било навуhи на врхове оних шипака између . . 
I<ОЈ ИХ н остаЈе варшща, по комад врло ТВРДОГ уг..ъена 

те да ваРНlIца измеl)у љих прескаче. Тиме ое чувају 

шипке 11 ооим тога има ТУ добру отрану, што је ваздух 

изме~}у угљепова ТОПJllји [јер угље" Сllорије проноон 
ТОI1АО1''у 0;\ {н ста.ilа\ и ОНАа се слабilј{)м еЛСН.ТРОМQТОР

CIli:OM онаЈ 'О М моше одржати варница, 

ДРУ Ј ·" врота преЮfДма ноје ос у извеони>! САу"а
јевима може употребити предотав.r,Сllа је н а ОА . 157. 
Као ШТО слика показује , ШИllке cl (1 , између кој их по
стаје uаршща пролазе нроз дуваровс једне дрвене '<У

тије В, п окривене изнутра дебеЫIМ олојем А ЈlOкуна lШО 
што оу .,шокуном оБА ожени и отвори кроз ,<оје ПРОАазе 
те ш]нше (1 d,; дебље IIзвучеllе Аинијс нредотављају те 

.ШОКУIIСКС оБАоге . Кутија је озго покривсна покА оце .. с. 
САој lJазлуха што је нзмеђу шипщ<а d И d, греј е ос 
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.11111о1ПОМ 1. Преграда р одпаја ДОЊИ Ае() Аамне од гор
љега те на таЈ начин ваздух Moaie из д()њега деАа 

прећи У горљи, само кро з Ц"Аиндар _""шо с; ваздух 

потребан за горење .IIампе улази кро" отворе о о, ЩЩ 
ШТО ПОК11зују стреАице. [{ад апара'l ' ради, онда се),у-

СА. 157. 

тија затвори да се светлост нс I3и,ди ПlТО је у оста.лом 
1I0требно у извесшIМ еКСl1ериментима. ()ва прстlt I1ре

KIlAaIba јо проста а ·.и прло добра, са.мо '<аД се љоме 

ру"ује ка"о треба. 3агрејан ваздух шгубн 1101111'0 од 
СIЗоје иэ олационе моhи, п остаје С.Ааб Д[lСАеl{'I'РШ{ у след 

че:га В8.рllИца llресн:а.че lIa MI-IОГО нећој да ... 'loИlIII. По себи 
. -се разуме да "азду~ ваља ЈОШ да оуде ДOIIO., .alJ ЈЈ300Јатор 

како би се мог Ао остварити дисру1Х1'ШЈНО пражњење. 

Варница "оја на тај начин постаје у том апItРа.ту, 
и кад је маАО душа МОЈке бf1l'И веома OCC' I'JbIlB~, те Н 

слаба ваЗДУlllна струја "роз, ЦИ.llllllда р лампе је до
вољна, да изазове ВрАО брза прею!дан,а струје. Та се 

брзина мон<е регулисаТlI удсшltваље" температуре 1I 

ј;;ЧИRе саме ваздушне струје. У место .,laМlle моше се . . 
и на друг!! начин иаазвати СТРУЈа ТQплога ваздуха. 

ИСТО се тако моше ваздух диелекгрпчки ослабити И 
разређиваљем. Ја сам и !ЈО ТО'" ПРИНЦ!ЈПУ правио прс-
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Ю1Дада узевши .i о ш и магнете. Тога ради прооуку се 
кроз једну це" дсбеде угљене имI метаАне CAeI<TpOAe, . 
>lзмеl)у којих Юlа да пресначе варница и "СВ се мете 

у јако MarHeTCI(O поље. Из цеви се ИЗОУЧС ваздух дО 
ТОГ степена да uарница ..1ако прескаче али свакако 

притиса" вазлуха у цеви .. ора бити из.шд 75 · МИАиме-
1 ара Н(ПIШIIОГ стуба , јер на то .. притис"у пражњење , 

ниј е uишс Д1ЈСР УГЈТИВНО всћ непрекидно. 

Ваља "IНIМетliти ООАе, да кад се САУЖИМО прек и- ' 
даАима ове врсте и '<аА с'груја ПРОАаз<{ кроз IIри .. арну 
.шицу Itаквога на.l1ема са. дисруптивним IIрашњењем, 

и<{је у опште I< ОРИСНО произвести nеhи број преКИД,а ' 
за сс"унду но што .је природна учестаност саме "труј е 

нојом се uЛУ1llШIО, и !юј а је учест~пост обично с . .аба. 
ИСТО таI<О паља напоменути , да као ГОД што су по
менуте направе са дисруnтивним пражљењем корисне 

под извесним УОАОDима, ИСТО тако :могу оне бити и 
извор MHorl1X ""етња јер изазивају више пута извесне 
непраОИАНОСТИ у трепереЊf што би сваКaI<О паљал о 
изб е~, и. 

ЛАН мор'''' 1-11' жалост реhи, има у о вој лепој ме
тоди претварюьа струја ј една мана, ноја па среЬу није 

битна и "оју сам 1I0СТУПНО успео да УКДО'Ш>I. Најбоље. 
ћУ скренут" вашу пажњу на ту ману, и ПОRазати кано 
ое она lo.П)i-не нзбеkи, ако упоредим електрични· са ме
хаНI!ЧЮ!М на'ППlОМ преRИАања с'''руја. То со да најбоље 
овако предстаиити. ЗаМИСАите јеДаЈ' суд и на дну један 

. . 
13еЈ1НКН отвор IШЈИ эатвара l{aKBa чеЈIична ОЈЈРУl'а СВОЈИМ 
притиском тано, Аа се 'Г ај отвор naupaCI-!О отпори кад 

!!ив о течности у суду доспе до извесне llиС!ше. У СУА , 
ћемо ДОВОДIIТИ течност кроз цев извеснога пресека. 

I{aA ниво теЧIlОСТlI доспе до критичне висине, опруга 
ћС ПОПУОТllТН 11 отвор "е се на дну суда отворити. 3а 
трен ут ће теЧIЮСТ исте!>и из СУАа и опру.'а ће из нова 
затв орити отвор. Суд ,Ье се опет пунити до исте ви

сине и ПОG .. I С иэпеСНQГ времена поновиhе се ОНО иото 

што " ма.1O час. И сад је очевидно, да ано доводна 
цев пише донесе течности него ' ШТО мQ}ис нроэ отвор 

суда да истече , отвор Ье увек остати отворен , и 1'еч-
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ност !>е се 1'().шко нагоми,шти у СУДУ да ће се преАН

вати. Ана цев донеое исто ТО.lIИКО 1'еЧIIООТl1 , к'ОАИЈ\О 
може кроз отвор исте!>и, отвор !>е остаТII у Н6[(ОJlИКО 

отвореи, а зат вара'! не!>е треперити. ААIl ;що цеи мање 

пропушта течности но ШТО може кроз отвор истеtн{ , 
онда ће се отвор ч:ао отварати, час эатварати 'Г. ј . 

трепери!>е. И онда IШД ГОД затвара'! затропсри, засебно 
ће эатреп ерити и опруга као и течни стуб, аЈЩ је само 
масти"нос" ' о пруге и инерција стуба ЗГОДНО удешена. 
у ОВОМ упореЈ)сљу, теЧНQСТ се МОЖ.е сматрати Ю10 елеl{

трицитет, ндп слентрична енергија, СУА l'ШО н.опденэа

тор, опруга ЈШ.О дие.Аектрин. ИАIf И30.АrLТОР, а АопоДна 
. " 

цев као СIlРО ИОД"'IК КОЈИ СПРОВОДИ еАеI<ТР'ЩИ'l'ет У I<ОН-

деНЗа1'Ор. И д~ би упоре!)ење б'1АО IfOTIlY"llje, оа.ъа још 
узети на ум, ла кад год затварач п опусти, он удара о 

.извесне нееАастичне делове у САед чега се и з весан део 

енергије г)'би "ао што тога губитка има и У С.ид треља. 
у том упореtјсњу IlреТlIостаВИАО се да је те'шост под 
СТ8Ј1НИМ притиском, али се ИСТО 1'ако :машс узсти да 

се притисак меља на извесан праВИЈШR, рнтам.сни паЧl1Н 

ШТО би ОНАа одгопараАО наиэмеНИЧl-lИМ CTpyj ~1Ma . И аво 
. " . 

сама ПОЈава у том случаЈУ НИЈе тако проста, ИПaI, Је 
• 

деЈСТВО у ОПШТС узев, исто. _ 
Да би тrСllерење БИJlО у економс,ю" IIО'" ,,,,-<\у боље, 

>liС..1СЛО бв се , да се удари If трење ШТО Be lH 'la смаље, 

Што се 1'I,че треља, које У елеllТрицитету одговара 
отпору СТРУЈ е кроз .шпац, 0110 се не "ОШС са свим 

пзбећ lf аАИ СС мошс овести на најмаљу меру I,ад се 

ЗГОДНО удесе ДIfМCI'Зl1је Аанаца н (,ад се узму С "'РО ВОА

ници тан.ки 11 у форми ПАетенице . ААИ ГУОНТЦ[l енергије 

у САед попуштаља Дl1еАектрика - кој и у гор",см ПРИ

меру одгооарају удару отвора о fl ee..aCl'l"1I111 устаDљач 

- много су ва.шнијl1 и љих В:Ј...ьа нарочито изБСI 'аuати, 

у тренутну '\ад ДИВАеI<ТРИК попусти, слој uаэдуха има 
ВЈМО веАИКИ отпор, који се БрАО nepOUi.LTIfO знаТIIО 

смањи кал СТРУЈа Аостигне известан интс п:=ште1' и над 

је вазду" на високој те .. ператури. И ооај (ји се губитак 
енергије з натио смањио, кад би се ваздух IIGllрестаllО 

одржавао на БРJlО високој температури; а-'Il онда не 

• 
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би било паршщс, ис би 6и..:о дисруптивног пражљеља. 
rpcjyl'il! ", СШ.1С тај слој Rаздуха умерено, .. ншпом ИМI 

Ш-Јачо, економија, у КОЛИКО се Тllче BapHНI ~e је осетно 

порас .. lа. А.Н1 1>ШГIl6'Г И .ilИ :ма каlШО друго преКИАа.АО 

нс смаљује гуGитаI< у парници. На исти начин и ваз
душна струја само олакшава расипаље ИЛII растураље 

епергиј е. Ваздух И.r1Н гас у опште, понаша се ВрАО за
Ј-Jl-IМ~ЬИDО у '1'0 ,\1 Hor.r1eAY. Над се АБа -те, '1 а напуљепа 
елеltтрицитето.м ДО npJlo B~ICOKOr 110теНЦI1.i ~.ла I-Iспразне , 
ДИСРУПТИIJНО 1'1'0" слој ваздуха, једну 110 извесну ко
личину ене ргије узети ваздух. Та се енеРI'ија очеRИДНО 

утроши на исг)усобне сударе ыолекила ваздушних. 
Нзмеиа молеШI..I а се у простору дешаuа непојЫЉИDО 

брзо. I{ад ео Llе,ШЈ;а КОЛ""ина електрицитета изме!)у 
еЈlеН.трода IIСIJраЭIlИ, еАСКТРОДО остану .A.(lAIIC и ако гу
битак е И ОР"lIјс у ваздуху ыоже да буде Эllатан. На тај 
се начин .r.lОЊС ШlрПИЦО.м : и ВрАО веАИЮIМ потенци
јаЛСl\.lНI раэ.НlIШ!\lа растурити снага ОД ПЈ1 ше парних 

HOLl.a, [1. A~ GC не примети ни наЈмаље повишаваље 

TC'Mlleral'ype у ОИО.i)J.IOМ вазДУХУ. На ЛРОТIIЛ, ано се 

СIlРСЧИ ра1МСЈЈ а ваСЈДУШПI1Х молен.И.'1а, н а, пример кад 

со вnзлух хеРl\ЮТИЧЈНl затвори , онда nе со О Н врло брзо ' . . ~ 
It ВрАО Ј аЈН) эагреЈати па ма lJотеНЦИЈаА и \Је оио ВИСОli· 

У ОСТ1\Л ОМ ua.La нриметити да је иемогу l,е одредитн 

ltОЈЈШШ се део енергије ТРОIJЛI на 3ВУЧIЮ таласе при

AtlKOM I\arшог јан.о г слектрн'шог пра.ЯОЬС III :1, на БИАИ 
(Н1И Т:1,ЮШ да се !lJOry чути или не. Ваздух ИАИ гас ~' 

опште 11 ТО бар П О .. ~ оGичпим атмосфсрсющ ПРI1ТИСН.О~I. 

""је најбоља СрС . .I'ша. I'РОЗ иоју би се могао е.IШ<ТРИ · 
ЦlIтет AI1CpYIlTIIUIIO празнити. Ваэдух Н .. НI IШ.кап ДРУГIt 
гас аАИ 1I0А јШ~I1 .,r I1РИТИСНОМ био би наравно м ного згод

Iшји .• Ја ea ~l 11ЭВРlUН О ВрАО ДУГИ низ О lџ,mерпмоната 
у том СШН" "у а.111 су они непрактичнији абог МНОГИХ 
теШltоЬ ... н TPOHlItOSa који прате КОМПРlI мовање Па3-

. духа. Па ... онда, кад се еАектр'щ'пст "ранни иро« 
шшnу те 'II'У Н.Ш чпрсту средину , и онда ти губици · по

стоје и аЈН) су У опште много мањи јер ЧИМ baPI-IИЦ;L 

постане , ТО 'шрето ИАI1 течно тело испараuа. И заиста, 

пемf\. ТСА3., I{ојс е.-1ен.тр.ична варпица не би .м огла разнеТII 
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п научари још !ЈИСУ на чисто са тим, да АН у опште 

може поста'Гll у ваздуху еАе!,'грична варюща, а да се 

у нсти мах СНТИ" деАиhи не кидају п IЮ разносе оа 

еАектрода. "ад је струја САаба а варница "[>.10 дуга'!ка, 
ја МИСАИМ да се Врло ве .. ,ше Ј{DAичине clleprl·ije троше 
па расипаље " раэношење еАСIПРОДа., " оје међу тим 
могу остатп х.лаА,не. 

ИдеаМIa средина за ВАВКТР"ЧНО праatњеље треба 
само да се процепи ИАИ распукне, а идеа. !afl матерИ]"А 

ва еАектродс, не би требаАО да се распада 11 троши. 
Кад су струје САабе, маше се узети аЛУМlНlllјум , аАИ 
ие и [{ад су струје ја[{е. Пробијање варнице [{роз ваз
ДУХ нао 11 више ИДИ маље I\РОЗ cue ООИЧllе cpeA~lIIe 

није такпо "ао да се ваздух процепн J!дI! распукне, 

него uншс дичи на пробијаље пе .... 1ИltОГ броја l'апади 
• 

кроз I<аIШУ масу, [{ОЈа се опире lЬиховом продирању 11 
(<оја ТРОПIJI огромне КОАичине енергије. Средина lIоја 
би се само раСПУК.IIа под електростаТIIЧКIfМ дејстпом 
--.,. а то би МОГАО бити оамо у потпуно празном про
стору т. ј . у ЧИСТОМ етру - изазпаАа би само маАII гу

битак снер'ГIтје, тако ~1aJ111 да би с.е могао 3fl.1ICмарити 

бар теорнјСЈШ Ј јер таква ПУКОl'lша MOf .la би постати 
бескрајно Ы <.lАИМ помераљем ОКО.НЈИХ АСЛОВа.. Разр({ђу

ју"и "ајБРЮЕљипије ваздух у једној ЛУГј'А,аотој цепн, 
кроз н.оју llРОА;lэе две елен:'Гроде ОД аАУМ11Iшјума, УСl180 

оам, да томшо ваздух разредим, да .јс ДllСРУПТIIВIIО 

пра}Н:њењс С8Н.ундаРН8 жице ИНАУКЦf.lОНОГ Ita.lCMUo д.аЈ.О 
са СА!'" 'I'аrше кончане варнице. ИlIт ('рсоиа стпар у 
ОВОМ енспеРlIменту била је та, што пар1!I1IЩ није нска
каАа са Bp~ona мектрода ве" Aa.lleI<o II за обе аАУМIЈ
нијУМОI<е плоче које СУ С.llУ'Ю1.llе [<ао CA Cl{TpOAe. Та Rап
редна раэреl)еност у цеВII МОГ.Аа се OApsl\:t.l'lf само веома 
"рат((О преме. 

Да би "е врати.", на идеа.шу oРС:\IIН)', замис.llИ1'С 
комад ста}{лета ИАИ какве друге с,.НIЧllе срелинс стег

нуту меНГС.lll1ма. Стежуhи спе јаче 11 ј а че, лоh"l;емо до 
извесне таЧ[{8, од које ма кан,О ма...-10 п ој ачtl.АИ стезањс, 

СТа!<АО Ье се распуhи. И енергија УТРОШСlJа на расну
цавање стаКАета, може се праКТИЧШ'l сматрати као да 



2iU 

је рапна ну.Ш, .Јер и ако .Је снага ве.шка, раздваЈаље 

отанлеНlIХ Ae.,looa ОКО пукотине моше да буде веома 

маЈ10. Претпостаоите сада, да стакло има . ту особину 
ла потпуно затвори ону ПУН.атину t,aA, нрrписа.к И Само 

-маАО ПОIIУСТII. Вто тако би требало да се понаша ДН

е"еl<ТРИК яа "реме пражњења. 

НаА се у горе поменутом -примеру, стаКАО потпуно 
затвори, то онда значи да диељеI{ТРИК има велику иэQ

"аторску >lОГ,; раСПУКАО пак стаКАО з'ra'IIМО би, да је 
среди!!а нз"еЈ)у врхова еАектрода добар спроводник. 
Према TO>le отпор дие"ектрика мора се ОГРОМНО мењат!! 
кад се елеl'ТРОМОl'орска снага струја ма и маАО про

>lени. Тај је УСЛОВ испуњен а.Ш веома lIепотнуно ИАИ 
загреваљем ва.ЭАУU1НОГ С.Аоја ДО извеСf{е ирнтичке тем

пературе, I{оја зависи од еАектромоторсне снаге струје, 

"ли ма којим ДРУГИМ начином, којим се САаби ' И30Аа
торска .юh uаздуха. Јер у самој ствари, пробијање кра" 
ваздух Нl1је никад оисруи7'ивно ако ПОЛ тим изразом 

разумемо прави љегов значаЈ. Јер уве., пре lIего ШТО 

ће струја наГАО пробити И30Аатор, ПРОђе претходно 

једна слаба струја, која у почетку ПОСТУПIIО а за тим 

са свим напрасно порасте. У томе је раЗА О Г . зашто се 
CTal'Ao МIIОГО брже промени кад се распукне lIего ЮМ 
се 'Го исто деаи са ваздухом истог диеАеЈПР"ЧНОГ отпора. 

Па због тога би боље било, праЗНИТII електр"цитет у 
шщвој чпрстој ИАИ течној средини. У heKOAl-ШО је тешко 

3D.МИСАИТ!-Ј јсдп() чврсто те.ло, које би :\IOГ.10 ОАма за
ТВОРIJТИ I1УЈ;ОТIIНУ која би у љему постз."'. На против 
течност IJ то још ПОД јаким притисн.ом понаша се у 

стварп I<аО чврсто теАО а може ме1)У тим тренутно да 

- ' 

СА. ] .'}8. 3 . СА. 158. Ъ. 

затвори ()воју ПУI<О

тинv. Па се с тога и 
• 

мие .. НIАО, да Ье течан 
И30Аатор бити бољи 
диелсктрик од ваз

духа И на основу 
тога испитаНЈе изве

стан IIИ3 направа са 
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разним И30Ааторима и често пута ПОА ВIICОЮ-IМ IIРИТИСI{ОМ. 

Довољно ћО бllТН да са неКОАИRО речи ПР СJlфн.тимо само 
један ОА љих, Такво једно прекидало lIj.luдстаDљепо је 
,на СА, 158" а и 158 Ь, ' 

Једна "етаАна кутија Р, (СА, 158 ај )'Tl!pl)Olla је:Ја 
, осовину а тако, да се ВрАО брзо or{o ље моше обртати, 
у кутији унутра ми ,не додирујуhи се е њ(щ, I!ItАааll 

се један TaHar, КОАУТ ,. Iкоји је нацрта" ма.,1О деБЉII 

да се боље видиl од тврде СМОАе, ИАИ еБOlll!та; у томе 
су КОАУТУ утпр})ена два метаАна сегмента "', који даље 
ПРОАу]-нењима ,t, t, ЦРО.Аззе кроз еБОlш:т(ще I~еви f l' '1" 
Ебонитски ""АУТ /1 са својим сегмеитима "" тако је ll() 
површини УГАа!)ен, да треље буде што је 'lOryheMall"e 
при обртаљу у ка"пој теЧIIОСТИ, Кутија се до извесно 
висине напуни R.aKDOM ИЭОАа'горс.ком те'lIIошhу на при
мер уљем. СllРОВОДНИ крајеви (" t спој е С,е са СУ"РОТ
ним об.llогама једне кондензаторске батеРllје 'l'alЮ, да 
се еАектрицитет празни у самој ТОЧНОС' I ' I1, Над се ку

тија стане брзо окретати, у САед цеВЧ'JI!фу"'аАне снаге 
, , 

постане врло JaIt ПРИ'Ј'lша:к у течностн , '1'0 се на таЈ 

начин е.Асктрицитет празни у среДШ-IН, ноја се праКТI1-

ЧКИ може сматрати као чврсто те.АО , Ј\оје MO.iHe тре

нутно да за1'ООРИ ПУ!<ОТИНУ која у љој постане и !<оја 
се осим тога !,реће nС,1ИКОМ брзином И3 ,\lС!)У еЛeItтрОда. 

Врло су пажнн ефекти nOCTltrHYTH пра.)НlI .. ен>ем eAelt

трипите1'а !'роз течна пре"идаАа разних оБАЈ.lКа и нашла 
се, :као ШТО се и оче:кива.r10, да је nарншщ ~1a изuссну 

дату дужипу дужа, него "ад се еАСltтриrщте1' нраЗ1Ш 

кроз ваздух, Истина је, да се изнад I13неспе БРЗlше па 
даК.Ае и изнад извесног притисиа у теЧllоеТII, није могло 

иhи због трена течности али и ПОСТИl'lЈуте брзине, биле 
су пише но довољне па да се добије потребан број 

' пренида за обичне при~ике, 

Има једна ствар, која пада у ОЧи п римшом експс
риментисањ'1 са прекидаАима те ВРСТО , НаШАО се на 

пример, да кад су ПРИАике БИАе ЗГОДIIС те да постане 

дугаЧI<а варница, да струја тако добrrјена пије била 
најзгоднија за свеџо(\не ефенте. Е!,спер"менти су не

сумњиво ПОI<азаАИ, да је за те ефеl<1'е потребно хар-
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МОПllЧНО растеа..с 1l падаље потенцијала. 13И..olО '1'0 за ТО, 
11lТО се чврсто тело усија И .l1И фосфорише, било за ТО, 

што се епеРГllја 1lј10 НОСИ об.lогама кондензаТОРСI\ИМ кроз 
стаl<Л О, спа.нако хаРМОllична промена потенцијала утиче 

"<lње IUТСТН О 11 в,,,,пм се одржаоа много дуже. Та би 
се појава · лако oUjaCl-.lИАа, кад би било АО!tазано, Аа је 

. . 
<1>Оllо" е ll , I<ОЈ" се Q пажа у какоом СУАУ у коме Је ваздух 

разређен , е" еЈ " тр rМИТИЧI<е природе. 

у lIацртшш предотап.ьеним на СА. "155 о којој сы" 
већ ГОUОРИJlI1 , И3,;l ош.еНI1 су С.1учајеви, који се Шlјчеruhе 

'наАазе у "раЮ·ИЈЏI. Ваља УВВ!< имати на распо.1Ошењу 
бlЈАО једносЫllс.l еllе бll.1O наизменичне струј е И3 какве 

цеlIтра.. е. 3ГОДН<Ј би би .. о За еЈ<спериментатора I<оји за
себно струј у ПРО IIЭD ОДИ , да има једну "аШИIIУ S. која 
му може дати or.u врсте струја . Још би нсто тако БИАU 
Аобро, да је 'ШШИllа са више Аанаца јер врло често је 
lIотре6н" Iшати ~Tpyje разних фаза. На помеllугој САИЦИ 
D представља ј СДIlОСМИСАене а Л наИЗ МСНlIЧlIе струје 

1I свака та стр уЈ'1 има три :засебна .. анца са 6ИПОАар
IIИМ I\ОМУТ<lТО РИ .Щ\ ,,,!.~ $8 SB. 

Посматрајмо најпре јеДlЈОСМИСЛСНУ CTpallY; la пред
отапља најПРОСТllји САучај . Ако је е.lСКТРОМОТОРСIШ снага 

струје AOBO .... IIO јака да пробије "роз танак слој ваз
духа, бар у о н ом СЛУ'lају,I<аД се тај САој 'а"рева ПАИ . 
кад му се 11;1 А Џ У I'II кој lIa~НJH ОСАаби Н3 0 ...1аторс:ка МОћ, 
онда (lIIје теIlН;О добити el<oH o ћlCKY вибl'а.цију струје, 

"ад се наРОЧIIТU добро удеси однос измеt1у l,аllаЦlIтета, 
саМОИНДУШlllје ,·Ј отпора АанцаL, у ЈЮМС су Ilаllраве 

1,1, m . У томе се случају може БрАО корнсно употре
бити ъшгнст N , S, па БИАО да се прешЈДа.ю са магне
ТОМ d d "амест" онде где су црте' пуне ДШ(Ае у низу, 
611АО ОПДС гдс су црте испреЮIДане, т. ј. )' Гl opeдo. lUTO 
се тиче це,:lога ланца 1 а, то се претпоставља да је он 
оа (јrшма дода-цима И разним нааравама таких димен

зија , да може одржавати вибрацију. 
у оБИЧIllШ С.1учајевима, елеКТРОМОТОРСI:а снага стру

је ИАН у г " 'ШIIО" Аанцу ИАИ у oгpaНI<Y r а износи од 
I'рИАИ!Ю ј ОО Болата, и онда вије довољна да може дати 

варницу. 1Iа више со начина "оже томе ДООКОЧIlТИ по-
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дизаљем е.lектромоторске снаге струј е . Најпростије би 
би.\о унети у .. анац L један ве"ики саМОIIНДУ'ЩИОНИ ка
.. ем. Кад ј е преКИДаАО оне врсте као у С.l. 156, маг
"ет ' ће одувати варницу ЧИМ се појаВII. Али пошто је· 
екстра C'I'pyja, која прекидом постане IJслtше е.,ектро

моторске снаге, пробиhе кроз ваздушни слој; тиме ће 
се струји, која из ДIНlамомашине ДО.'3зи, отворити нут 

слабога отгюра те ће она напрасно ПОјури'!'н кад eCI(Tpa 
струја "л" ОСАабll и .. и је нестаие. Све се то понавља 
веома брзо и ј а сам успео да одржим о(щи.tацију са 
само 50 па и са са маље волата изме!)у e.tCHTpoAa. Али 
се o{laj начин конперснје или претвараља "с може пре
поручити ј ер су струје 'сувише интеllЗНDtt ~ на се е.l6l(

троде брзо угреју; ОСИМ тога, постнгну'!''' учестаноот 
је слаба због IJ6Аине самоиндукције, l(Сј а се по нушди 

меша са ГА ЗВНО" струјом. Па с тога је боље узетп струју 
што' је могуће веће елентроморске снаге l;ано би тиме 
порасла и eI~OHOMCKa страна а и уqестаIl (ЮТ. Потенцн

јална раЗАИ1Ш у овим меНТРИ'lНIIМ ОСЦlI.4:Щllјама је О'lе

видио еквиuаАентна нанонској снази у нибрацијама ОНРУ

ге .. И да би се ,доБИАе врло брзе виБРiщијс у Ааrщу 
lIэвесне инернпје, потребна је велика Jl31JOHCKa снага 
ИЛИ потеlll{llјаАска разлика. Међу тим кал ј е е,1еlПРО
МО'горска снага Bp...iO веАика, I{онденэатор, l~оји се обffТlНО 
уноси у Аанац маше бити слабога I{апаци'!'е '!'" а " оред тога 
таква комбинација нма и свој"х друг"х дu6рl1Х страна. 

Да се e.,le}~TpOMOTopCKa снага попно lJa I\ШОГО ве}јУ 
ВИСIIНУ НО што је она у струјама из об"чнн" генера
тора, ваља ре'Гl, обртни трансФормаl'ОР ~I оmШ'lен на 
ДРУГОМ огршшу (1[ аl горње САине НАН C'I'pyjOM из 1 '8I1е
ратора G ва.-1,а О1<ретаТII l иаРo'lrlТIНI '''НОРом l ДРУГУ 
динамомаШИlIУ аљи високог потенцијала. С:П()јОВIf са m:и

цама, које доносе струју виСОКОI'а напона нзноде се ,(ао 

н У огранку 1 а с том само раЗAlШОМ, што се у Аанац 
високога напона унесе један кондеll3атор С који сс 
може регулисати . У оБИЧЈ.iим се l1ри...iI1Каl.Н~ :M () iН.e унети 
у Аанац и саМОИНДУКЦllјОIlИ калем, који се тш:ође може 
регулисати . Ако је ШllJОН струје врло BIlCOr(, опда ма

гнет, који се оби'lНО узме поред прекидала има сраз-
отн.РИЋА. ТКС.ШUА. 18 
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.. ерно ма ... )' Iзредноот, Јер ое онда могу ВР"О "ако ДII-
. . 

меНЭИЈС Аанца тано удссити да се ос..цилаЦl'IЈа - сама ОДР· 

жапа . У потреба поотојане еАектромоторске онаге у 
траноФорм::щијама велике учеотаllООТИ у неIЮЛИКО је боља 
од наиэмеНИЧllе електромотороке онаге јер је · регулиоаље 

проо'Гије 1-1 КОНТРО.iШ лакша. А.иi на жаАОСТ тим ос СТРУ

јама можемо САУЖ.ИТИ (јамо ДО неке извесне потеНЦII

јалске раз.llше. Јер Ј<ад оу те раЭлИl<е врло виооке, 

онда варш!Ца прло лако преокочи између појединих 

"дељака apMiJ.Type или комутзтора кад . постане каква 

јана осцилаШfја а тиме се очеВИАIlО машина пон:варн . 

Ооим тога тв су траноформатори још и врло . окупи, 

Еи:спеРl-IментаАНИМ ее путем наШАО , да је најБОЉI1 
распореА онај [\ао на огранку Ш а. Обртним се тран

ФорМa-t'ором претворе једноомислене струје нис"ога на

пана у наиаменичне струје алабе учеатаllОСТИ и по МО

ryhOТBY ист ') тако олабога напона. На1l 0Н се отрује за 

тим попеliа у трансФорматору Т. Секундарни спровод
ник S тога трансФорматора снојен је са КОНАензатором 
С, !<оји се може регулисати и празни се I<РОЗ преКII
даАО d d намеПЈтено на ма кој ОА 03IIa'·ЮIIИХ начина у 
примарно м Аанцу Р KaKBol' ДИСРУП'l'ивног калсма; струја 
BllcOKe учсстанооти добија се ин сеЈ<ундарне жице ", 
тога lШ.щыа. Сва,," "О без сумње наЈ, ,, ла је 1'0 нај
эгоднији на'ШII за нретпарање отруја. 

Три огранка ,.шнца А преАстаОЈьају обичне прак
тичне с.l)"шје кад се употребе наИ3МСНИ'Iне струје. У 
ограIШУ 1 ]Ј , налаз и се један I<онденза'I'О Р С обично ое
.Аикога напацитета спојен са Аанцем lЈ1 у liOMe су још 
направе 1I, тт. Направе тm треба да буду јю,е само
индукције таI<О како би Фреквенција .'шица БИАа нри
б.ШЖIIО ј ед наЈ,а са ФреквенцијаМа Аlшаыо машине, У 
ОВОМ распореду најбоље би било Аа прекидала .d d 
има два иут ве"и . број прекидаља но што је Фреквен
lщја Аина;\1O ыашине. Ако то није , онда 1'реба ,1,а има 

"ЛИ известан пе"и ИлlI мањи број преКИАа но што је 
Фреквенција динама машине. ИОД овога раопореда ваља 

још примети'ги, да 'се потенцијаА ИС1'Q 'loaf~O може нопети 
и Ka,~ со lIэос'гаВII преIШАало dd. Али еФеIПИ, које дају 
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струје, кад IIМ lIотснцијаА напрасно расте 11 опада l>аО 
)' дисруптивном пражњењу, са свим се раЗ,lIl1t)'ЈС ОД ОНИХ, 

које дају струје из динамо машине над хаРШJIIИЧl1И ра

сту и падају. Тако на пример можемо )' једном изве
сном случају ШНl.ти !юд d d управо дпа "УТ nећИ број 

. . 
прекида, но што Је фреипеНЦlfjа КОА МnlШIНu или АРУ-

ћ1Ы речима, можемо имати ИОТИ број О (ШОПНИХ 00-

ци.1ација као и без прекидала као 111'1'0 може и НС 
бити споредних бржих вибраЦИја; па Iша" потенци
јаАске раЭАИlН . .: на раэним тачкама лаf-!Цn', &.I .мпсданцltја 

и други Феномени, који зависе од БРЗ llJiе промена , 
б lthе у оба · САучаја раЗАИЧIIИ . Према ТШ'С у . Oit"пе
Рlfментима шt ДИСРУПТИDНИМ пражњењем г МШНIf е..,8-

меюiт није Фреквенција као ШТО би се MOl''''O МИС.1.ИТИ, 
всЬ број ПРО\lена у јединици времена. С то га се НИС!"Ш 
Фреквенцијама до ИЗDесне мере MOI'Y ПОСТII}НI {ЮТИ ефекти 
11110 и са ВИСО IШМ Фреlшенцијама, само aIЮ је брОј " ра
мена довољно пе.,l1ИКИ. Тако, ако се једна с.труја lIи(ше 
Фреквенције I1О1ше до потенцијала од Ћ . ОО.О полата, и 

ако је проведемо кроз један ниа УГЈЬеТIJIХ !(Оlшца (лампа 

СJlјаАица\ веЛJJI{ога отпора, одма he се ј асно показати 

значај разређења гаса оно ТИХ КОllаца ""о што I1ОМО 

доцније шцити; или ако струју IПIC!tИХ "'IЮlшеlЩllја а 
од више ХИЈЬада во ... ата проведемо кроз јед"у меТ1tлf1у 

UШПИУ, ВIt,t\11)ЮМО веома значајне феНОј\IШI~ IIМ[Јсдап-
. . 

ЦИЈе , ИСТО ОПal{О као и са СТРУЈама RИСQIШХ Фреквен-

ција . ААИ је у ИСТИ мах Q t1евидно, да ее са НИОЮ1М 
Фреквенцијама не може ооетиhи 1'О.1И«Н број промена 

за јединицу премена као са високим фреюзеrrЦlfјама. па 

су С 'Гога 11 појаве, које ове IlOс ... едње струје изазивају 
знатно важније. Потребно је 6и ... о да ово llС ItОAfШО на-
помена учиним нарочито с тога , што су шшесr-1I1 ефен.ти 

изнесени у последље време, из незнања rНlдеIlТJlфШ(О

вани са ВИСОIШМ фреjtвеiщијама. ФРeItRеIIција сама эа 

се не значи .МНОГО, оем JtaA имамо ПОС.·I:1 са HClТopeM8-

hеним хаРМОНIIЧКИМ ОСЦIIАацијама. 

у огранку III Ь, обеАежен јес ... ичан распоред ({ао 
и код 1 1), са том само разликом, што струје, "оје се 
празне кроз dd с ... уже да индуцирају APYI 'e С1'рује )' се-

18' 
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ку"дар"ој IЮЩII s трансФорматора Т. У том случају се
'кундарна lюща треба да је спојена са једним конден
затором, КОЈ'" се може регулисати те да се доведе у 

СИАад са ПРll~lа.рпом ЖИЦОМ. 

Распоред] [ Ь показује један начин трансФормације 
наизмеl!ИЧНИХ струја, који се иајчешhе У(јQтребљава И 
који изгледа најЗГОдllији. О њему је нарочито говорено 
у другим IIриликама па се с тога нећемо дуже око 
њега заба ВЛ.>il ТЈЈ. 

ИзвеСIlП еу реНУ.rlтати постигнути наи:нrеничним: ма

шинама ПИ С ОЈ\НХ Фреквенција. Дета..ьНllјИ опис Т('IХ ма

шина може се наhи у мом Ч.1аlJКУ поднесеном амери

I<aH Cl<OM Ј lпс"" ПУТУ пнжињера електричара "ао И у 
повременим СШlCима тога времена 11891 год . ) 

А сад да преt)ем на еl<сперимснте . 

. Појаве IIзазване елентростатичним силама. 

Прву "РУ IlУ појава, "оје сам рад д" из несем 11ред 
вас, иэази ва С.1ектростаТИЧRа сила. Та сила управ..-Ьfl, 

l-:ретањима аТОМСЈiИМ, услед ње се они j :- удараЈУ, Оllа 

раЗПllја 3" ;-];''''ОТ потребну ТОl1.10ТНУ п светлосну енер
гију, она IIХ тер" да се слажу у . групе БССltрајно раэ-

.. lИ 1·!Ите према ФD..нт&з ијн природној те да. па тај нач-пи 

саставе С!Је О (је раэ . .шЧl1теструltтуре, ној е 01<0 себё . 
Hllt)::tMO; T ~) ј е у саi\юј СТБ:\РН, аlЮ су Ј-1Н.ша сазнаља 
тачна, најпш{\шtја сила :коју МЈ. у опште можемо опа

зити у природи . Али А,а се ПОД речи »)СА8хтростатu
чка {( си.·}а. НС би мислило да је то извесно мирно, по

СТОЈЮIО е,1 еНТРИЧIIO отаље, -морам напоменути, да у 

свима ОUИМ сн:сперимеНТИЛЈа та си ... 1а IШЈ 0 константна, 

Beh се меља умерено г""ореhи МИАllјун пута у једној 
сеl<УНДИ. На тај начин ,югу се произвести "ојаве, кој" 
ое не могу постиhи непроменљивим силама. 

Над су два спроводна теАа lIзолована и HaeAelt
трисана, онда Itажемо да нзмеђу ЉИХ д ејствује e.1el<
тростаТJlЧI(а сила. Та се сила јавља Ю;l,. О ПРИВ..1ачење 

као одбијаље 11 као напон на теАlIма "ао 11 у простору 
НА" Ol<OAHoj средИНИ . ' Тај напон БИ.10 у ваздуху БИАО 
у I<al<1I0'l другом IIЗОАатору, I<оји раздваја оба спровоД-
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ника може да буде ТОЛИКII, да пробије '\ј)О3 тај !!зо
_,аторски СЈај 11 да се појаве варнице ИЛlI Ilраменов" 
свет.ilОСНИ. Ти су праменови веома оБИ.ilаТiI ItaA се С'ИАа 

ВрАО . брзо меља. . 
Покаэаhу вам то дејство еАектростаТИЧI(е СИАе у 

једном новом експерименту са индукциою,м I<аАемом о 

коме сам Beh говорио. Ка..ем је у једном сандучету 
пуном уља и смештен је испод с·го.ла. оба [(рај а се
кундарне жице ПРОАазе кроз дебе.ле стубове од ебо-. 
нита 11 свршују се изнад стола. Нрајеви СО СOI(ундарне 
жице морају изо.,овати дебеАИМ СЛОјем оБОНlIта, јер и 

само суво дрво НИ из да.лека пије добар ИЗОАатор за 

·струје тако в'!Соких нотеНЦ11ја..ских раз .. ,,,,а. 3а један 
крај жице утпрДIIО сам једну ве"'ИRУ месингеlfУ ",опту 

. . 
~:10Јену са Ј едном ВСАI-IИОМ: ИЭОАованом м:еClшгеном пдо-

чом, како би се експерименат извршио !<аО што ћете 

видети под најповољнијим УСАовима. Сада LlРОПУШl'ам 

·струју }(роз н а,ЈеМ и приБАшкујем САободном ПОАУ једну 
мета.,ну Iпипну , коју ДРЖИМ У руци само да со нс опе
чем. {-{ад ту \fета.л ну ншпку приБАlIЖИМ до на oca~! 
И..,11 десет lIалз.ца Ј 'Iитаоа бујица nаРНlIца 110А61'И са 

краја секундарнс )Кице ШТО пролази кроз сБОНI1ТСКJl 
стуб. Варшща нестане кад мета.лом у РУ'\И ЛОДНРllем 
саму жицу; }'1'03 моју РУЈ(У про.лаЭ II сад"- поома јака 

·е.,ектрпчна струја која затрепери ми.шју" "у ... а у се
кунди. Свуда (је О1-\О мене та елонтростаТИЧl\{t CIIAa occlHl. . 
11 ваЭДУIIIНН МОАеКИАИ и ДСАиhи праШИIJ~ су под Н.СНI1М 
ути,\ајем и бомбардују ванредно брзо Moj~ толо. Тано . 
је јако то бомбар.,овање, да се у мр:,шу IIИдll ".,або 
свет.лупање извесних деАова мојега те.Ш . Л ,ю таЈ(ав 

прамен ваРНIII{а и эбнјема па номе месту мој ега тела, 
онда се осеtш }(ао неки убод од ИР.ле. It:tA би потен~ 
цијал био ДОВОЉНО ВИСОR а учестапост ПllБРfl.ција опо
рија, такав бll прамен nез сумње пробио }(ОЖУ 11 нре 
би ВРЦаАа у таЈ{О QИТННМ млаэеDима .да ('.е не бв 8И
.АеАИ, управо онако I{ао ШТО то БИ8а са уљем, које се 

мете на ПОАО>НИII пол Хо.щове маШ\fне. 1-1 аrю то НРО
·бllјање наше IIзг.lеда на први пог .лед lIемогуЬе 0110 се 
.дешава мож'дn с тога, што су ткања ИСПОА Ео/не МНО ГО 
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бољи СПРОНОАШЩИ. Тако бар ствар ИЗГ.lеАа веровати,. 
npei\Ja неки:\[ експерuменти:ма. 

Ја МОI'У Аа УЧИНИМ те да ви сви видите те пламе
:i One кад АОДИРНОЫ :каквим мета .. нlИМ те...1ОМ један ПО.:1 

као и '1а.,1O час п ј,аА приБАИЖИМ АРУГУ руку КУГМI 
која је спо.ј епа са АРУГИМ полом калеМОDИМ. Кад се 
рука прибли жн , вазАУ" изме!)у ње и КУГ •• е јако се уста
Ааса и онда се виде светли lIламено[щ каио избијају' 
из врхова "!Ој"х прстију као 11 из цел е руке. (сл . 159). 
Кад би РУј(У још више приБАИЖИО, јане би парНIIЦ<> 

"". !"9 v ... џ .. 

искочиле ИЗ Аопте у руну 

И могле би бити опасне . 

ОIIИ паli све1'Ј1И ПЈ1аме-

I-IОDИ пису опасни осим 

ШТО се на прстима осећа. 
нао да г о ру . У овом је ек
сперИМСllТУ лопта и t1 ЈlOча 

спојена са јеАНИМ 110"'0" 
калеМQIШI\1 и то због тога. 
да не би на том ПОАУ по

ста~1И jal~H и ВИДЉИВИ I1ламеНОВI-f 11 ла не би варнице 

Аа...ено IIРССКaI,але. Осим. тога танан је распореА зго-
дан iJ за рад самога Ка.Аема. .. 

Пла.llен ови ноји избијају из моје руке На.Аазе се 
под IJOl'UIIЦIIja.AOM од 20U.000 ВО,lа'l'а од прилике. а 

струја I<оја IIХ вроизводи меља свој смисао у средљу 

РУ1'У " 11 .. lIljYH пута у секунди. Вибрације исте а, МПАII
тудо aA11 ч етири пута брже (за које би у осталом тре
ба...а струја од 3,000.000 ВОАата) БИАе би више но до
вољне те да цеАО моје те.Ю омота ју не.преюlДНИМ САојем 
OB6T.-HIX ПАаменова ЛАН ти ме ПАа.меНОDИ не би из[~ореАИ, 
већ на IlpOTIID, ВрАО је вероватно Аа не би на ме има...и 
окоро IШI<аIШО деЈСТВО. Ме!)у тим, саМо један стоти део 

те CIICI"'1Ije, а.щ другојаче изведен био би довољан да 
убије човеl,а. 

I{олнчина еllергије, која моше проkи кроз теАО· 

једнога човщ,а зависи од учестапости и потенцијала 

струја, 11 ако се оба ова елемената јако '10већају, ВрАО. 
пе,lIше IЮМlчине енергије могу проkи KPOR <iовеЧIIЈ& 
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тело, а да не I1зазову никаН8У пеугоДнuст Н3У::lеоши 

мож'да руку, "роз коју IIролазе праве С,ПР""ОАне струје. 

Разлог, ради кога се ",шакав бол не осе!;а нити . . 
какве штетнс послеАице М.огу · настати Јеоте таЈ . HlТO 

је свуда правац струје управаll на ПОВр[ШНlУ те.ш; 

према томе тело е[ипериментаторово ПРСД<1l'ап.ьа врло 

ве.шк!! ПОВРШIlf[СКИ преС6l1 за струју, тс је густина С'грује 

на јединицу I10вршине БрАО слаба IIзуаСПШIi мош'да 
руку где та густи!!а маше да буле ВfMO neAIIKI.I. Met)y 
тим ако би БрАО мали део те енерп[је ПРОlllао кроз 
теАО као струја слабе учестаllОСТИ, [1за311[Щ би СИГУРНО 
Фата.А.не ПОСЈ1еД~lце. JeAI-lOсмислена струја И.НI наизмс
Щ1'IЮl a.Ht O;l слабом Фреквенцијом је опа.снn, МИСАIНf 
нарочито с то га, ш'го се она не разреди подјсднако 

по целоме телу ве!; извесним правцима IIРО,Нјэе орла 
' . . . 

Пlпензивне СТРУЈе КОЈе могу оштетити ПОЈ едине "<Il-
вотне органе. ЈСДlIосмисленом се струјом може сигур

није човек убити; МС')У тим наиз"ени'!н" етруја С ,lабе 
учестапости и:;азива веће болове. l11то .ја ОDле о томе 

говорим идо о реЭУЈЈ'l'атима ПОСТИГНУППl дугим енспс

римеllТисање llI са јеАllосм:ис.леIIОМ: и IlаИ 3 :\l е IIИЧНQМ стр у

ј.'м, ~оше се опраDдати ОIlШ'Гfffl..r интерес()ваљем за тај 

"редмет и " :;нсссн",м већ идејама [I ој и се свarlоднеюlO . . . 
ПОЈаВљУЈУ у новинама. 

Ја ваЛI могу поимати дејство елеЈ,~тр()с'Гатичких 
СИЛ1\ ДРУI'ИМ једним значајним еl{Сl1еРI1/1НШТОМ ади пре 

него ШТО на '1'0 []реl)ем xohy лз: скрсне.\l нашу Ш1.жњу 

на друге неl{е полаl'Ј<С . .Ја оам peKau Ma.10 час, да liaA 
је средина lIэме~)у АШ]. тела, нuслеКТРllсi:t. IНl ОУПРОТНIIМ 
смислом, И3.АО}И.ена иа"IОИУ н:оји uре.АаЭ IJ навесн у гра

ницу, онда та среА~lIIа ПОПУСТИ и ана се взраЭllМ обич
ВlIМ језиком, супротни се еАеКТРИЦИТСТII сј еАине и уза

ј амно ПQН1tШ1'8. ОВО ПОl1уштаlье I1АН I(ро(,ијшьс СРОДИllе 
дешава се нарочито онда, l<аА је сваг" која из меl)у 

ТСАа дејствује стаАна иА" се меља са умереном уче
станошhу. [{ад би та промена БИАа ;\ () во.ыl) брза, 

пробијаље средине не би С.lедова,ю, [IН ма "акО БИАа 
велика снага која ту дејствује јер се сва енергија троши 
на зрач:ење, .конвекцију, на мехаНИЧl{а 11 sе .\шјска дејства. 
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Према томе дужина варнице или најве!ш даљина на коју 
може једна аарница преОКОЧIIТII ИЭ>I8!)У наелектриоаних 

1'ела, јесте у ТОЛИI\О мања, У ' КОАИКО је бржа промена 
ИЛИ у КОМШО је НеnИ број промена. Мег)у тим то пра
пило може се сматрати нао тачно само у Оl1ште 1 кад 

·се упоређују У'Iестанооти врло РУЗАI1ЧlIте по броју. 
Овим ћУ е!{спсримеитом да пам покажем разлику 

.дејстава, т<оје изазивају ВрАО брзе променљиве снаге 
ItaO и јеДНОСМИСАене Н.АН наизмеПИЧllе али споро. Овде 

су два меСИНl'ена Rолута р Р (СА. ! 60 а и 160 IJ) на 1130-
. . 

АоиаЮI .\I носиоцима и СПОЈена са "раЈ еВIIма С8кундарне 

ж.ще Једнога калема са свим 

СЛИЧНОГ са оним , којим Ct\fO се 

мало чао СЛУЖИ.,и. У дмиnу 

колуте на '15 ДО 30 сантиме
тара и провустиh)' отрују КрО3 

С >. 1"[.". С 160 ъ В . " u л.. каАем. и видите, како Је цео 

простор и :mсt)у КОАутова (од Ilр'МИI<С две кубне стопе) 

јеДНОСТ~ШllО испуљен свеТоlOшhу iCk 160 а1 . Ту светлост 

дају ОН И lI.l аменови, које сте видели у ПрОШ.10М експе

.рименту, 110 · ){оји су СМ ыllгоo интеН3П13Нllјl-.. Ја са.м 

већ cl<pelJYo пажњу на D:Ј.ЖНОСТ ТИХ пламена ва у тр

ГQВИНСI\Иi\f о правамi::I. , 11 ЉИХОВ jOlll воћп значај r из
весним научни"i иотраж.иваљнма . Најчсшhе (јУ и сувише 

·с.лаби да се могу видети али они постоје увек и l'роше 
енергију "ењајуhи ва тај начин рад апарата. Кад су . ,. 
ЈaIШ као па пр. садаЈ ОНИ п~озводе Q::ЮII у пеАИКОЈ мери 

.а као ШТQ је показао проФ. !{PYR3 11 азотасту кисе

.лИНУ. ХеЛlИјС1<О је дејство тако јю<о и брзо, да кал 
једна такпа справа ради ДУГО, вазДУХ ое У "аквој маљој 
соби пс може сносити јер уједа' за ОЧИ и квари ха
љине.;МеГ)у тим кад кмем ради умереllО, ови пламеНОВII 
освежаl3ају ваздух ВРЛО пријатно 1<ао ШТО то бива "ад 
је бура, и дејство им је I<ОРИСНО . 

у 011001 експерименту, снага "оја дејствује између 
колутоuа меља се ВрАО брзо 11 У интензитету и У 
правцу . Сад ћу знатно да смањим брзину промена. То 
ћу учинити "ад смањим број пражљења кроз примарну 

жицу юцу'щионог кмема и "ад TaRot)e смањим брзину 
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вибрација ceI<YHAapHe жице. Први се резу,пат може 
.лако постић.f смањивањем еАеЮРОМОТОРСI<е снаге У 
вазДУШRОМ сдоју примарног ланца; други na I<, приб.AII

жавањем оба I(олута до на даљину од 8 до 1 О сан
тиметара. Над се сад струја пропусти, онда се више 

не виде пламенови ИАИ спеТJlОСТ измеl)у IЩАутова 11 

.ако ј е наllОН. ((оји и сад влада врло nСМ1I<И. Сад ћУ 
тај напон ди. ојачам повеftавањем е .. ]еКТРО~I()ТОРШШ снаге 
лримарнога .ШНI\а, и већ видите како ваздух нопушта 

и како је цела саАа осветљена читаВQМ lШЩОМ Сllетлих 

и сјајних варпица (сл. 16 fJ Ы. Те се вар"и"е могу до
,бити и са нспромен..ъивом снагом. Оне еу веn одаnна 
б" .. е обична ствар и ако су се добијалс апаратима са 

-СВИМ раэЛИ1НШМ ОД DЈЈИХ. 

Описујуhи вам ова доа феномена 'I'аl«(' супротна 
међу собом, ја сам вам наDалице говорио о не((ој 

»снаэи«( IМИ I)СИА И Џ која дејствује ИЭtl l ~ ~У колутова.. 

Пре б" одговара.Ю уобиqајеном говору. "ад бll казао 
.да и~међу ко"утова дејствује "наизмеНН'lна потенци
јадна разлИlШ." Тај је израз врло згодftН fI може се 
употребити у свима оним САуqајевима, ГДС нс може 

бити 'сумње о зависности еАектричног стаља тих во-
. . 

~"Yl'OBa ИЛИ 11.10ча И.1И о еАектричном деЈ СТВУ на љихову 

ОКОЛИНУ; аЛII ако СУ плоче једна од ДРУЈ'О бескрајно 

далеко, НАИ ако Је та да.ьина и К:Qначна. аЛI1 се горља. 

·зависност може занемарити, онда је раДИЈе наэивам 

))еАектростатичком снагом(( и сматрам ла 'га снага Д8ј

-СТВУ.lе OI{O онан.е плоче ИАН И30Аованог lIаелеIПР1юан.оl' 

TeJl.a у ОПШТО . Има јеАна незгода I{ОЛ 'l ' iH~a израва, а 
'ТО ~бог ТОI'а ШТО тај наЗИВ претп'остан.ъа непромен
ЈЬИВО, стално САеf{ТРИЧНО стање; али ће (",е та пезгодц' 

уклонити Пр!IЛI'Чllllјом номенклатуро". 

Сад !\У. да се пратим на еI<спеРИМС llа'l' о Iюме је 
маАО час БИ." а реч и lюји .. Ьу пам по",[:,а'l'lI јодно , .... -
терссно дејст]]о, поје изаэипа ВрАО брз о "РОМСII..ьива 

еАектростатИЧllа СИ.Ш. О ШИЦУ l Iсл. I ОЈ i "оја је спо-, 
јена са јсДН!!" ПО.,ом секундарнnг АaIща III1ЛУIЩ!ЈОНО" 
палема, обеси!,у једну CTal{.,el1), АОПТУ и )' l( ојој је !Јаз 

.дух разре!)ен. У лоптп је један таиак У Г,МЈШI 1<OIIalt f 
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~TBpђeH за '].ШТIIНСКУ жицу W затопљену у стаКАеl'У 
и ЈЈ3ведену ван КУГАе Аа се може са спроводником 1 

СА 161. 

спојити. ВазА р се у куг Аи раз
реди до ма ко" степсна оБИ4НИМ: 
шмрковима. МаАО час сте lJИА,ИJlИ 
како су варнице прсскакаАе из

Met)y месингени, 11,1О4а. Ви знате 

да се на тај начин ЛlOше стакло 

ИАИ каква друга IIз()латорска ма

терија пробити таКIJОМ варницом. 

Да сам ову АОПТУ О ;lOтао С поља. 
ка[{вом mc-гаАНО:М: об.iЮГОМ. и.ли 

Аа сам ""ОПТ)' само ~lel'YO пореА 

такве об.логе па ту облогу спо
јио оа АРУГИМ П О.'1 /) М каЈ1емовим, 

ви бв сон очеl\lша ... Ш да ос стакло 
разбије ((()д јаким еАектри"ним AejCTnO>l. Па " онда 
]ША ова об.ЈОЈ':1 не би БИ.,а спојена са ДРУГИМ полОМ пећ 
само са каЮIОМ ИЭО.-i QВ(lНОМ: П..10ЧОМ , ипа.1\ би према 
ономе ШТО сте видели, очеиива.,iИ да се С1ЋI'\ Л О ра.'3бије. 

Међу ТИМ ВИ пете се без сумње ИЗllенадити, да nе 
се под утицајем променљиве олеКТРОС1'атичке снаго, 

стакло раэбнтн и ана Аопта није ни оБАОЈкена НИТИ иt-4;а 
близу ње I<аl;вога год тела. И ' зајиста сnа се ова те.Щ , . 
;IOJ'Y дО оеСЩЈаЈНОСТИ удаАИТИ па да се стпар ни у чему 
не измени . '.111" се струја кроз калем пропусти, отаRЛО 
се одма OHJIU где је затопљено разбије и ваздух уђе· 
)' ЛОПТУ, С",,,,ло со не би разбила под утицајем сталне 
CHal'C па ма О llа била много већа . То се разбијање 
стаК,Јета ДС'lJава у СА ед јаког "ретаља ваздушних мо

.'СЮ'Аа у 11 ЈЈ з пан лопте . И то "ретање, иоје је најјаче 
у узаllОМ ГР,'1Пhу ЛОI1Т() близу заТО11љеНОI' "еста , загрева 
]Ј раабија с'('а!<Ло. То се разбијање не би десило ' па ни 
са ПРОМСПЉIIВ ОМ еле({тростатичком снагоО!, над би сре
дина у ..1QПТИ И изван ље била оавршсно хомогена. 

Разбијаље је стаклета много брже кад се врх ове
,lOпто Щ1Пу',е у танак конац. Према томе у стакленим . 
лоптама кој е се употребљавају са овим l(алемима, !Је 

C~Je бити УЭ<1НИХ канала. 
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КаА се какво с.пРОВОАНО теАО на.!аз!! у ваздуху 

11.111 у Нalшој другој с"ичној И30Ааторсној cpeAII""; ноја 
је И"" САожеllа ШИ у којој има СIIТШ! Х с.<ОБОАШ'Х 11 
покретни х AeAllha који се могу нае .. е~:трисаl'Н, па наА 
се еАектрисање тога те .. а ВрАО брзо мсња - ш го ће 
реhи, кад се е.lектростатпчка снага, која ТУ АејСТАује· 
врло брзо у интензитету мења - онда ће ти ситни 
деАиhи. бити ПРИВАачени и ОА,бијаrll1 11 1I , IIХnВИ јаки И. 
нагли удари о теАО могу мехаНИЧТtи креlIУТИ то тело. 

Вредно је да се нојаве те прсте заб о"еше нарочито· 
због тога, ШТО се до сад и са обични .\! апара1'има ни 
су . могле ШЈ<.t:шати. Тако дакле, ако се Нр.А О лака спро
"ОАна .~опта 06еси о танку тицу, па со ,lOllта напуни 

С'l'аАНИМ потенцијалом па ма како он бliO ВИСОК, лопта 
се неће ПОI:реНути. Па и ОНАа, кад со тај !!отенцијаА 

nр.<О 61'30 · .\Iења неће се приметити I!IIК<ШIЈО нретање 

,lOпте са .. о ако су поједини де,,"hи матер"је на би .. о 
тО и МQ.,. еЮI ЈIИ 11 атоми. са СВIIМ једносташlO разреl)СШf. 
ААИ ако ос једна страна .iOnTe оБАОiНlI ~aaA O леБЉllМ 
слојем какпога нзолатора, онда hе се :' ( ~ .. l eA поменутих 
удара Ао пта креllУТИ и кретаће се 0611 '1110 Гl e lIeГlpa
ВIf.,tНИМ путањю.lа . С . .,. 16':2, а. ИСТО тано нао ШТО сам 

. .. - !'. ~~<W"'''" 
\. ~"'I~'?.",---

. _ . ........ 0,1, ." ~ 

већ јеАНОМ Прll.ННШЫ поназао, 

:\lета.НЈа вртеuн;л, ш:tо ШТО ПОRа

зу је сА. 16~ , (" , \С'М"! lIокривеllа. 
изолаторском матеРИЈОМ и на-

о- " '. 

~: ..... _. . .. Л~~) мештена ,на ПО.1 н а.1емов тако, 
.. , да се моше оБРТ <1Т II, Ilо'юhе Се 

СА. 162, а. СА. 162, Ь. одма II ТО вр.НЈ брз о обртати. 

Сое 'ге I IOјаве, које сте видеАII и ,·:ојс пете "а .. о 
доцније још nидити, постају једино з6 (>1 ' uаздуха и не 

би постале вад би ваздух био jeAHOCTftUllfi 11 непреКИДllа 
средина. Деј ство ваздуха може се У ОС') 'а,Ј()М понаэати 

још ОЧIIГАеЛНlfје и боље ошm енсперШЮII'l'ОМ. Узеhу 
једну стаКАСНУ цев t, с., . 163, од једно!" па . ща (2'5 см.) 
од прилике у пречн>!ку, за "оју је lIа ЛОlbl)М краЈУ за

топљенА. Једна ПАатинска }кица w а Ј ·;оја Ma.iO даље 
носи угљеНII конац {. ПлаТИIIСНУ ћУ "' '''цу да спојнм 
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·еа ЈеЛIJИМ ГlOAOM К3Аемовим и пропуетиhу струју. Та 
-се жица ОАеl<l'рише сад час ПОАОЖНО час одречно и 

'1'0 ВрАО бр'Щ, у" .. ед че~а "е АеАиhи ваздушни ВрАО 

t 

брзо нрећУ и УАарају 'ГаЈ,'о брзо И јана 
да се уrљеии НО llац у"ија. А.ш ана у 
цев еипам уље, чим тај l,он~щ оrрезне 

у уље сваио Аејетво ИЗ "А еда Аа пре-

стаје и не може се KOI-I (јl'аНТQвати ни

накво заrревање, То је наравно " Tora, 
ШТО ое уље може llрактички сматрати 

као непреlшдна ереАина. Кретаља у так

вој среАИНИ и Са rаивом Фреквенцајом 

нееразмерпо"у MHoro маља Hero у ваз-
'- духу, те Је и раА произведен 'Гим крета-

О •. 163. љем l1ео"етаll. Међу тим уље ће се по-
l1ашатн са "вим друrојач е, кад буде 

:уче"тано"т "110"0 nећа, јер и ако "у иретаља "А аба, 
. аАН збоr orpOM He Фреквенц.ије може "е раClIIИТИ знатан 
рад и у уљу. 

Mei)y " UHMa маниФе"таЦИЈама "ИАе о I>ојој rOBO
;римо, електроотатичка ПРИВ.t1зчења и ОАбијања тела 
мерљивих ди мензија , је"у прве тако зване елеКТрUЧ1iС 

• • 
ПОЈаве. АЈНI i"I alСЙ су оне познате већ од више векова, 
права прнролu. њихоuа нам " је још н данас непозната, 

јер иикано до сад није би .. а каlЮ треба објашљеља. 

И заиста, l\'IOpaMO се запитати , чега IIма I{ОА ТИХ тела? 
Ми "е морамо чуди,"и над видимо како "с два MarHeTa 
узајамно приuла'lе ИАИ одбијају са " HaroM од више "1'0-

'тина I{ИЈ1 uгрn.ма, а МИ међУ тим ничега ту н е видимо. 

:Нод индустријС!шх динамомашина MarHeTII Mory држати 
привучен"е терете од више тона. Па ИПal{ су "6 магнет
'ене "ПАе lIеШla1'не кад се упореде са I1рllDлачењеы и 

. 0дБИјањем изазваним еАентростатиqком "'IAOM, за која 
прив .. ачења 11 одбијаља изrАеда.да нема rранице у ин
тензитету. [{о д rpoMa се на пример изие"на теда на
пуне тано високим потенцијадом, да су бачена "а не

·појМЉИI10М снагом иди размр"кана на СИТНО комађе. 

Па и те се lI ојаве не Mory 'упоредити са ПРИВАачеље" 
,и ОАбllјањем lюје по"тоји између lIас,\ектриеаних мо -



.1еКИАа 11 атО''', и у олед којих Ое ОIШ ,'рећу са БРЗIl-' 
нама од више "И.,ометара у секунди, ударају о друга . 

теАа која се поред њих наАазе и ~aгpeoajy их АО тако · 

нисоког O" ' YlНba да чак "испаре. И ~a МИСАiшца, ,<оји 
ове те појаве ИОIJИ1'ује, веома је важно Аа примети да . 

док Ое та дејства између појединих МОАCI<ила и атома . 

производе привидно под овима уе.ШИI1 ... а, ДОТАС IlрИ

в .. ачења и одб"јања теАа меРЉИВIIХ димепаија захтевају 
оредину, кој а. има изолатороких осоБИllа. Јер кад ваз
дух 6ИАО разре~)ењем БИАО загревање" постане више · 
11..1" мање сrтроводљив, ова та дејотва 1J 3Me~y два на- . 

еАектрисаflа теАа прак1'ИЧКИ прсотану ДО" међу 1''''1' 
дејотва из"еl)у појединих МОАеЮIАа и атома и даље· 

остаЈУ· 

На једноы се екоперименту може то 1I0ка"ати као , 
што се на њему опажају и друге још шпереене по

јаве . Пре швесног сам времена показао, ,:а"о ое уг
~ьени конац, ИАИ танка жица эатворепа. у стаИАеној 

АОПТИ и CllOi CH~ јеАНИМ ир~јем с.а jeДНIн.I ПО.АОМ ИНДУК- ' 

l.{,ионога Ea,II CM1:\ писокога напона, почне својIlМ 0.11.0· 

бодним "рај ом обртати Оl1l1сујуhи обl1'lIl О круж"у пу
тању, '!ИМ ее отруја пропуоти, То је обртање ИАИ још 
боље треперење ВрАО јако кад је у " OIlT'" ваздух под . 
обиqНЮI пр"тиском, с .. абl1је је, I,ад се ваэдух оабије, 
а оа овим IIреотане "ад ое ваздух у "0111'11 TOAIIl<O Р<13-

ре,:Џf Аа постане СПРОВОДА}ИВ. Ја сам Оllда нашао да . 
нема НИRа}шога треlIерења кад се .I101IT(1 јако испразни, 
аАИ ca~1 Ap.iH.[\.O, да Ье се 1'0 треперење, које сам ПРИ
Пlюао eAek-гроотаТII'lКОМ l\ејО'IЋУ I1зме!)у лувароnа .ШПТ6 ' 

11 жице, "роду",,,т!! и у врло разре~еlј() .\I ваздуху. 

да би '3е 1'0 ПОН.а3аАО под ПОВОЉf-шјIlИ он.ОАнос.тима, 
llаП!:iављеП<1 је .шпта· као што је lIа СА, ј ()',. У , грлиhу 

.лопте Ь,l заТОПЈЬена је П.lЈаТIН-Iсна .шица 19 која дал:>е · 

носи угљени НОflЭЦ (. На доњој ј е отраll" -"Оllте затон- · 
.ьена цев t која обухвата у'гљеНII KOflal(. Нз лопте ое 
извуче ваздух све . ДОI<Ае ое ' може обнчшlМ инструс 
ментима, 

На тој оу се .-10111'11 ИОПУНИЛII моја о'ю,шnаља, јер 
се конац почео кретати усијавши се Qll ,\I је спо,iен био · 
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<Ја I<алемом. Љ.,ре" тога опаЗllла <:е Аруга јеАна појава 
О којој је "а.·1О ча<: БИАО говора и то, I·:aд се I<онац 

.држи неко изв е<:ио време уоијан, ОИАа се узана цев и 

унутрашњост љена веома јако загрсје 11 !IOIIlТO гас I<ога 
још има у цеВl1 IlocтaHe GПрОВОДЉИВ) еАеI"тростатичко 

привл"чење и одбијање измеl)у стаКАета '1 КО'lца ослаби 
ПАИ с,а свим IIрестане и конац се заустави. 

КаА <:е коню\ заустави он свет.ш миого 

јаче. То АОАази по свој при.шци оту"а, 

ШТО је миран I'онап у среi\ИНИ цеви а 

ту је молекилCI{О бомбардоваље најјаче 

I:ao и отуда што се ни јед".н Аео енер

rllje не троши на мехаНIIЧItо кретање 

I\.онца. Па К&IЮ према ономе ШТО СМО 
напред реl{ЛИ, у овом еК<:lI ерименту уси

јаље постаје У<:Аед мо .• еюl.tског ИАИ 

с •• lб4. атомског бомбардuвања у загрејано" 
простору, ТО се мора, (да би ту појаву објаСНИАИ) прет
-поставити, да су ти МОJlеки.Ш: иди аТОћIИ ОВD.КИ за се 

пуни е" е!<ТРШ1IIтста и да <:е наАазе у ИЗОАаТОРСКОЈ сре

АИНИ; јер сада нема Нl1какве llривлачне снаге иэмеt)у 
,стаКАене цеви и конца 110111'1'0 је унутрашlЬООТ цеви, 

.узета иао целина спроводљива, 
• 

Важно ј е још да се на 080М МР-СТУ I1рщ{ети , . да 

AOl{ прип.1i:1.чењс нэ:меt)у Апа НD.е..tентрисан а теАа може 

да 11})сста.не у след осдабе.lе ИЭО.llаторско моhи оне 
средине у н ојој се та теАа 1I:1.Iазе, да се одбијање иэ
међУ TI"X Te.i a може још ОIlа3ИТИ. То се може ЗГОДНО 
објаснити. !{ад се те.ш наАазе на извеоној иеr,усобно.i 
.да.ьинп у IШКl.юј средипи, Ј<оја Рl)аво СIlРОВОi\И као на 

иример у с .• аИо загрејаном и.ш разређеНQ" ваздуху па 

"Ое та 1'С.'13. Ш.1.lIрасио нае.лектришу ОУЩ)fЈТIIШ\f еАектрн

цитетима, ти се еАетприцитети више или мање ИЗЈедначе 

губљељем !{РО:ј ааздух. Ади ана су теА а паелектрисана 
ИСТИМ елerПРlIl(итетпма, губ..ьење е.1еКТРН1.I,итета је сад 

у миого IЮПОll ')ЉlшјllМ ПРИ.",шама" одбијоње је много 
Јаче но прпrз,'I.'),ч ење. 
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о струји 
• 

или ПОЈавама динами~иог електрицитета. 

Ао сад" сам нарочито имао у очш.а појаве , које 
Ifназива промен..ьива е"ектроотат,рша С" '.oI а у ИЗОАатор

ској средшш као што је на пример ваадух. I{ад таква 
сила Aejc'I'Byj e на Ka~BO спроводио те,1O мер..ьИDИХ ДИ

мен~ија, о на IIзаЗ0ве у његовој унутраl1"ЬОСТИ н;," [Ш 

њеГОБој понршини премештање еАеКТРИ.\lпеlЋ и произ

ВОДИ еАеЈпричне струје; ове струје опет са своје стране 

су rЮБnД другим врстама појава од којих nУ ва" не
колико овом приликом. показати, ИЗflоесhи пред пао 
ОВУ ДРУГУ ВРСТУ електричних појава, о гр аШlЧИnУ се на
рочи'.'о на оне, које се могу извеоти без пuвратног лаНЦII 
те се надам да ћу изазвати нарочиту Ll п,жљу ако вам 

представим те· појаве У више ]јЛИ мањс ,[Овом облику. 
Врло је дуго трајао обичај (због Огрн.lI11чен о г иоку

отва у ПОГА СДУ вибрационнх . отруја) да се еЛСlпрична 
СТРУЈа С.матра као нешто ШТО ПРОl'НЧС '\р о: . эатоорсн 

СI1РОВОАНИ .Ml.Нaц. ИЗГ.Аедало је врло ЧУА II ОШ\ТО, над се 

први . пут А()311аЛО, да је е_.еI<трична .отруја "01',,,11. "ро-
. ~ 

тинати КРО:1 СПРОВОДНИ Jlанац и кад Је 011 0 110 раСIПlНУТ 

а изненађење је БИАО још пеhс кад Ое !! l1деАО ла је по 

кад што МОl'уnе .. акше спровести О'l'рују кроз такав 

раскинут ,. анац него кал је ,.анац неl1реrшдан. AMrTa 
отара пре.џ\тана о отрујама поступно 11111чезава чаI< и 

међу обичним IIраI<тичарима и неl'iе ду"о "роhи !Ја l'iе 
се~.и са~сI3ИМ: забораВИТII. 

I:c.., )65' 

1 .. ,.,Ј }Кад СlIојим.изолОваиу меТаАНУ ПАО " У Р (С,,. t65 i 
саlјеАНИМ ПОАОМ Т ИНДУКЦИОНОГ KaAe?tHl , 11 ако је та 

п .• оча ВрАО добро ИЗОАована, отруја nе "РОТl1цати кроз 
тицу, кад ка-.ем почне радити. Пре овега рад сам да вао 
уверим ла је то струја која пра..8ЗИ Ј<РО3 опроводиу 
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>кицу. НајЗl'однији начин за то био би,· да се између· 
каЈ1ема и 1IЈ10че уме1'е танка IIЈ1атинска шица или жица 

од 'ЮDога сребра W, па да се струјом усија ИАИ и ра
стопи. 311. ТО би би.!:>. потребна ммо воЬа ПАоча ИАИ 
струја од врло високог потенцијаАа и учестаности. Иначе· 

би се то исто МОГАО постиhи, кад се калем С (СА. ј 65\ 
,. . 

C~ ne.HHHli\I ОрОЈем заВОЈа танке И30Јоване тице, унесе-

у .. aflar\ струје између ГАавног каАема " ПАО'!е. Кад. 
споји .. јелан ПО .. овог · другог К&Аема (СI са ДРУГОМ 
једном НЗ0лованом п;tОЧОМ Р l' а други његов ПОА са. 

једним ПОЛlШ првога каАема (Т,) и пропустим струју,. 
она tю tJро .. lазити и кроз :каЈ1ем С. а о ,томе се м'оя:емо · 

уверити 11" разне начине. Ја Ьу на пример да унесем 
једно гвоадсно језгро i у К&Аем с. Пошто је струја ВрАО 
високе Ф[ЮIшеflЦије, и ако је мало интонзи[3нија, она. 

Ье брао зю·рејати 'Го гвоздено језгро до доста високе 
TeMljepaTj'pO јер су губитци У САед индуцираних струја. 
аса 'а'<О rШАИКИМ Фре,шенцијама Вр.1О uеМJI<И. Може· 
се гпоздеllО језгро узети како "е хоЬе деБСАО, - Аамн-· 
rшрано l1.t1и не, са свим је то све једно - али обична 

гвоздена >кица од 2 ми.lИметра де.бљине са свим је д,,

вољна. Нал се струја кроз Г .. аБНИ кале>! пропусти, 01111. 

ће ПРОАаЗИТIl И кроз уметути каАем 11 ПОСАе кратког 

времена ~,a се гвоздено језгро ТОАИКО аагрејати, дп: се 
на љему може расl'ОПИТИ обични печатни восак s, у 
САег чеm ћС отпасти комад хартије р прl .... еп.ьен вос-· 

"ом за ЈеЗI'!ЈО. 
, 

Ana.paTIIMa које ја имам ОВА-е, могу се још инте-· 

ресниЈи е!«;lIср"менти извести. Овде је један секунда
ран каАем .' (С А. ј 661 намотан дебелом шrщом Il сличан. 

СА. 166. 

i 
I 

,,!,вом ''''.Јаму . У .горе наведеном еltсперименту, струја 
која је нротицала кроз l<аАем с ICA, 1651 БИАа је ВрАО 
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<СА аба, ми ка"о је број завоја био пелиюr , загревање 
гвозденог језгра било је ипак знатно. Аа сам ту струју 
провео кроз Rar<aB СПРОВОДНИR да га загрејем, струја 
6и бrма сувише слаба да то загревање нзазопе . МеђУ 
''rИМ са ОВИМ калемом, намотаним секундарном яtИЦОМ, 

могу . да претворим слабу струју високог" lIапона, која 
rЈРО..1ази кроз примарни !{а,!ем Р, у секупд"рну струју 

ниског а напона н та ће струја учинити оно што ја од 

ње тражим. У ма..10Ј стаК..1еној цеви t 10..1. 166) затво
рио сам спира" ну П..1а·гинску >l<ИЦУ w и љене !<рајепе 
-спојио сам са половима секундарног !{аАеиа. Примарни 
калем Р намештен је измеђУ IIЗО,lOване нл о'rе Р, н но."" 
Т, ИНДУКЦИОIIОГ кмема. Чим се струја пропусти, П..1а
'тинока nе се Jltlща w одма усијати па и растопити и 
&ко је доста дебе .. а. 

у место П.Н1ТИlrске >l<ице узимам обичну сијмицу 
од 50 Rолата и 16 свећа. ЧИМ се струја пропусти, лаш!а 
-се уоија. Шта RШllе овде није потребно узети ИЗО..10-

вану плочу, јер се ... ампа ! с .... 167. може усија'ГИ и без 

С ... . 167. 

ње. Секундарна с!" >l<ИlЩ .може спојити са IIРllмарном , 
f(ao што поиазује таЧRаота ..1инија у СА. 167, да се пише 
1I..1И мање избщ'не еАеитростаТИ'lКа индуиција. 

Овде ћу да обратим вашу пажљу на п:шеспа ин
'тересна опажаља са ... ампом. Најпре hy Д[l раста'вим 
један по..1 лампе од секундарног каАема В. Кал со отруја 
пропусти, ви ш<Дите извесно свеТАуцаље, Јщје долази 

од е..1еRтростати'!ке индукције. То је CBeT..1Y'Џlљe јаче , 
над се ... ампа ухвати руком и кад се на тај I!ачин по
пева Rапацито'г СRспериментаторовим телом. Јер соиун-

01'П:РИЂ.&. ТЕО.41I R А 19 
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дар на шица онде игро У.1Јогу мета.llне об.1Јоге, која би 
БИ.1Ја б.1ЈИ3У ~римарне шице. Над би сеI<ундарна жица. 
ИАИ ШТО је све једно, облога била СИll-IeТРИЧRИ наме ш

тена према примарној жици, е.iектростатичка би ИНДУI{
ција била ранна нули у обичним ПРИ.llикама, - т. ј.кад. 
би има.ш примарни повратни .IlaHalj .- јер би ое об(' 

ПО.llонине узајамно потираАе. Иотина је овде оекуид·ариа. 
шица метута оиметрички према примарној, аАИ дејотво 

обе ПО.llОНИЈLO примарне шице (IШД је само један њеи 
ПО.ll спојон са индукционим Ю1.llемом) пије оа овим јед

нако; отуда има ељ.ектростатиt)Ће ИI-IДУКЦИЈе и отуда 

опо овеТЛУЈЏlње Аопте. Ме!)у тим ја могу да изједиа

чи:м дејства обе половине примарне я\ицо СlIојивши САО
бодни крај са ИЗОАованом П.llОЧОМ као у пре!)ашњем. 
ешшерименту и овеТ.1Јуцања Ье неотати. То овеТ.Ilуцање 
не ће са свим ишчезнути ако је изолована :плоча ~aљa . . 
а може ое IIОЈачатн кад се ваздух у АОПТИ загреЈе. 

Сл.1681L 

С.Ј. 163. ћ. 

" .,,<'Ь 
,~ 7;' ,::,;;r"~'-.. 

",'" .>, . ,.: .. __ .Т/:"" . ..... о' . "";;:: О."' .'" ',; '!: ,""" 
'1";" I ':\'1 :'~~~' . • ,С, , . . . ~..,' . ,"r, ,~ 

111 ':"t' 

" 
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Да би nам показао другу jeAI[y з", ,,,м.ышу појаву, 
уаеа сам нарочити калем, и спојио -аб/! пола Jlампе са 
секундарном ШИЦUМ; један је ПО.cl примарпе шице спо

јен са ",ОАОМ Т, IIIIДУКЦ'IОНОГ юuема а други са изо
лованом пл очом Р, као ИМало "ас. Кал се струја про
пу6ти, ламПа се запаЛII као што" пока~ује СJl. ј 68, Ь. 
У којој је с ка ... ем тание шице а s секупдарна дебе ... а 
жица омотава OJtO Њ8 _ I~A се ПАоча Р Ј скине и под 
а примарне жице остане изолован, АаМЈ1i."1. се у,'аси ИАИ 

у опште љен интезитет ослаби. (с .... 168, Щ . !{ад поново 

сас·тавим ПАОЧУ Р , и ПОАеhам Фрelшенцију струје, опет 

се Jlа"мпа угаси ИJlИ се тс" црвено усија Iсл . о 169,b.l . 
По нова ћУ да скинем ПJlОЧУ и могло 611 се очекивати 
да кад се 'мо"а скине, да ће струја "раз примаРIJУ 
ШИЦУ ослаБИТII, даве у САед тога e.ICl<TpOMOTopCKa 

"снага о у ce"Y"AapFlOj ШИЦII S опас'Ги а т:н:ос)с и сјајност 
Аампе. То се у остаЈЈОМ МОЈ-не 110стнhи улешавањем ка-

о ... ема као и "роменом учестаности и flOте нцпјаАа струје. 
ААИ је од много nеће вааШОСТf{ да се ВИЛ!! ,Ш[{О лампа 

ј"а"е свеТJlИ кад се плоча с[шне IсА. ј 69, >\1. Јер се сада 
сва енергија коју пр"марна шица прими, у љој апсор

бу је , од при.тке онако ИС1'0 I<аО ШТО II ОДМОјЮЮI I<абеJl . 
апсорбује сау струју из ба'герије; али ј" ипш{ пајве~и 
део енергије у ce"YHi\apHoj ЖIЩИ и троши ее на свеl'
..ъење лаf..ше . 

Струја , [{ ој а пролази кроз пр([мар" )" "'([ЦУ пајјача 
је на "рају Ь ноји је спојен са IIОЛОМ Т, IIIlДYKIIflOIIor 
ка.Аема и опа.да према крају а. АЛlf је . \шri.tМI·РIКО -ИII
ДУ"ТИВНО .\ејстпо на секундар"у жицу .-.; сада јаче " но 
кад је била ИЭО.clована П.clоча ' спојена са нримарпом 
жицом. До тога се резултата моше доlш разним начи
нима. На ПРИЈ..-юр кад се ПАоча Р! С.[Јојн, рса ltЦI-lја )\ыема 
С може да буде таква, да смањи нотенпијал пола Т. 
и ослаби струју која пролази кроз ПРИМI\РПУ >ницу ка
А6ма с. ИЛИ кад се плоча скине, може се Ј·ащаЦИТGТ 

ТОЛИКО смаЉIIТй, да струја кроз примарну Ш'ЩУ наАема 

опадне и ш{о је потенцијал на П ОJlУ Т, IПЏУIщионога 

палема остао ИСТИ " и ... " још и виши. До ПС'ГОl'а се деј 

" С 'гва може доnи проме'IOМ фазе примарне " се"Уllдарпе 

19" 
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отрује и реакцијом која отуда ОАеДУЈе. А.ш ГАавни 'НI

НlMaц у оnим променама јеоте одноо, l<Ој" поотоји 
између оаМОИНДУlщије и капацитета КЭАсма С и ПАоче 
р I као и у'.еотаноот отрује. Јаче пак сшет",uсње, ...tампе у 

ОА. 1 (ј9 а ДОАаЗ II у неколико од загреDања раз ређе нога 

СА. 169, Ь. 

гаОа у ламни елшпроотаТИ'IIЮМ ИНДУlщијо ,\I, "оја је као 

што омо горе папоменYJIИ јача "ад је ИЗО,lована плоча 

окинута. 

А.ш има овде друга једна отвар на "ОЈУ оам рад 
OI<ренути вашу пашњу. Кад ое ИЗОлована плоча скине 

Ј{ I<ад је сеl(уuдарпа шица l(аАеиа отворена, Па се 

сеl<ундар"ој ЖIЩИ приближи каюю мало тело, опазиће 
06 врло олабе uарнице, ШТО значи да је е .. Юltтроотатичка 
ЈЈНдукција BP,IO олаба У том случају. Али I<ад се Ое
кундарпа ЈЮIЦ(Ј затвори било у самој 00611 НАН I<рОЗ 
Аампу, она !>е jal<O сијати и веДИl<е се парнице из Ое

I<ундарне шице могу изву!>и. ЕАектростати <ша је ИНДУI<-
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ција сада много јача, Јер за'l'вореча UСЈ" упдарна ",и ца 

изазива МПQГО јачу струју у примарној шици, а наро

чито у опој љеној половини, која је Сll ојена са индук
ционим !ш~ емом. Ако се сада 
лампа ухвати руком, l<аПaIщтет 

ће се секунд"рне тице повеhати 

експеримеитаторовим те.лом , и 

свет..ЈОс.т ће .Аа:м:пе порасти; ОВО 

светљеље Jl амп е ДОJlаэи делом 

од струје, која проти че кроз уг
љени конац , делом пак ОД мо

.. еки"скога бомбардоваља разре-
ђенога гаса. . 

Дciсадањiш експериментима 

до.лазимо до нове серИЈе инте

ресних резултата. Јер кад могу 
да спроведе .\! струЈУ !{роз изо .. о
вану тицу, !{ад само један њен 

. . 
краЈ (ШОЈИМ са извором е.лек-

тричне енерГИЈе; кад том стру

ЈОМ могу да изазовем другу, да 

намагнетишем гвоздено језгро.; 

једном речи кад могу да извршим 

све оне радље, КОЈе се могу по

етиhи и са повrатним .Аанцем:, 

онда Је очеUIIЛfIO , да могу окре

тати и моторе само једном ти

цом. Другом једном ПРИЛИI<ОМ ја 
сам Оuисао један прост об.шк 

мотора код нога има оамо један 

индукциони 1<аА ем, једно гвоз

дено језгро н ј една ПАоча. На 

сА. 170, вид и се у неколико из
мењен моде ... l таког мотора са на
изменичноы струј оы, који креЬу 

IIндуuиране струје у транСФор

матору спојеном само једним по

.. ом, пао и раЗIIИ други раопо

реди Аанаца за.!окретан;е извесне 

..- . .:~--~:\ 
:',......, .. . '\.-._._ .. ~ , , , 

Сл. 
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. . 
врсте наизмеНИЧШIх, мотора основаних на деЈ СТВУ СТРУЈа 

разних фаза. '1'1"'0 на пример сл. 170, II по!tазује при
марну шицу Р СlIојену' једним својим крајсм за ЈЈанац 

L, који долаз и са једнога по ... а Т, каКИОI ' трансФор-
матора ВИСОIШГ папина. У ин .... укционој вез и је са том 
пр"марном >Ј(ljЦ(Ш Р дебеАа секундарна ЈКИlЩ В, У чијем 
се ... аIЩУ на ... ази IIмем С. ин .... Уциране струје у секунс 
дар"ој ",ици магистишу гВоз .... еио језгро ј, и окрећу 

мета ... иу ПАО'!У cl. Такав МОТОI' М" IШО што га иока
зује с .... 170, 11, назuан је "мотор са mal' I-\С1'СКИМ за
Аоцњаваљем « и да се са ЊИМ поотигilе најбољи реЭУА-
1'а1', не 'греба уаети струје са вр"'о висошlМ ФРOl<венцијама 
- да ни су више од четири до пеl' хиљада - прем' да 
ће се он ОI<рета'l'И и са десет хиљада, а и више у секунди, 

На СА . 170 , !, пре .... сТаНљен је шемаТИ'ШII јс .... юl мотор 
са дна ,Iанц" А и П. ;I"пац А спојен је са "'lIIшјом L а са 
љим је у низу с појена примарна шица Р, '<оје се сА 0-
бадин .крај може СlIојити оа И30АОВё1.НОМ II ... 1 0 ЧОМ Р 1 као 
што ПОI<азујо тачкаста ,Iинија. Други ... анац моторов В, 
спој ен је са секундарном жицом S, '\Оја ј е оает у ин
ДУКТlIвној 1.10311 са примарно" шицом Р. [{ад кроз ПОА 

н.алеМ:Оll Т I ПР О.1ШЈ И навзменична отруја! она протиче 
у исти мах "po~ отворену АИНИ';У L "ао и жицу А и Р. 
Струја ПРОАазсlш кроз Р, IIндуцира се"УII,ЏЈ.РНУ струју 
у жици S, која про .. ааи са.... I<рОЗ моторов ... анац В. 
Струје У ССItУнд:tрпој ЈЮЩИ R I! примарној Р, раЗАИl<ују 
се у фази Си ОВIIМ "АИ приблишно за 90', 11 могу окре
тати а.рматуру, "оја. би бида у ИНДУlI'rивн,ш ОАНОСУ са 
Аанцима А и н, . 

. На сА. 170, III имамо Сличан мотор М, са два даllца 
А, и В,. Примарна шица Р спојена једип>! својим "ра
јем са . "иниј о м L, дејствује на се"ун .... ариу ЈЮЩУ S која 
је тако наl.lијСllа , да моше издршати BIICOIIY е .. ектро
МО1'орс"у снигу. С том су шицо .. спојеиа оба моторова 
... анца, II то ЈСД"" непосродно , а ДРУI'И кроз "ондензатор 

"нога је заД"'I':111 да у струјама Аанаца А. 11 В, иза
зове разАIII<У у фази. 

СА. 170, ЈУ по"азује вам Оl1ет другоја·\И распоред. 
ОВАе су дво "рнмарнс шице Р, и.Р,спојене са ",инијом 
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L, једна неп()средно а друга кроз КОIIДС llзатор с сла

бога капаЦlIте~а . CBa l{a примарна ЈЮIIЏt вма по једну 
секундарну S, 11 S, које су у низу СП ОЈсне са Аанцима 
А, и В, мотора 1\1,; конденэатор С слути и овде да 
произведе Фаэну разлику између струја, које ПРОТИЧУ 
RрОЭ матор .. Пошто су ти Фаэни мотори са ДАа ИЛИ 
више Аанаца сада добро познати , они су и пред став

.,,,ени овде само шемати'lКИ. Мс!)у тим 11 ако су мотори 
те врате эа сада важни само са наУЧI-IO I·Ћ Г.АGдишта, 

ип,,:к "е они беs сумље скоро бити примељени и у 
практицн. 

Држим да би БIlА'О корисно да У ЧIIIIИМ неколике 
напомене О ' разним применама спровоl)ОIЫL еА еК1'РИЦН

тета једном )l(ИI\ОМ. Очевндна ј е ствар , ла кад имамо 

ПОС.llа са струјама писоких Фреквенција, да је спајаље 

.. ,шнца са зем,,"ом - бар кад је 8А81промоторска снага 
струј е веАИI<[t- корисније него да се употреби по
вратна шица. Кад јс струја јеДflОСМПС..1епа· ПАП над је 

слабе учестаности онда је такпо I3раћ.'\ње струје JlРОЗ 
.земљу незгодно, јер прве С'грује изазнnaју lIIT01'IIe хе
мијсие радље, а обе заједно У"II'IУ СИС'l'ајуlш на су
седиа елеК1'\Нlчна спровођеља ; међу ТIIМ над су струје 

Dlюоке учестаносl'И ОВ.е те сметње ПРШ\ТНЧIШ не ПО.:. 

.с,тоје. Али ан. О је e.AeltTpOMOTopcKa CIInra унотрсб..ье l-l е 

.струје Бр.llО ве.1ИIШ, онда је и npahafbo струје I'Р ОЗ земљу . . . . 
ОУВИШНО Јер Је Оll;\а еКОНОМНИЈ е СПрОВОДIIТИ СТР УЈ У !{роз 

отворене, IЮ СПОЈене СПРОВОДНl1ке нсги "раз затворен 

.<анаЦс И al<O преllОС сиаге на дв.ышу lI а ш!ДустријCIюј 
ОСНОПИ, а ca, ~1O једном Л{ИЦОМ моше НЗГ.·lCдатп ј ош пс

МОГУћ Оllима, којима су СJlспернмеНТII I1 знршеНII у том 
. . 

СМИС.IIУ непознати, за оне КОЈИ те СТАn!'И знаЈУ та"ао 

пренос није немогућ. И заиста, ја не Пl IД IIМ зашто се 
једна ТaIшаШlиаАација не би МОГАа остварити. У оста
.II0М Н А требft мислити да су за то потре,бllС струје врло 

Iшсоке Фреквенције јер ' чим се употребс струје рецимо 
од 30.000 ВО;1&1'а, спровођење само једном ЖИЦОМ може ' 
·се ' извршит!! са ииским ФреквенцијаЫft I<ао 1111'0 су МИ 

'То непосредно експерименти показали. 
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Над је учестаност висОка врло се .<I1ШО може из-о 
вести и реГУЛll сати такво спровоt)ење на !Јачин пред

ставље" у сл. 171. Ту се циде две примарне жице р
и Р" и сваКа је по једним крајем спојена са линијом L, 

" 

С •. 17]. 

а другим крајевима са ]юндензаторским и,][)чама С и С .. 
Поред љих су ј нам~ш'Гене друге конденоаторске п.<оче· 
С, С, од којих јо једна спојена неносрелно са линијом 
L, а друга са једном ве . .шком ИЗО .. Юllап()м ПЛОЧА М Р,. 
Око пршraРПЈ]Х шица наМ01'ане су секундарне дебе",е 
жице S и В, снојене даље са одговарајуhим справама 
d и 1. Над се иромени даљина нондензаторских п",оча. 
С и С , онда се мења и интензитет струја у секундар
НИМ жицама S И S,. и најинтереснија ствар 'у овом 

. . 
експерименту Јосте пелина осетљивост 'I'е врсте регу-

... 1исања, јер 11 најмаН.Ја промена у даљини плоча иза

зива вр"'о ВСмше промене у интензитету или јачини 

струје. Осе1'.ЫШОС'1' се може довести до маЈ<СШlума онда, 
кад со тюша ФрС]ШCfЩIIЈа удеси, да JI)шмарна . жица. 

сама за се (је:! п.·юче о]]ојене са љеним другим крајем, 

испуни .заЈедно са затвореном секундарном жицом 

УСАОВС за реЗО\ЈaIщију. И онда и најмаЊI1 промена ка
пацитета САободпога ПОАаЈ иэазиnа npJ10 ll С.llии.е промене' 

у интензитету струје. На пример ја сам могао све те 

појединости ТI1IЮ удссити, да је само IIриближавање· 
l<аIше особе ННАУIЩIIОНОМ кале!"'у знатно мењало сјај
НОСТ упаљСIIИХ лампа у еекундарној ;НИЦИ. Такви c'f 
енопеРИМСЈ-IТtI наравно оада ШЈ,.н<'НИ са-мо са научног ГАе· 

дишта аАИ I,е свакако времсном настати важни и за· 

ПРаЈ<ТИНУ. 
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ВРАО ОС виоока ),чеотаноот не може употребити 
код мотора и то због гвоздених језгра. Али ое онда 

мо;,немо ПОСАУНПIТИ напрасним "ражњен.см r..Аа6их. Фрек
венција те lIа тај пачин поотиlш добре отране струја 
ВI1СОКиХ фреl<веНL\ија, а да с тим не доведемо гвоздено 

језгро у не,югуhноот да прати брзе варирације отрује 
и да не губимо великих количина Сllергија у језгру. 
Ја сам HaUlao, да је врло згодно стр ујама слабих Фрек
веНЦИЈа, кретати нанзменичне моторе ТН.ItИМ ДИСРУПТИВ

ним пра,шыэњом кондснзатора. Извссша upCTa таких . 

мотора ДО l{ОЈИХ сам дошао пре HOKO.lIIНO година, има 

затворене оскундарне ланце и окрећС се ВрАО тачно, 

кад се кроз ИНДУl<ционе I<алемове ПрUIlУС1'е Tal<Ba ди
СРУПТИlIна IIражњења. Разлог у САед "ога ое таюЈИ мо

тори праВИЛIIО окрећУ јесте у томе, што ј е фазна AII
фереНЦllја иэиеђу отрује у примарној 11 OCI(YHAapHoj жици 
управо од 90 отепени, што није САуч ај "ОД отруја ола
бих 'Фреквенuија, "оје хаРМОНИЧRИ ра01'У и опадају. 

CBal<al<O ће бити ИlIтереоно да ПОI<аже" рад јед
ног про ото г мотора те врсте' у 1'0",,"'0 пре 1111'0 ое у 

опште м ИС.IНI , д.а су дисруптивна I1рааньења lIеЗГОДRа 

за тај посао. Та"ав је матор нредстаПЈЬСII lIа ол. 172. 
Ту имамо једно пеnе гвоздено језгро i са уеецима у Ј<оји.\lа 
су смештеll И дебе~и баЈ<арии ОI<ПИРП с с .. Б~изу ј еэгра 

C .~h @! 1' ~;~. ! I _ a~~':~. 
I С ~. _ 

' " 

__ "О 

" , " ~ .D 

С •. 172. 

је MeTa~afl "О.'уТ D, Ј<оји ое слободно може Оl<ретати. 
0"0 језгра јо намотана примарна ЈЮЩi\ С, за lюју оу, 
у тачкама а и Ь, опојени крајеви оеl<Уl!дарие JlШI~е S 
једног обичног транСФорматора; примарна њеL'ова жица 

р ОПОЈена је за полове Једног наизмеНl1'lНОГ генера1'ора 

а, ниокс }ј,Ш умерене Фреl<венције. ИзмеђУ полова ое
кундарне 1I<1I11e S унеоен је и конденза1'О Р С I<оји се 
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праЗНlI кроз ваэлушнн (мој d d I<оји ос може опојити 

о "аш,ел! С или у низу ИАИ оведен IsIШI1 t ! . [{аД" с.е ове 

удео!! како треба, I<ОЛУТ ос D окрепе веоlllI< ()М снагом 

а гвозден о се ј сз rро i не загрена јако. Mel)y тим кад 
оу струје виаок!! х Фреквенција, језгро се врло брзо за
греје 11 обрт!!" Сllага колута опадне. 

Да би е l<СПСјЈiШ8lIат био нао што треба, ваља се 
претходно осигурат!! да ое RОЛУТ D не oI<pe he кад нема 

. пражњења у ,1 ,1. Боље је још употребити велико гвоз
дено језгро ) и Н.онденэатор пеАикоr- капаЦIfТСТа. те да 

ос ИЛИ сведу IIЛI са овим уклоне наметнуте брзе ооц"

Аације . Пазеhи lIа "звеана проота правила, мени ј,е 
lI о па .. о за PYl<O" обртати у иизу ИАИ оведене једно- · 
с.МИСАОНО јноторе таJl~ИМ ДПСРУП1'ИВНИМ праi-юьењем и ТО 

са "АИ без повратне жице, 
Измс~у ра'"ШIХ отрујних појава, можда је најинте

реСНIIја појава IIМl1едапције коју налазимо у. опроводни

цима Iюд струја, l<ој е се nр.ю брзо мељају . У моме првом 
члаНI<У прсд ююриканоким друштвом ИШЮIњера еАШ<-. 

. ТРИ'Iар", ја оам опиоао неКОЛИI{е сључајевс те "р оте. Ја 
сам онда пока;)ао да кад отрује ВИООI<ИХ ... реIшенција 
нроти'!у "роз дебе,IУ металну шипку, да маше на тој · 
ШИ1ЈЦН бити мсета удаљених оамо за НЫ\ОАНКО санти

метара са TQJIlНt Ol\of потенција.лском раз.лаКО:\f да СВ ,.(оже 

упа.НIТИ оБIIЧН [I. .лампа с.ија.Нlца. Онда са :\[ описао и 
'Ш'll'СРССIIO понашаље разреl)ених гасо па 01\0 таквих 

ОНРОВОДШlка .", наглим IlаДовима струје. То су појаве 

'од оно г лођа још бо."е ПРОУ'lене и не hc бити без . 
интерсса да један или два так"а о .• учаја ОПIlшем . 

Н" СЛIЩII 173 а, В 11 ВЈ су дебеле баI:арне ШИIше 
·опојено cuojIlM дољим "рајевима оа НОIIдензаторсниМ · 
r:rАочам а с и G

1
; lIаСl1раМllе пдоче RондеН:-ЩТОРСК8 СПQ

јене су за 11 0лоое секундарне ;нице S ј однога трано- , 

Форматора RИСОl<ОГ напо на, "ога је прима.рна жица Р, 
везана за IIаиаМ0НИЧНУ динамомаШIlНУ G слабе учоста- , 
НОСтИ. Itонд''''затор ое као обично празни кроз ва3-
ДУШНИ слој d d кога се дебљина може реГУАисатИ. Кад . 
ое прашњсљем удсси брза вибрација струје, онда ое 
МО}l{С А ан.о IfЭ ВРШИТИ Gледеhи занимљив Сl\.оперименат. 
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Крајеви се бакарних шипака В и В, с пој е једпом си

ја.А.ИЦОМ 1'11 1\1i.l .. 10га броја ВОАата; мало flШН.е утврди C~ 
сија,шца 1, од 50 ВОJlата; још ,шшо друга Јодна СН

јаJlица l, ОД Ј ОО ВОАата и на ПОСJlО" ' ,, )' "а извесној 
даљини ИСПОД те Jlампе једнаиспраж",сна цев T,RaA 
се ЗГОДНО ()л редс ПОАошаји ТИХ справа , могу се све 

усијати у И C'I' '' мах И а"о су све спој е rrс с а ИСТIIМ ме
·та.ШИМ ШИIII{1,ма и ако им је потребан раза" број 1\0-
.Аата 3Ј .. . сиј а ље. 

Сл . Јја, 3. СА. 1,3. 1., C.t. 11;(, с. 

На СJl,ш ама Ј 7 3 Ь, 11 Ј 7 3 с, llредст,шљепа су друга 
два експеРШlCнта за Ј:оје пије потребпо ТalЮ 1'а4110 

удешавање нао Ј{ОД горњега СRспеРИМСIIта, На СА, 173 Ь, 
виде се две сијмице 1, и 1, прва од I ОО а друга ОД 

50 ВОАата, Кад варюща стане проеЈШI(Ю'И "ОД d d, 
Аампа ОД 50 ВОJlата гореће jaKQ" СUСТJl ОШ!;У ДОК ће 
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.шмпа ОД 100 UO,raTa ИМ, горети БрАО С,Јабом СБеТАошhу 

.,-,и се не ЬС ШIJШКО ни упа.шти. На прnтиn ако се 
I\рајеви баl<аРЈ/IJХ Шlшаl<а В В споје I<aIШIJМ деб"АИМ 
спроводНlШОМ В,, онда nе се Аамщ'; ОА 1 ОО ВОАата уп а
АИТИ, а она од 50, угасити ICA. 173 с ) . !{i\O што сам 
ја већ ' напоменуо, ти се резултат-ц не могу приписати 

само учсстаИОСТ1Ј , всn нарочито брзини ваРlJјација, која 
молtе бити яе.ННtа и оа нисюtМ ФреквеНЦllјама. 

На ИСТИ ее нп:iпнт може извести ј о'ш читав низ 

- исто тан:о интересних експеРltмената а нарочито. ЈОШ 

и са јеАносмислеrlИМ струјама и они нас упознају са 
МНОГИlo'{ ваЖНИ;\l особинама ,еАектричних струја. 

у горљн:м са м експериментима нарочито изнео 

светАос·не појаве Н БИАО би потребно проучити их по
себице; а.АЈ! да би то проучавање БИАО потпуно , АРЖИМ 
да је потребно да са не[(Q ,IИКО речи пропратим тако 

звану еАet<тр",'шу РСЗ0нанцију, О "ојој 'Ваља увек во
дити рачуна код тих екоперимената. 

о електричној резонанцији 

Појави САСЮ'ричне резошщције ове више и више 

обраnају Ш\ ~C Ilащњу иншињера И ПООП\Ае оу ВрАа 

важне у праКШ'.Ј"ој примени наизменичнrrх струја. Са 
неКОАИКО ]Ј емо напомена пропратити те ЈЈојаве ОВОМ . . 
I1РИ.Ј11ш.I)М. 

Очеuидна је отвар, ако успемо да употребимо деј
отва еАО1ПРll'llIС рС30Н3.IIЦИЈе у праНТИЧIJОМ раду са 

разним едеlП!JlРIlНIЈ\Ј соравама, онда Ј е П Оllратна ЖИЦа. 

са свим пеlютрсбна јер се електричне Пllбрације могу 
исто TaI<O добро спровести, а кад што још и боље 
спровести ј еА НОМ )ЮЩОМ него двема. С TOI"a би најпре 
ваљало видети IШRО се МОГУ поетиhи lIојаое чисте ре

эонанцијс. И теорија И екоперименат пам IJОI<аэују, да 
је то немогуће постиnи у ПРИРОАИ, ' јер у [\оАИКО ио
једине ОСЦИА'Щllј с бипају јаче и јаче, у тrмико губитци 
У ТСАУ ["'је ТРСllерп као и у OI<OAHoj среДIШI' јаче расту 
и наравно опrечавају lJибрацију, "оја би IIначе непре
стано рао.ш . У ОСТаАОМ то је добра ствар Што се чиста 



~OI 

резонанција IЈС може произвести, јер се иначе не би 

МОГАе набројати сое оне опасности, којп"", би БИАИ из
Аожени е!~сперимеl\татори. ОlIако пю~, РС:ЗОНUНЦllја по
стаје само до неког извесног степена јер ве.ШЧИl!а до 

које се она може развити ограничена је ненотпуном 

спроводношhу и непотпуно&! еJlаСТIIЧIIOШ}'У средине ИАИ 

у опште губllтцима у САед треперења . S' I<ОJlИКО су ТИ 
губитци маљи у ТОJlИКО је резонuнција IIel;a. 

, ИОТИ је случај и са м:ехаНИЧltИМ пиБРUЦllјама. Једна 
ое челична шипка MOHte устаАасаТII 1{1:l"rшна воде IЮЈе 

на њу падају у одређеним интервалима; "Од CTaI<AeTU 
једејстnо ре:ЈОllаllције због nеће еАасТIIЧI!ОсТl{ његове, 
још већс, јер се једна стамена чаша може разб'lТlI само 
ако се испред ње произведе ТОН извесне ВlIсиве. 

ЕлеКГРИ'lllа резонанција биhе у 'ГО.1ИlЮ потпунија . . 
у I<ОАИКО Је маљи отпор ИАИ импедаlЩI1Ја спроводне 

средине и у I<ОJlИКО је саnршенији ДIЮJlеl<'l'РИК. Хад се 

Аајденска БОI\а праЗНII кроз кратку II.!е'I'еЈIИЦУ танких 
жица, онда су горе поменути УСАОВ" по свој прилици 

најбоље испуљени и појаве резонанцијо су вео"а при
метне. TaH:au већ није С.Аучај са дипамоыаl1шна i\'1а, трано

ФормаТОРI.f?l·НL 11 њиховим ~апп.има II.iНr у ошпте оа 06И4-. . . 
ним ИПДУСТРИ.lским апаратима, код КОЈИХ ЈОШ гвоздена 

језгра заплиl,у. а често чине те је та по.јава И немогуlш. 

Што се пю( тиче Аајденске боце, кој "'1 ое llајчешhе 
сдужимо да IIока}кемо реэонанцију, ~10paM IIриметити, 

да се те ПОС.\!Отрене појаве често ариаисују али ретко 

кад аОС1'ају у САед праве реЗОНaIЩllје јер се ВрJlО ... ако 
у ТОМ ПОСАУ иоже погрешити. То се на неСУМIbИВ начин 
може о.ВIIМ еI<спериментом потврдити. У""нте 'на пример 
две ве ... Пlие изоловане металне ПJlоче ИЛИ AOll're ноје ЋУ 
означити оа А и В; метите их близу једну до друге и 
напуните их на«вом еАектростатr·РП~Оi\l I-I ..-IИ ИНФАуе1'НОМ 

машинОМ ДО ТОАИи.ог потенцијала, да I\aA би само МаАО 
повеhаАИ потенцијаАНУ раЗ_ШRУ између ЉИХ, да варница 
између ЉИХ прес[{очи.' То се у осталом може доста 

Аако удесити. Ако оад другу једну плочу - У'гврђену 
на liзОАоваНОј дршци и спојену ijeAf/O" лшцо,,) са јед
ним 110"'001 секундарне жице каквог IШДУ!ЩИОIIОГ ка-
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Аема UИООЈtОI'а HaIJOHa, кроз КОЈИ протиqе lIа~lзМ'енична. 

струј:! ( по "Оl'У ћСТВ)' што више учестаности } - при

БАИЖИМО једном наеiектрисаном те.<у А ИАН В 11 то тако
да је б.,,,,же јсдноме но другоме, · ваРlllща ће неизо

стапно нреско'IИ'ГН нзме!)у њих; 'Го ће се свакакО де

СIIТII онда ако је потеНЦllјаА каАема којll ј е спојен са 

ПАОЧОМ довољно висок. Ова се најава може објасиити 
ИНДУ"1'ИШIlIМ дејством приБАижене l1Аоче на теАа А и В· 
у САед чега ј" морма прес"очити варниц~. I1зме!)у њих. 
Кад варница постане, елеI<тр[щитети се неутраАИШУ јер. 

су теАа А и В би.ш извесно време ме!)у собом спојена 
самом варшlЦОМ . ААИ та nе варница постати па БИАО' 
ту розоншщије ВАИ не. Ме!)у тим а"о и [fe буде вар
нице, ИlIаЈ{ 1".0 се отворити извесна елекгромоторска 
снага измеljу теАа кад 'се једиоме од 'bIIX приБАИЖи. 
поменута П.А О 'I(1.; према томе riриб.l1ижавање ПАоче И' 
ако "е .може упе" да произведе, она ће уос« тежuТlt· 

·да ИПДУI<LЏlј ом нроизведе парницу изысl)у речених на
e.-lеКl'Рllсаних те.ла. 

у местО) иаСАе«трисаннх Аопата ИАН ПАоча А и В 

узсhемо оБАuге .,шјденс«е боце; исто та[{о у место ма-
. . 

ШИНС «оЈ" Је истина «ао lIаизменични генератор ви-

001';.е учсстаности ЭГОДНИЈа за екоuеримснn.'Г, можемо· 

узети другу "'''јдснску боцу · ИАИ читаву батерију боца. 
I{ал .се такое боце испразне «роз Аанац с",абога ОТ

пора, «РОЗII њ' ве пројур.rrи струје nр.,IО · nисо"е Фре«
uснцијс. Св-л се ОН3.; И30Аована П..iоча може сџојити са· 
једном 06 ,101'0'" опе друге боце !ИАВ батер"је) и "ад се 
пр"бмIНШ IIроој бощ[ напуњеној претходно до .висо«ога 
потеНЈ.щја,-1а, 1{а1<ВОМ ИНФАуентном маШИIlОМ, реЭУ.Ата"г nе

бити ИСТII нао мало час; прва ве ое б()ца испразнити 

кроз TaНl'" паздушни слој lIа ДРУГУ. Me~y тим обе боце' 
и ЉИХОВ Н .,щнци не морају бити боље удешени но што 
је на п'ршlOР "онтра бас И тон "оји даје "омарац на . . 
да «раз ваэдушни САОЈ НАИ прескачу мале nар"ице ИМ< 

да тај С,ЈОј буде у извесном напону коме је нонод ин
дунцијом пэазвана наизменична еАектромоторска онага.,. 

која постајс кад . се једна боца почне празнити. 
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На исти со наЧIIН може УЧИНIIТИ друга једна по

грешка САичпе природе. Ако ланци дое бо це теку па
рале.АНО и е!<сперименат је та!{о удеШОIl да се боце 
празне, па с.е једном ТОМ ланцу дода ј э .. џш I\а,Аем јШ1ца, 
онда, ако е!{сперименат не испадне ' за РУIЮМ, 611..10 би 
погрешно заl(ЉУЧИТИ да је томе узрок H~je ,ЏlOг.,aCHOC'" 

оба ..!анца; јер оба јанца дејствују као ](опденза'горске 
оБА аге и додаваље онога калема jeAIIOMe том Аанцу 
који TaRot)O дејствује као .. аАИ l(Qндешатор )'чиниhе, 

те ће наизменична САектромотороиа снаГа на 1I0лов~ма 

опаоти и паРНllца не 1'.е МОћН прескочити . 

Да' се појаве е..!ектричне резонанцпје изведу како· 
· треба, ваљало би употребити аАТернатор са хармонич
ким падаље м и растењем . струје јер кад се струје на-. . . 
прасно ' прекидаЈУ и спаЈаЈУ, посматраЊI1 fII! су са свим 
истинита и верна пошто се многе по.i[lЩ~) ној е зависе, 

од брзине про .. ена, 'могу произвести са Фрекоенцијама 
· веома раз .. 11 'ЈНИМ. Па и ако се на то УIIО1'ребll а.-'1'6р
натор, ј, онда се може до1'.и до погрешаюt. Над се један. 
.. анаЦ споји са а.периатором, онда има 6езброј!ю много 
вредности за капацитет и саМОИНДУlщију, !<оје !(ад се· 

· комбинују могу ионунити ус-,ове реЗОll а flЦllје. Тю<о се 
исто и у механици . М<1>I(е наhи безбројно МIIОГО ЭПУЧ!;lИХ 

· виљушака iдијапээона) који одгооарају ИАII резоиирају 

неком тону извесне висине И.Ш II<LПРСГПУТНХ опруга . 

кој е имају IIзвесну одређену периоilу трепереља. ААИ 
1'.е резонанција БИТII најсавршеНllја онда Ј{аД је "ретаљс ' 
најс .. ободније. Код мр.ханичког TpenepClLa, шц сс o,la 
дешавају у обичној средини, - реЦIl"О ва:цу ху - од 
слабога је значаја, да АИ Ье једна з вучна ЈЩЉУШЈ<а 
бити Мa..I О ое1'.а од друге, јер оу губll1'ЦИ У вазДУХУ 
npAO с.itаби. Истина со може једна танла IНI..1:)УШЮl за

.творити у суд У коме је ваздух раз ре l)ен 11 овсдавш" 
на тај начин отпор ваздуха на најман,у меру, постиhи 

'боље резопаТОРСl<О дејС1'ВО . Спакако овде раЗAlша пеhе 
бити ВрАО пеАика. На против та би разм!шt би .. а знатно 

· ве1'.а кад би дијапазон био замо':!ен у живу . 
. Што се · тиче еЛeI{ТРИЧКИХ вибрација најважнија је· 

с:гвар, да се поједини умови тако удесе, да вибрације. 
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буду што слоБОДНИје . Ве.щчипа реЭЩ!аТОРСКОГ дејства 

завиои, ПОД иначе Једнаким условима, од КО,Јичипе еАек

трицитета која се "реnе или од јачиие еАеЕ<тричне струје 

што кроз 'Аанац протиче. ЛАИ се сам тај ланаr~ про-. . . 
ТI!ВИ нролазу СТРУЈО СВОЈОМ импедаНЦИЈОМ па С тога, 

да би дејство било што боље, ваља свести импедан
цију на ltaјмању мору. Са свим се она не може УКАО
нитн веn само ДOl[el< .. e, јер се омски отпор не може И3-
беnи. Међу 'ГИМ "[{О је Фреl{Венција употреБЉОl[е струје 
врло висока, КОЛIIЧlша се струје одређује практич'КИ 
једино саМОИНДУШЏlјом. Самоиндукција се пак може 
избеnи ЗГОДНОМ КО'lбинацијом између ње И I<апацитета. 
и: al<O је одпос између њих Tal<aB, да се оне, при упо- ' 
требљеној учестано сти, узајамно потиру, - то јест ако 
су им вредности такве да испуњуЈУ услове за реэонан

цију - . и да највеnа КОАи'!ина струје пролази Кр03 

спо .... ашњи ланац, онда је пајбољи реЗУАтат постигнут. 
Тога ради је проотије и сигурније да се КОllдензатор 

споји у низу са самоиндукцИјОМ. По себи се разуме да . 
може бити и таюшх Iюмбинација, "ојима nе се ПР'I датој 
Фреквенцији ПОСТIIIНf најбољи резУДтат, "ад се "онден
затор сведе (slшлt-ираl са саМОИНДУl<цијоним ""лемом. 

Да АИ nе се један ИМI други начин употребити, решиnе 
ОКD .. 1.НОСТИ под ItOjltl\tf\ се еItсперименат ИЗВОДИ. А./Ш: ако 
се експеРИМСllат удеси спајањем у низу, онда се може 

узети САаба саМОlIлукција а велики капацитет ИАИ мали 
каПal\Итет, а јаю]. саМОИНДУl<ција; ова"ако јо ово по
следље боље, јер се nеЛИIIИ капацитет у опште теШI<О ре
гулише на маАС степене. ЛIIО је калем врло јаке са

моиндукције, I<rIIТИЧКИ је Ilaпацитет сведен на БрАО 

с.шбу меру и сам "апацитет "аАема је врло често ,.1,0-
во...ьан. У остаАОМ, ана се на извесна. правила пази, 

лако је направити таиав юuем, код кога nе импедан

ција бити сполен« само на омски отпор, јер за сваки . . , 
ка.-lем има ОЧОШЦIIU Једна из вес-на учестаност при КОЈОЈ 

nе IIМl1еДаЈЩllја бити сведена на најмању меру те nе и 
кроз ка..lе.[ протицати најјача отруја. 

Тај ОДНОС између саМОIIНДУlщијо, капацитета и 
. . 

ФреквеНЦИЈС постао Је важан код справа са наизме-
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ничном струјом као на пример код тр,шсформатора ИАН 

мотора, јер над се ти мемеНТI1 згодно комбlшују, онда 

оу оа овим нспотребни скупи кондензатор". ИСТО је 
тако моrУће, нропустити кроз каАеме каlшога наИ9ме
вичног мотора 11 под обичним ус . .юВlIма, ма I<aI<BY . 
стр'ују САабе САектромоторске снаге па саоршено 119-
бе!ш споредне или ПРИВИДllе струје, и то се у толюш 
лаI{ше може извести у I<ОАИКО је мотор веhи; само је 
онда потребно да отрује буду врло виооког потенци
Јыа ИАИ виооке учестаности. 

С.1Ика 171 показује један распоред употребљен за 
проучаваље резонапције алтер"аторима ВlIсоие учеста

ности. Ту видимо један I<алем С' (Ја IJС.ншим бројем 
. , 

С •. 174. 

завоја, подељен на више мањих одељана :кано би се 
згодније могао реГУАисати. Rалем С, спојеи је jeAlIlJM 
своји~{ крајем за АИllију L која долази од алтер"атора 

а; а другим, једном од двеју ПАоча с КОIЦОIlзатора с с. 
кога је друга плоча (с , 1 спојена оа јсдном велИl{ОМ 
ПАОЧОМ Р, На тај се наqИII и капаците' l' '{ оамоиндук-

• 
ЦИЈа удесе према учестаности динамо "ашипе, 

Што ос тиче пељаља потенцијала реэонаторским 

дејством, може се реlш да се потенцијал бар теоријоки 

може попети до ма које вреднооти, пошто оп зависи 

од само индукције и отпора и пошто опи могу опет 

имати какво ХОћемо вреднооти. Међу тим у практици 
избор ТИХ ВОАичина није неограничен, а lюред тога има 
и ДРУГИХ У'I'lщаја о којима Ваља ВОДИТИ рачуна. МОГ АИ 
бина пример почети струјом од 1000 во"шта и попети 
електромотороку онагу на педеоет пута Behy вредност, 
али ое не би могАо почети OtpyjOM од 10000 nО,,1ата 
11 попети је на деоет пута већУ вредпост, због губи-

OTSPIJ'IU :rt:С4ВИ.А. 20 
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така у OKO,IНOj средини, који су губитци ве.шки а на
рочито al<o је ФРeI<ВеЈщија висока. МОГАО би се на при
мер почети струјом ниске ИАИ високе учеС1'аности од 

само два ВОАта па попети њену мектромоторску снагу 

на више стотпна већу вредност. 

Обично се струје нискога потенцијма претварају 
у струје ВИСOIюга потенцијма, и тога ради се може 
узети обицан индукциони кмем; међу тим се по кад 

. . 
што можемо ПОСАУЖИТИ распоредом КОЈИ ПОI<аЗУЈе СА. 

174, П. ОВДС имамо каАем С подељен на яр"о многе 
одељке па се IIеКОАИКО њих употребе као примарна 
жица. На тај ое наЦIIН може у иоти мах регриоаm 

11 примарна и секундарна жица. Један се крај кмема 
споји за АИШIју L. мтернатора, а друга се линија м
тернатора (О ) опоји оа ма којом ДРУГОМ та'lКОМ тога 
кмема. Такав каАем оа примарном и секундарном жицом 

I<Оје ое могу регулиоати БрАО је ЗГОАан и за експери

менте са ДИСРУПТИВНИМ пражњењем. Кад ое на тај на'!ин 
прапа резонаНЦI·ча постигне , почетаIt таласа се На.Ааэи 

на олобоД'IOМ Ј<рају кме>!а, У ово>! случају на пример 
на ПОАУ ФООФОIжоте Аопте В . То ое у ООТаАОМ може Аако 
познати пооматрањем потенцијма на ЖIЩИ w близу 

кмема. • 
у веЗII оа резонанцијом и оа пр;Юлемом о пренооу 

енергије ' на даљину једним (Јама ОПРОВОДНПКОМ, о чему 

је била реч "аАО час, хоћу да се дотакнем једнога 

предмета, Ј<ој" ми је непрестано у 'Памети и lюји ое тиче 

благоотаЉ::t опију нас. То је преноо разумљивих оиг
нма иАи знакова, а мож'да и снаге на даљину без 

икаквих опроподника ИАИ жица. Свакога дана раоте у 
мени увереље о могyhности И практичности тога пред

ыета, па и ако врло добро знаы, да веАИI\а веhина 
наУ'lара нс верује, да Ое такви реЗУАтати ыогу прак

ТИЧКИ и непосредно поотиhи, ипак МИСАИЫ, да они ови 
држе, да су резултати постигнути у ПОСАедњс време 

у том праоцу такве природе, да могу подстаћи поје
динце па даље размишљаље и .експериментиоање у том 

правцу. Мајо је пак увереље тако јако у том СМИОАУ, 
да више нс оматрам да је тај . преноо енергије ИАИ 
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~игна.ла теоријски оамо могу", већ да је т() ВрАО оз
биљан проБАе .. мектротехнике, који се ј едног IIАИ дру
гога дана мора решити. Сама мисао о преносу миеАИ 
-без , жица јесте природна ПОСАедица најновијих иотра
живања на пољу еАlJктрицитета. Многе еН'l'хузијасте 
.",е .. ШАе су одмах, да се може теАефонисати на ма какву 

Ааљину само индукцијом кроз ваздух. Ја не могу да 
идем тако Д.але'КО, а.ли Тор .... о верујем, д" је могу"е, 
јаким маmинама изменити еАектростаТИЧRО стање наше 

земље и онда преносити разумљиве еигна .• е а мож'да 

и снагу на даљину I! без е l1роводню,а . Јер у самој 
~твари шта би мог АО сметати остварењу те заМИОАИ? 
Ми знамо данас, да се еАектричне вибраЦlIје могу пре
носити оамо једном жицом, зашто не би п о [,уша)\1I да ' 
се за тај посао IIОСАУЖИМО земљом? Не треба да ,се 
УПАашимо мишљу о веАикој даљини. Неотрпљиво>! и 
журном ПУТНlШУ који броји поштанске сахате и кило
метре, земља мо>ке изгледати БрАО ~е .. lIша; 3АIf нај- 

оре"IШјИ" људи,ш, аотрономима, који пос","трају небеса 
и мере земљу својим огромним мерилима , за 1ЬИХ је 

·земљ9. веома мала. Такав исти појам о uеЛII'-lИНИ эем

.",иној мора имати и еАектричар, јер [,ал ПОЮICАИ на 

брзину којом се извесни еАектрични пореЋЈ еhај простире 
кроз земљу, свака помисао о даЉИНII мора у љему 

ишчезнути. 

Једна важна тачк!' БИАа б .. , да се ДОЗ llа КОАИКИ 
је капацитет земљин И КОЛИКО би елеКТРШ(fl1'ета на љој 
БИАО кад би се наеАектрисала. Јер истина 11 ако ми 
немамо позитивних доказа да 'lOже у' простору посто-
• • • 
Јати нer,о наО,lектрисано теАО, а да не ОУ де у љеГОВОЈ 

БАИЗИНИ другог неког теАа СУПр01'НО Нl1електрисаног, 
. . 

инак Је ВрЛО вероватно, да Је наша З0мл,а у ТaIЮМ ' 

стању, јер '111 какав био начин по [,ОМО се она ОДВО
јИАа од ДРУГIIХ небеских тела, - а 1'аIЮ се у осталом 
тумачи њен постанак - она је морала задржати у себи 
извесну КОАИЧИНУ еАе[прицитета као Ш1'О то бива при 
~BaKOM механичком р"здвајањупојединих тела . А!ю је 

АаКАе земља једно наеАектрисано телu, 11 30Аооаll0 у 

ПрооТору, онда је њен капацитет веома мали, - маЉ!1 

20'" 
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ОА јеАНОГ хиљаАИТОГ Аела фараАа. ААИ ВИШИ ОАојевlI' 
вазАУШНИ СУ СПРОDОАЉИВИ, те тако може бити да има 
У САоБОАНОМ простору И пан аТМООФере НeI<е ореАине,. 
која може бllТН наеАектрисана супротним електрици
тетом . И ОНАа капацитет може бити неоравњено веhи. 
Свакако је па" ВрАО важно, Аати јеАНУ ИАеју о КО.Ш
чини ОАеКТРИЦlIтета, који . земља на себи може имати. 
Тешко се може Аанас реЬи Аа ћемо моtlИ дознати 
праву вреДноот те I<О.шчине, али ое можемо наАатlJ. 

Аа Ьемо ИПа1< уопети и то помоhу елеI<тричне ре

эонаl!ције. Је]! ако нам икада иопаАне за руком Аа. 

Аознамо, у I<аЈШIIМ пеРИОАама ООЦИАира земљин eAeI<
трицитет кад ое поремети каI<ВИМ оупротно наеАеI<ТРИ

оаниМ системом ИЛИ познатим ' еАектричним .I1анцем, . 

ОНАа Ьемо ло~нати отвар ОА највеће ваншооти за БАа
гоотање це,lOга "'УАокога ·рода. И ја би преААОЖИО Аа 
ое та периода тражи еАеI<ТРИЧIIИМ ооцилаторима ИАIf 

I<аквим IfЗRОРО)f наизмеНИ'lIlИХ отруја. Један би ПОА тога . 

извора СlIоји.ш са земљом на пример оа мрежом 80-
АОВОАНИХ ваРОШI<ИХ цеви, а други са Ка1ШНМ ВЗОАова

ним теАОМ 8СМШ13 површине. Могуће је Аа оу највиши. 
ОПРОВОДЉИDII слојеви ваЗАУШНИ ИАИ оам олободни про
отор наеАеlприоани оупротним еАектрицитетом и да 0I;1и. 

са земљом чине један КОНАензатор 8рАО be.-IИкога ка

пацитета. У том случају, периода вибраЦИје може да . 
БУАе врло спора и јеАна наизменична динамомашина 
може поолуаШТIf за тај екоперименат. Онда би про
менио струј у Ао такО високог потенцијала, КОАИКО би 
БИАО могуЬс, па би опојио ПОАове овога секундарног 
Аанца ВИСОЈюга напона са земљом 11 Са ИЭОАовавим 
TeAO>l. Меља.iуhи ФреI<веи.цију струје, И пооматрајуЬи. 
БРИЈКЉИDО потенцијм ИЗОАоваНОга тела, као и поре
меЬ1!.је на облиЈКЊИМ тачкама земљине површине от-· 
КРИАа би се резонаlШија. 

Ако бll, као што веhина HaY'lapa ВрАО вероватно· 
АРЈКИ, та периода БИАа ВрАО кратка, динамомашина не· 
би бi'Аа довољна, и ОНАа бв ваљмо узети АРУГИ згод
нији еАеЈПРIIЧНII ОСЦИАатор; може бити Аа се не б<t 
могле НIIIШI<О ни остварити вибрације тако брзе. Алк 
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-би .• о то могуће ИАИ не, БИАа земља наелектриоана ИАИ 
не; и ма каква БИАапериода вибрације свакако је мо

'гуће - о томе се уверавамо овако га дана -'-
изазвати извесна еАектрична ремећења дОС 

вољно јака, да ое могу ' опаэИТIf згодинм ин

'отрументима ма . на коме крају зем,ыше 110-
вршине. 

Рецимо да се један извор наиэмсни<ших ' 

'струја 8 (сл. 175) споји једним опоји!! полом 
са земљом IHa пример са водоводним цeOllМa) Е 
а другим оа каквим телом ВеАике 1I0ВРШlше Р. 
Кад ое елеl<тричне ООЦИАације па маШШllI по
јаве. од~ш ће се изазвати изввоно !(ретање 

еАеКТРИЦИl'ета у и изван теА а Р, и наизме
ничне Ье отрује пролазити кроз земљу С1ЧП

.љајуhи ое или раЗИАазеhи се из некс тачке с 

у којој је IIзвршен упој са земљом. На тај ће 
·ое нач"н суоедне тачке на эеМЉIIНој повр

ШИПИ И АО неке извесне Ааљине поремети'ги. 

СаћfO ће 1'0 ремећење опадати са даљином 11 
·и даљина до које Ье се то ремеЬеље још 
моhи дознати, зависи ОД КQЈIич:ине еЛ.СltТРI1ЦИ

' тета који је употребљен. Пошто је тело Р 
.ИЭОАовано, потенција.. извора треба да је о гро-
ман, иначе би површина тела Р ограннчава.llа 

то дејство. Поједини се умови могу тако уде
' сити, да се из генератора ИАИ извора 8 шире 
'raKBa електрична кретања, као да је .ланац 

.затворен. На ' тај би начин б'ЈАО СВа!<аКО мо
гуће саОПIllТИТИ ' земљи извесно е .... шпр1fчНО 

' треперење бар од извесне споре пер и оде . Ао 
,које би се пак даљине такве вибрацНје мог Ае 

распроотрети, то се свакако не може са 

'сигурношhу закључити . 
. Ја сам У ' другој једноЈ ПРИМЩII поома

трао питање о понашању земљино" према 

еАектричНIШ поремеhајима. Пошто би у ТaI'ОМ 
једном еI<оаерименту густина еАСI<"рици'гета 
·била веома САаба према веАИЧИНИ земљиној, С •. 175. 
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то нема сумљс да ваздух не би штетно дејство вао и 
да не би би.<о великих губитака енергије у след ваз
духа, што бll свакако био с,'учај кад би он био знатно 
гушhи. Теоријски не би требаАО веАИЮ'Х количина 
енергије, па да се извесаи електричии пореме!;ај рас
простре па В]МО велику даљину па чак 11 по цеАој по
вршини зеМЉlIној. Међу тим је са свим извесно, да се 
ма на којој тачки и на извесној даЉИIIИ од извора S : 
апарати згодно Јдешени у погледусаМОИlIдукције и ка

пацитета, могу реЗ0нанцијом ставит" у иретање. ЛАИ 

не само то, већ се други један извор 8. iСЛ . 175) сличан 
извору S IIЛИ 'штав низ таквих извора може СИIIХРО- · 
НИЧЮI кретати у САед првога извора те па тај начин' 

распростреТII "а веАИКИ простор ону еАеI(ТРИЧНУ енер

гију , која, СС на lI еком извесном извору "роизводи. С · 
тога држим да Је ван сваке сумље, да се извесие eAek-· 

. тричне справе у иаквој вароши ироз саму земљу иАи 
кроз систем ЦСШ' и резонанцијом могу I<ретати једни", 

. само елеI<ТРИЧ"ИМ осцилатором И3 каиве центрме. Л .. и 
практично рсшсље тога питаља биhе од несрављвно 
маљега, значаја за Јьуде него оствареље Ollora п .. ана 
ПО ,коме се Ј\lOже преносити раi:lУМЉИВИ 3l1,аци ПАМ 11 

снага ма на КОЈУ даљину и то .кроз земљу ИАИ КрQЭ . 

оио"ну средин у. ЛI<О је то у опште могуће, онда да
љине не играј у НИI<акву улогу. Најпре се морају про
наhи ЗГОДIIИ а.парати, којима се то питаље има реШIIТИ 

и ја сам томв питању посветио ве!; ВСАШШ део сво

јега рада .. Ј а сам тврдо уверен да се то може оства- · 
ВИТII и надам ое , да ће.м.о ми CBtI Аоживети да то СВ8-
СВОЈИМ очима tI ВИДИМО. 

Свет посне појаве изазване струјама високе учестаностн . 
и ПО1енцијаnа. - Опште напомене. 

ПреАазе]ш сада на свеТАосне појаве l(оје су БИАе · 
ГАавни омер нашега проучаваља, држиы да се могу 

поделити на четири I<.шсе: 1, усијаноот KaI<BOloa чвр

стога тела; 2, ФосФорноот; 3, усијаиост или ФосФорноот ' 
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каквога разреЈ)енога гаоа и 4, светљељс у гасовима 

на обичном притиску. 
И прво питаље које би МОГАИ ПОСТalШТИ БИАО би 

ово: Како постају те овеТАосне појаве? да би одго-
• • # 

ВОРИАИ на то питаље у што ПОТПУНИЈем ОО."шу према 

стеченом искуотву и уовојеним појмовима, ја ћу, да би 
ствар БИАа ИНl'ереонија, да ое задржим код једне ствари, 
која је по мом мишљељу веома важна и то ТИМ више 

што изг Аеда да "е бацити много више сuет.<IOСТИ на 
многе најаве, које производе отрује високО Фреквенције. 

Ја сам веn једном ПРИAlШОМ наг Ааоио веАИКУ Bit>K
ност разре!)еllога гаоа ИАИ атомоке оредине у ОПШ1'е 

око ОПРОВОДlIика, кроз који протичу наИЗ1lеничне отрује 
виооке учеотаности, и ТО нароtIИТD ШТО се тиче за

гревања тих опроводника 01'рујама. Из мојих екопери
мената, које сам пре извеСног времена ОПl!сао САедује, 

да је ваЖIIОСТ рааре!)енога гаса за загреваље каквога 
спроводника у ТОАИКО већа у КОАИКО ј е виша Фрек
венција и потеНЦllјаАlЈа раЗАика узетих струја. Шта 
више, ја оаы истом ПРИАИКОМ напоменуо , да ј е потен

цијаАна раЗАика важнији еАеменат од учс"тапоО'Ги. Кад 

су оба та е.А. емента ДОВОЉНО висока, онла сйоро (ша 
загревање ДО.Аази од самога разређенога гаса. С"6I(еn!, 
експерименти ПОlIмаће важност разреl)8flOга гаса !Ј.АИ 

у опште важност гаса на обмчном "д" lIаЈШОМ другом 
пр"тиску у I<О.АИКО се то тиче УСИЈавања "АН друг.их 

свет.АОСНИХ п ојава иэазватих струјама те врсте. 

Уэеnу две обичне сијаАице од по педесет DOAaTa 
и шеснајест сnећа јачи не, које су у СnЮIУ међу собом 

једнаке, изузевши само што је једна па ирху своме от

ворена да може у љу ваздух да уђе AOJt се друга на
АаЗII на обичном ступiьу разређеља као што се · у тр
ГОВИНII НаАазе . Кад ону Аампу у којој је ва8ДУХ ј)дэређен 
спојим са једним ПОАОМ оукундарне ",ице онога каАема, 

којим сам се већ раније служио 113 nршоер у експе

рименту предотављеном на С.АИЦИ ј 69 ", 11 нропустим . 
струју, угљеНII ће се конац, као што (оте веn видеАИ, 

јако уСИјаТII. А ако у меото те Аампе метем ""у у lюјој . 
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има ваздуха, конац ће ое опет УОИЈати а.llИ миого 
О.llабије. 

Тај ешшерименат И.l1уотрује оамо доиеК.Ilе ону 

ИGТИНУ, коју омо горе иатак.IlИ. Важиоот разређеие оре-
. . 

дине у КОЈОЈ се угљени конац на.l1ази, истина ИЗ.llази 

на ВИДИК, а .... и мож' да не у оној мери >:ао што би се 
же.llе.llО. УЗРОI{ .... ежи у томе што је секундарна жица 
тога ка.llема памотаиа за ниске напоне и има само 150 
завоја, у МОД чега је потенција.llна разлика на ПО.llО

вима .Ilампе слаба. Н,ад би узео ДРУГИ I<a.l1eM са много 
веhим бројем завоја у секундарној жици, дејство би 
БИАО јаче' и aI{О, као ШТО смо и маљо чuо напомену.ли, 

. . 
то деЈОТВО оамо у неI{О.llИКО зависи од потеНЦИЈалне 

раз .... ике. И како то дејотво завиои још и од Фреквен
ције, то ое може згодније реhи, да оно завиои од раз

мере са којом се мења потенцијална раз.lИIЩ. Што је 

та промена псћа у толико гас јаче дејотвује на загре
ваље. Ја оам у стаљу да произведем много већу раз-

• 
меру у промени потеНЦИЈалне раЗАике на други начии, 

који има још и ту добру отрану што код љега отпа
дају оне замерIШ које ое могу учини,'и горе поменутом 

екоперименту. До тога реЗУАтата могу доhи кад наиз
меничном отрујом из обичног траноФорматора пун,!м 
једну батерију кондензатора, па ту батсрију празним 
непоореДIlО ироз Аанац олабе оамоиндуције IЩО што је 
то поиазано Ш\ ОАикама 173 а, ј 7 3 Ь, 173 о. 
[~,J~Ha ОМI!{[ша 176 а, 176 IJ, и 176 с, дебе.l1е бакарне 
шипке В В, спојене оу Оа оупротним 06.110гама једне 
иондеНЗl1ТОРСIIС бl1терије ИАИ у опште таIШ, да кроз љих 
пролазе ОТРУЈС виооие учеотаности или Пl1праона праж-

СА. 176, а. СА. 176, Ь. СА. 176, ~c. 
, 
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њења. Најпре ћу да OIюјим са тим IШШI\ама обичну 
једиу сијал,щу од педесеl' волата отезалицама с С , Праш
њења пролааеhи кроз лампу усијају је 11 ако јо струја 
што кроз .~а"пу пролази ВрАО С,Iaба 1I не би БИАа у 
стању да УПаАИ Аампу под обични" ОКО.1Ностима. Кад 
.у место те лампе метем другу Аампу сличну ПрПОЈ аАИ 

пуну ваздуха на обичном ПРИТИОКУ, УГА.сии 013 конац 
неће уоијаl'И . . Ме!)у тим се тај реЗУА1'аТ "ошо IIРИ[ЈИ

·сати ма којој ме!)у многим реакцијама Ј<оје се l' У зби
·вају. С тога ћУ обе лампе да споји" опаl{О Ј\аКО по- · 
казује сл. 176 а, па "ад пропуотим струју, .шмпа у 

којој је ваздух разре!)еи светлиhе, а она дру"" lIеl,е. 
А,ш из тога не треба закључити, да о"а лампа за то 
не светли што ТРОШИ ВРАО мало енерГИЈе ; на ПРОТИВ 

·она ТРОШИ вр .• О МНОГО Н моше се јаче угреја'l'lЈ него 

.Аампа која светли. У ТОМ експерммонту потенција.Ана . .. 
раЗАи"а на ПОАовима Аампе мења СВОЈ :Јнак ПО теОрИЈИ 

три до чст,,!'" милијУIlа пута у секунди. I\рајеПII су 
кона,ца нае.лШ\'I'рисани на О,4говарајуliи HarIlHI, и гас 

који је у лоптама ја"о је узбуркан и Зllатна се коА И

чииа енергијс претвара на 'Гај начин у '['Oll.IOTY У ло'ТI'И 
пуној ваздуха, у I<ојој И'fa неколико милијуна гасвих 
МОАеl<ИАа више него у испра11<њеној, бомбардонање ,{оје 
Је најјаче на . нрајевима конца, даКАе у I'рлиtiУ .. ампе, 

троши ВрАО велику "олliчину енеРгиЈе, али н е изазива 

НIfКa"aB светлосни ефект. То па" АолаRII отуда, што 
због великог броја МОАекила бомбардоваље је IШаЈIТИ
тативно узев огромно, али посеi)ни судар" Ш, ОУ веома 

ја"и ј ер је брзина молеки .. а сразмерно слаба због 
I<рат"е САободне путање, коју сваки молекил ПРОАази . 
у испрашљеII ој пак ЛОПТИ слободне МОАеЮ1АCI{е пу

тање оу дуже те 11 брзина знаТII" ncha у след чега 
су поједини судари сна11<нији и ЗГОДI!ијн да изазову 

·свет"оот. Me~y тим произвођеље ТОП.,оте је веће у 
пуној "ОПТII. 

ЕА.elпрична струја која кроз обе .,I0111'е протиче 
веома је САаба, несравњено САабија од струје која би 
била потребна у обичиом Аанцу слабе учеСТ1\1I0СТИ. Ме!)у 
·тим је потенцијална раЗАи"а на нрајеВl!ма конаца ВРАО 
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ве..{Иl{а \[ може изнети 20.000 ВО,laта, а и више. Код 
обичних .• аМlIа, парница преокочи између Ј;јЈајева конца 
НАИ између П.lН1ТИlЮКНХ жица много пре но што се по

тенцијал попне до те вредности. 

Код овог пос..tедњег еЈ;оперимента, г де оу обе лампе 

на једној }{{ИЦII мо [;..{о би се приметити, да IIразна ..tопта, 

може бити много више прима струје те да опажеиа 

раН..ttша између љих не долази од раЗАlше гасног бом
баРАовања у љима. Међу ' тим та примедба не може 
опстати '!им обе лампе споји" једну за другом и кроз 
обе ПјЈОПУО'ГИМ отрују. Опет !;е конац у неиспражљеиој 
ЛО l[ТИ t, о отаТI[ неусијан, док !;е ое конац у испраж

љеној ,IОПТII IIi ја"о усијати као што се то ВИАИ на 
сл. 176 Ь. Према општим појмовима О тој от~ари, струја 
треба да буде иста у оба конца, кад не би била из
~eњeHa гаоом у коме се :К.ОПЦИ налазе. 

Овде Ьу да споменем још један Факат, који истиче 
зна'!ај промене потенцијала у овој ствари . Оставиhу 
.'Мlllе . таl<О спојеllе I<ао мало час, у сл. ј 7 6 Ь, али Ьу 
знатно да оведе" у'!еотаноот отрује, "оја је била у 
прошлом е[(опеРЩlенту врло велика. То ћу ((ости!;и кад 

унесем у ланац .Ј едан самоиндукциони I<алем или [(ад 

поnеhам [(апаЦlIтет [(ондензатора. Кад ту струју са ни
ским фре[(веНЦllјама пропустим кроз обе .Аампе, иснраш-' 

њена ће лампа l Ciијати као и маАО час, а.ш ће се сад 

УСllјати и: неИGlIражњеља лампа lJ прем 'да НС тако јако 

I<ао она прва. У дешавањем струје могу ову ДРУГУ лампу 
да доведем ДО IJрАО слабог црвеног усијаља, а она ће 
нрва I OIЮТЛИТ!! "Р.Ао јatю ICA. 176 о) , прем'д а ма.АО сла

бије него у ПјЈOI.U ,ЮМ експерименту 10A . 176, Ь.Ј. 
У тим еКО lJериментима двојако дејствује гас на 

уоијавање [(ОlНща и то: [(онве[(цијом и бомбардовањем. 

Што је виша учсстаноот 1[ потенција .• струје, у ТОЛИl>О 
већма ПРСВ.Аађуј с бомбардовање. Конвеl<ција на про
тив С.Ааби расте љем учестанооти. Са струјама ПООТО
јаюш нема бомбардоваља и КОНВеЈщија оама утиче на 
YCllja[[OCT Ј[ II заЗl1па ПОСАедице, [(ој е смо го ре извели. 

Ано две лампе у свему једнаке алИ једна ј е IIспранt-
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њена, а друга је пуна гаса, спојшlО бl1.IО као lIа сл. 
176 а или 17(; Ь, конац у неиспражњеној лампи утро

шиhе много струје док се усија. То долuзи једино од 
конвеllције и дејство ће бити у ТО,,1I1110 јаче у КОАИКО 
је конац тањи. 

Још ћу да напоменем овде једну юпересну ствар 

коју. сам приметио у току ОВИХ радова. Ја сам на име 
приметио, да прло САабе раЗАике у ГУСТИIIИ ваздуха, 

изазивају врло веАiше раЗАике у усијаности >Iшца па 
сам МИСАио, да кад би спровели струју кроз какву жицу .. . . . . 
затворену у Ј еДНОЈ цеви у КОЈОЈ гас НИЈ С свуда Једие 

густиие, да се жица lIе би свуда јеДНа}tO усијаАа, него 
би била усиј анија где је гас ређи, а оста.ш би ташта 
онде где је гас ВрАО густ те дalUe где је конвекција 

јака а бомбардовање слабије. С тога сам узео једну 
цев t КаО што показује СА. 177, кроз коју "РОАази вр.Ю 
танка ПАатинс[,а жица W. Кад се из цепи I1звуче ваз

дух до умереног оте пена, па се СПОЈИ са ['а .. емом Щ[ . • 
соке ФреквеНl~ИЈе, ПАатинока се жнца 

местимице УСИЈа као што со види на 

С.шци. ДоцнијС сам направио више та
ких цеви са Једном ИАИ више жица 1I 
све су покаэивале исти резултат. Ефе

lIaT је најАеЛlШ[ кад је пражњење на 
. . 

СЛОЈеве аАИ постаЈе и онда кад се СЛО-

јеви не виде, а то показује да гас у 

цеви није био свуда једне густине. По
Аожај усијаних и неусијаних места био 
је такав, да раэређење гаса одговара 

. . . 
наЈЈачем УСИЈаљу жице w. 

у неким случајевима та јача уси
јања одговарају гушhим слојевима гаса 
као на пример [{од 1 ( СА. 177 ). То се 

може објаснити претпоставком да КОН
векција није су више различпа у разним ) 
эона&fа, док је међу T[iM бомбардовање ј' 
јаче у l'ушhим зонама. У самој ствари 
чес.то се оuажа и на ЈНtмпама, да се 

танка шица јаче усија кад реэређеност 

, 

С" . 117 . 



'НИЈе оуоише uе.шка. То ое нарочито дошава Ка .... по
тенцијал калема није .... ОООљНО виоок за одговарајућу 

разређеност. У сваКОМ пак САучају тај интересни Фе

номен 'ШI'!еЭl!е ка .... се жица сву .... а ПОдје .... наКо загреје. 
Ако .... аl·:ле занемаримо променљива .... ејство кон

векције, онда се може узети .... а су два разна узрока 
који IIзазивај у усијавање жице и.ли угљенога конца, ко .... 
променљивих струја а то су: clTponoAHa струја и 60>1-

· 6ар .... ооаљс. l~од постојаних и неlтроменљиоих струја 
ми имамо посла само са првим УЗрОl<ОМ И загревање 

је минимално јер је отпор мањи за постојану струју. 

А кад је струја ПРО>1енљива отпор је uеhи те и загре

вање јаче . 1\1<0 је .... ак .. е променљивоот струје врло ве
.. шка, отпор 'lOже то",шо .... а порасте, .... а се I<онац усија 
незнатним струјама, и ми можемо на пример усијати 

један "рата" и .... е6ео ко'ш .... угљена или какве .... руге 
:материје струјом неоравњено олабијом но што нам је 
-потребно .... а усијамо танак угљени конац ИЗ обичних 
· сијаАlща струјом ноотојаном ИАИ ниоке Фреквенције. 

Све нам то показује како се брзо мељају наши 
појмови по тој ствари, и КЮ<О ое нагло ШИрИ по.ъе 

'Нашега саз 'шња у том смислу : У индустријИ ос.ветља

вања сијалицама . обично се .... ржи да угљени КОНiЩ 
треба да буде што тањи и што већега отпора. Данас 

·знамо .... а ТУ ОТI10Р не значи ништа; јер r,oHaII може 
. бити и Щ\а'l'аЈ: и .... е6ео, само ако се налази у разре

ђеllоме гасу ОII Ье се уоијати и о .... слабе отрује. Све 
зависи ОД У ' lсстаиооти и потенцИјала . струје. Из тога 
омемо извеоти эаI<ључак у КО,llИКО се ТО тиче Аампа, 

.... а је боље УIIотре6ити високе Фреквенције за освет
љеље . јер о;ца. можемо узети краће и .... е6ље l{Онце и 
слабије струје. 

На .... ос једна жица или конац на.Ш"И у хомогеној 
сре .... иlll1, СGaI;аIЮ загревање .... олази о .... ОПРоВо .... не СТРУЈе; 
а,ш aI<O се Jlа,13ЗИ затворен у су .... у у "оме се гас раз
реl)ује, услови су са свим .... ругојачи. Ов .... е са .... а почне 
. с,ш гас да дејствује и загревање r{Oje .... олази Од струје 
' I{ао што су ПQкаэаАИ многи експерименти, може да 

бу .... е 'ВРАО ма ... о према загревању које постаје у c,le .... 
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бомбардоваља . То ће наРО'IIIТО бити онда, кад Аанац . 
није затворен, и кад је потенцијаА врдо висок. Рецимо 

да само један танак конац, затворен У !lспражљеној 

.аопти, спојим једним крајем са по.аом КaIшога каАема . 
високога напона, а ДРУГИМ краЈем са IШIШОМ В6АИ1<ОМ . 

ИЭQАованом плочом . И ако Аанац није эатuореп, конац . 
ће се ипак 1<ао ШТО сам ве!> показао, УCl.јати. Ако су 
учестаност и потеНЦИЈа.л сразмерно ниски, Оllда се новац 

загрева струјом која кроз'а 10' ПРОАази. .-\АИ ако . уче-
• • 

станост и потеНЦИЈа.л расте, И3QЛQвана плоча fI.fOHte·, 

БИТI:I Вр.АО мала ИАИ се још мо.ше и оа СШ{М ИЗОС1'а

вити, па ће се нонац ипак усијати јер топ.штно дејство 
до.аази сада од бомбардовања. 

С.лика 17 8 показује како се може згодно комби

новати Аејство спроводнеструје 11 бомбардопаље над 
се споји један '(рај угљенога конца IIЗ об'I'ше сија- · 
Аице са Једним реФАек-

• 
тором КОЈИ спда заступа 

изо.аовану ПАОЧУ а други 

крај за извор високога 

напона. Међу 1'11 М не треба 
мис.лити да разређени гас 

сам изазива та ТОПАотна 
• 

дејства код променљивих 

струја; И гас под обич
ним притиском може учи

НИТИ ТО иото, само ако је 

потенција,ша . раЗАика и 

учестаност довољно ви

сока. Ја сам lJеn на јед
ном месту показао, да над 

гром на свом ПУТУ растопи 

какав спроводнИI(, струја 

која је ту ПРОШАа може 
бити ванредно С.llаба и 

с.. 178. 

тако С.llаба да тај исти спроводник не 
осетно да загреје, само да је он бllО 
средини. 

611 МОГ Аа ни· 
у хомогеној 
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Прем," то"е из.ла.~и очевидна ствар да кад се какав 
СПРОDОДШШ Be.НlKoгa отпора опоји оа извором отруја 

високе Фрсltвенције и нотенцијала, може се изазвати 

ВР,\О јако раоипање ИАИ јака диоипација енергије, а 

нарочито lIа крајевима спроводиика и то у о.лед ути

цаја гаса I<оји је о[{о СОРОВОДНИl<а. Из тога следује, 

да струја "оже бити >lHOI'O мања у прсоеl<У, тамо где 
. -ГОД око половине опроводни[ta него ли у пресеку о,lИзу 

"рајева. Тако на пример, ако повешемо у je~aH низ 
врло веАИ,ш број сија..лица па ПРОПУОТИ>lО · кроз'а љ' 
С'l'рују ове "рсте о којој говоримо, 1ЧщјЉt: ће лампе 
јаче оијаТII ДО[, оне око средине >lО ГУ ое и не упа
АНТИ. ' А ТО ДОАази нарочито од бомбардовања [{ао што 
је раније речено, А.ли и са О,оотојаном Оl'рујом могу 
Крilјње ламrrе бити овет.лије од оредљих оа>lО ако је 
потенцијална разлика ВрАО веАика. У том ОАучају нема 

• • • Рlпамоког оомоардоваља, и цео горљп еФект постаЈе 

у САед раClшања. 'Го раоипање пАи диоипација по про
отору "Од ВlfСОI<ИХ наоона је ВрАО веАlша кад ое САУ

жимо СИјалицама, а још је већа НОД IIламених лампа, 

јер оне дејствују као ПАаменови. У Оllште, то је ра

СА. [79. 

сипање ОАабије "ОД lIостојаllИХ струја него 
ROiJ, променљивих . ... 

Ја сам овде удесио један екоперименат 

који на ОРАО интересан начин показује дејотво 
.щтераАне диФузије. Кад се врло дугачка цев 

опојн оа полом каАема виооке учеотанооти, 

УСlI.lаноот је lIећа 6АИЗУ пола 11 опа.да оа 
даљином. 

Тога ради узме се једна цев од ПРИАи({е 

једпог саllтиметра у пречнику п тријестину 

оаllТlIметара Дужиие, (ОА. 1791 па ое на једном 
[,рају извуче у танак конац {, од ПРИАике је
дан метар дуг. Цев је утврђена за један ме

СIIНГСНИ рукавац Т, који се може ушраФIIТН 

lIа по", Т, индукционога каАема. Пражљење 
[{оје IlрОАаэи [{раз цев освеТА И најпре дољи 
део ширега пресека;. аАИ [{роз ДУГИ стаклени 

КОШЩ не може да ПРОђе. Поотуrrно се међУ 

• 



тим разређеЈ!И гас загрева, постаЈе СПрnВОДЉИВПЈИ, и 

пражњење се продужи на цео конац I{ОЈИ сада сав 

свет.Ш. То продираље пражњеља кроз l{онац је споро 

и може проhи по.ш минута док прође цео конац. У де

шавањем потенција .. а, може се брзина продирања свет
.. ооти кроз Ј:онац по вољи мељати. ААИ IШД се већ 

цео конац једном загреје, пражњење се дешава но целој 

дужини у исти мах. 

Важна ствар, коју ваља нарочито папоменути у 

томе је, што у ко"ико Фреквенција струје расте, 'Г, ј. 

У ко"ико је Аатера.ша дисипација већа у толико ое 
свет"ост у певи спорије проотире. ,Експерименат нај
боље испада за руком кад је у цеви веома раэређен 

ваздух и кад је пев још нова . После Iшвесног броја 
покушаја ексиерименат више не иснада за руком. По 

овој прилици то долази отуда што се иоступно квари 

виоока разреl)сност цеви. 
Ово сиоро иростирање иражњења ЩЈО3 узану стаЈ{-

• .. ену цев у свему Је с .. ично са иростираљсм топлоте 

кроз какву шИlШУ загревану па једном крају. У колико 
је јаче латерално губљеље топлоте у ТОАИНО Ье БИ1'И 
потребно дуже време да се другн I{рај ШИПIte загрсје. 
Кад отруја слабе учестаности прође I{Р03 горљи конац 
О једног краја па други, латера.ша је дисипација слаба 
и пражњење ПРОАаэи тренутно кроэ 1 а њ' . 

Пооле ОlЗИХ екоперимената и опажаља н.оја пока· 
. . 

ЗУЈУ важност пехомогепости и неЈеднане густине или 

атомсне отруктуре средине и који бар у I1звеоној мери 
~ . 

могу )Ј.а ООЈасне природу четири разне врс'ге светлости, 

које постају струјама висоних Фреквенција, хоћу да 

вам покажем све то на неколиким примерима. И да 
би ствар била интереснија ја ћу вам показати на начин 
који ће за многе од вас бити са свим НОЈЈ. l3и сте ви
дели раније да се е .. ектричне вибрације могу спровести 
само једним спроводником па ма I{аКС он природе 

био. Па како је и тело човечије спроводник, ја ћу 
спроводити те вибрације кроз моје теАО. 

Пре свега спојиhу моје тело оа једним ПОЛО М 'Гранс
Форматора високога напона па ћу узети у руку једну 
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.-,lOп ·rу са разреt)еним ваздухом у којој је један комад уг

.iЬeHa утврђс" на платинској >кици која излази ван "опте; 
чим пропустим СТРУЈУ ' кроз трансформатор, YГ.iЬeH се 

УСllја. (СА . 180). Кад изнад куг .. е метем реф-" ектор дејстно 
је јаче . Ниј е потребно, да помену'rи "омад YГ.iЬeHa буде у 
вези с РУI<ОМ ПОМОћУ спроводне >кп це јер и кроз ' само 

стак"о, индукциј а м , преnи nе до-. . 
BO.iЬHO енерГИЈе да УСИЈа YГ.iЬeH. 

За тим ћУ узети jeAaJ-i стак
лени суд са веома · разређеним 
ваздухом у коме се налази Једно 

јаво фосфорастu 1'0 .. 0 са МаАОМ 

аАуминијумском IIАОЧИЦОМ изнад 

љега; платинсн.а II{ица веэана. 

ЗII поменуту плочицу из .. ази ван 
суда. Струја која пролази кроз 
моје теАО изазива јаку фосфо

расту свет.ШСТ у стакленом суду 

с •. 180. ( с ... 181). . 

Исто таЈ<О кад узмем у руку само једну цев!iу 
,{ојој је ваздух рззређен и ако у љој . нема фосфора
стих те .. а, I Ј СВ ће се опет расветлит!! (СА. 182)·6 

~ 
';fJ /IJ 1..1 
t i ' /'~ •• • 

С •• 181. 

.. 
• 

С •. 182. 
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Најзад кад узнем у руку ПрОС'l'у ј еД Il У шицу ГОАУ 
ИАИ покривеllУ дебелим САојем ИЗОАатора, са свим је 
то све једно ; еАектрична је вибрација 'l'ано јака да се 

цела жица облоши једним CJlојем 

А сад, 118КОАИКО речи рали 

објаuJњења сnега тога. На првом 
месту посмотримо онај САучај 

гле смо ''''аА'' усијан угљеll ИАИ 
ма 1<акво ЧRРСТО те .. о. Ми смо 
веЬ . nидеА" да ће се један танак 

спроводюш , као на пример уг

љени КОllац у сијаАИЦИ, усијати 
• • • • 

кад се Једни" СВОЈИМ краЈем СПОЈИ 

са трансформатором високога на

пона ; то усијање ДОАази деАОМ 

од спроводне струје, а де",ом од 

бомбардовања . Што је I<онац 
краhи 11 деБА,И у то",ико ' Rише 
преВАаl)ује бомбардовање и ако 

свет лос'l'И , (сл. ј 83)' 

најзад сведемо цео конац на маАИ једаll грумен, онда 

се сво усијаље има приписати . бомбарлопању . Исто 
тако у еКСllерименту. КОЈИ сам мало час II О I<1\зао, угљен 

. . 
се УСИЈао ритамским ударцима си'гннх тела, 1t ОЈ ИХ иъш 

у лопти. Та ПаЈ, те .. а могу бити заостали гасни МО,lI{\
КИАИ, зрнца прашине и .. и ситни комал,, !;и отпаА" са 

ые1<тр оде; било па1< 1<аЈ<О му ' драго, 1 1300СНО ј е, да 
усијаље . Уl'љена стоји у тесној В8ЗII са IIРИ'l'lIСКОМ тих 
САоБОДIIО rrокретних теАа иАи у опш'l'О материје, која 
Је У суду. Загревање је у ТО"'ИI,о јач е /11 '1") ј е Bel1l1 број 
судара у једној секунди и што је пећа е ll ергија сва
кога судара. ААИ ће се угљенусијати 11 кад Се споји 
са ИЗВ О РОМ постојаних потенција ... а. У ОI'ОМ )је с ... учају 
та теАа ОДНОСИТИ еАеRтриците'г са YI'.Lella) н Оl\нсссна 

КО"'И'llша еАектрицитета може БИТII ДО В ()ЈЫI 11 да УСllја 
угљеи у свом ПIЮА'аэу llроз 'ањ' . Ад. бомбардовање 
овде не игра В11ШНУ УАОГУ , Због тога је 1'Ю 'гребllа много 
већа RОАичина енергије па да се УГЉС fl усија IIОСТО
јаним потенцВја.А i:ш . И што је већа учестаllОСТ еАектрич
них вибрација , ТИМ се е1<ОНОМНИЈе може ), I-А,е l! усијати. 

01'К1"ВЋА. TECAIНIJ. 21 

• 
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-
r Aarнm ра';ЈЛОГ зашто - се '1'0 тако дошава ДРЖI1М 

. " 
да Је у томе, што се "Од импулса врло III-ICОl<ИХ Фрек-

пеIlција, ПОЈ<I'СТНИ ДеАИЬИ не удаљавају Aa..,.el<O од e.leK
троде, (yr.LCJla) те је таио сво загреваље . .сведено на 
<жолин'у УI·ље IJа. Јер ако узнемо . дпо ,lOпте "ао на 
пример па C.I. i 8'" и то једну nеЬу В. а другу маљу Ь , 

'иу сваlюј '(;1() обично по један I{онац r спојен за пла-
1'ИflCиу жицу 11' И W, онда, ако · су оба I<Оlща r (. у 

свему једнака, маље треба енергије да 
со IIОllац у лОП1'1I Ь УСllја до извесног 

етупља, HeI'o У лопти В. А то с тога што 
је иретаље деАиЬа у маљој АОl1ТИ више 
сведено на ОКОЛИНУ самога конца и НИЈе 

растурено I{ао у веЛИllој ЛОIIТИ. Исто се. 
Ј' Т;.\I<О ПРlIмеЬује, да се конац у . малој .I10ПТИ 

ыаље квари но у великој, а то опет до

.l аЗII отуда што се гас у маЉОЈ лОПТИ 

ја '16 загреје, постане добар спроводник 

с •. 184. те је и бомбардоваље С.l1абије кад спро
UОДЉИ8f)СТ гаса порасте. У оном се ПРИ-

. . 
.!Сру мала ,lOlпа Ј I1ИО загреЈе, а с тим порасте конвек-

IjlJja И ЗР(lчоља. Аругом једном ПРИ.4IШОМ 1101<азао сам 

ј{аЈЮ се та НСЭI ' ода може УК.I10ПИТИ. Ваља малу једну 
лопту у {{ојој се IIaлази грумен несагорљиве материје

З(lТВОРИТИ у II С I-oу лопту и простор [<3MCf)Y дуварова 
обеју ,1Оната II спраЗНИТII. Велика Ье ЛОIIта у овом с,'у

''1ајУОСl'атн cpa~"epHO Аадна . I{aA се ве.l1ика лопта ДРЖИ 
у lIellpecTalIOj вези са ваэдушним ШМРКОМ те с.е тако 

вазлух у н.ој јОЛllаЈ{О одршава У разреl)()[IOМ стању, 
онда "0 она 6111'11 .Аадна дО" је меljутим грумен У малој . 
.АОПТII уоиј1lН. ЛМI I<ад се велика АОПl'а одвоји од · 

шмрка 11 311ТОI\I[ . па се грумен у малој "'0111'11 Н'а дуже 
врсмеусија, Oll;\a !Је се и велика. ,1Опта угрејати. Ја 
3аЈ<ључујсм JI3 тога. да ако са свим празан простор 

(ВаЈ'уумl не МО)\(С спроводити ТОП.l10ТУ (као што на.l1аЗ II 

tlрОФ. Dewal'l то је више због нашега брзога [{ретаља . 
.кроз про ото р 11.1.11 општије говореhи, због промене сре
.дине У ОДНОСУ 11(1 нас, јер се једно перманентно стаље 

не може одршаПI, aI<O среД[ШI>, AaI<.te ОКО.l1110С'.l'1I остану 
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увек нате . Према томе јаоно Је Аа <Је ваКУУ\1 не може 

одржаТI1 01\0 каквога топлог тела. 
у горе наведеној КОIJ(ПРУКЦl1јll , мала унутрашља 

лопта апре'lава бар у почеТI<У ' авако бомбардооаље 
О дувароое oehe "опте. Па.,1О ми ј е на памет ла ШЦ!!М 
како he се у том ПОГАеду понашати !\lCl'fUHO ПАатно , 

н<.I. сам ТОЈ'а ради Rонструиоао више аtшра:га на.л ИR из. 

ооај lIрсдстављен на ол. 185. У А ОП'!'!! Ь У l'прl)ен је 
угљени l< о нац (ИЛИ грумен) {, за I1-, аТИII ~I<У . "'l/ЦУ w 
која пролази [{раз cTal<AeHY АРШ[{У и I13. l аз и ван А О l1те. 

Ко пац ј е ОI<ружен металним оитом s. 
Е[{спеРИМCfLат је показао да метал но 

СИТQ са ши роким ОRцима ПРИВИДНО ни 

у коли[{О не утиче на бомбардоваље 
о АОЛТУ Ь. Кад је ваздух био jal<o 
разређен , (Јенка од он та падаАа је 

на ЛОПТУ и .. опта ое ЛООАе кратко г 
времена jaI<O загреја .. а . 

. Код I<ЗВСОНLIХ апарата 01<1'0 s би .. <О 
је апојен о аа п .. атинаком жицо .. за
топљеll О М у атаКАету. Кад ое та ",ица 
споји <Ја АРУГИМ по"uм ИНАУЮ\llOнога Vл. 18;. 
ке .. ема (а blel<TpOMOTOpCl<a се онага 

међу тим смањи ) ИАИ са :каквом ИЭО.А оuаrlOМ ПЛО1ЈОМ, ООМ
бардооаље о АОПТУ Ь било је маље. !{оА онта са оит

ним оющма, бомбардоваље је увек маље; али ако ое 
црпљење ваздуха тера да .. еко, и a llO ј е потенцијаА 
траНСФОРМlIl'ора висок, "опта Ь биhе јана бомбарловаflа 
и загрејана Пl'емда се никаква сепка lIе види због оу
више ситних окаца. На против, стаНАена цев ИЛИ каиво 

друго не прекидно те .. о намештено око конца, спречава 

аа OBII" бомбардоваље и за неко извесно време .. опта 
Ь оатаје са свим .. адна . Тек кад се ста l<лсна цев јако 

вагреје, бомбардоваље се о лопту 11OI<a>He. 
Еноперименти оа l'ИМ "оптама llOL<азују "а." да је 

брзина мо .. еКИАа им, СИТНLIХ де"IIЬа ОГРО~lfL а ( премда 
незнатна ' према БРЗLШll свет"ости ) , ј ер бl\ иначе 6и .. о 
ВрАО тешко објаОНIIТ11, Kal<O 1'11 МО. I СК/IАН могу без 
икаквих сметња проhи кроз ФИНО м ета", 11 о СИТО, ОСН1\{ 

21* 



324 

Ю{О се но протпостави да ИИ!{а!ШО непосредно дејство 

ие 1I0CTOjll IШ меР.ЫIВИЪf даљинама. Пре кратког вре

мена је Лорд Нелвии оценио брэину атома у l{рукэовим 
цеви ма на један ЮIлометар у секунди. П" иако су по
теНЦИја.!и, I{оји се добијају каАемима <Ја ДИСРУПТИВНИМ 
пражљољсм MIIOCO виши него код обичних иалема, бр~ 
эина атома мора у првом САучају бити такође nећа. 

Ако уэнемо да је брзина пет километара н да је стална 
на цеА ој путаљи, као што треба и да буде кад је раз
ређеност врло ве.шка, и ако Фреквенција употребљених 
струја иэнос!! пет МИАијуна, онда ИЭАаЗII да је највећа 
даљина до !юј е се један деАИ/; , моще од еАектроде уда

.1IIТИ, један ми.шметар; ако оад еАектрода може непо

среДIIО утицати на тај деАић и на тој даљини, измена 
деАиhа ИМI атома била би вр.-IO слаба те према томе 
праКТИЧКII lIe би било никаквог бомбардоваља о .lOпту. 
Тако у осталоМ мора и бити ако је деј отво еАектроде 
на заОGтале де.шће гасне онако исто као на , обична 
наеАектрисапа теАа. Топло тело, затвороно у испраж
њеној ,10111'И , пзазива увеи атомско бомбардоваље,' али 
то!мо те.' О нема ника кап одређени ритам, јер његови 
'IQАеЮIАII треnере на најраНАичније начине . 

, Кад ое једна лопта у којој је затворен угљени 

"румен ПАИ !юнац испразни што је могуье боље, OНi\a 
се често оп;tжа, како се у први мах елеитрицитет не 

можо ироз љу испразнити; a.IIИ ПОСАе извосног времена, 

снгурно збо г извесне , промене у самој АОПТИ, струја 

прође и rppleH се усија. У ствари ИЗАази, да се гру-
, . 

мен лакше YCllj8 што се даље тера прашљеље те према 

томе I!ИЈ{акав ' други узрок усијавању н е може бити до 
бомбаРДОRање ИАИ САИЧНО ' какво дејс 'гво заостаАИХ 
гаоних МО .l1еI{flла ,ИА-И материјалних Аелиhа у опште. ЛАИ 

ако се пра"<lьеље лопте ВРШИ што ' ј е могуЬе боље, 
да .\11 то може што год утицати на са.му појаву? Ре
ЦИМО да је вакуум у АОПТИ готово савршен, онда се 
сва вюинос'l' своди на питаље: да Аи је средина, која 

цео простор и спуљава, неПРеЈшдна ИАИ атомска? ' Ако 
, је атомска, опда загреваље СПРОВОДI!О!", грумена ИЛИ 

!инца у испражљеном суду може постати ' главним 
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деАОМ у О,18Д етароког бомбардоnања и онда загреваље 
каквога опроводника у опште, кроз који НрО1'Ичу струје 

високе Фреквенције им! потенцијала, мора бити изме
њено утицајем такве оредине; онда се и ПОВРШИНОl<е 

појаве, ПРИIJИДНО растеље омокога отпора и т_ д_ МО\'У 

још " на друг,. на'!ин објаОЈIИТИ. 
Свакано је СКАадније оа многим појавама ПООМОТ-. . 

реним !<од ОТрУЈа виооне ФреIшеНЦIIЈе, над ое узме, да 

је оав простор иопуњен о_юБОДI!ИМ атомима него да 
ТИХ атома нема и да је проотор мрачаl1 и ладан, јер 
би тако морало бити да је иопуњеll пспре!шдном оре
ДИНОМ, ПОШ·ГО у ЊОЈ не може бити НИ ТОПАО"·С ни соет
.лооти. Према томе да АИ еиергију преноое ОАободни 

нооиоци ИД! треперење непрекидне средине? То важно 
питаље ни и:i даАека није деФI1НИТИDНО решено. ААИ 

највеhи број појава, који ОМО '111 ПООМОТРИАИ; а наро
"ЧИТQ евеТ.,10СНИ ефекти уоијаваља или фосфорнооти, 

претпоотаRљају битноот САободних атома, јер би све 
те појаве биле нем6гуће без атома . 

у КОЛI1КО се тиче уоијаnања рсфраItторнога гру

мена (или '!юнца) у иопра>Ј<љеном оулу . чиме СМО се 
IIзмеђу оотаАога ОВОМ ПРИАИКОМ УПОЗllаАII, ГАавни ус,IQВИ 

. -
за IЮНО'I'РУIЩИЈУ н експернментисаље таким судовима 

ови СУ: 1) Грумен треба да је што маљи, округао, по
вршине jeIIrlOCTaBHe НАИ УГАађепе и од Та!ЮГ рефраl{

торног материја.Аа који најтеже испар"ва. 2) I10ДАога 
тога грумена треба да буде што таља. и Зal{.Аоњена 
аАуминијумским ИАИ мюкуноким Зal<"ОНОМ као што сам · 

B"h напоменуо другом при_шком . 3) IIражњење .Аопте 
оаља терати ШТО је могуће даље. 4) УчестаlfOОТ струја 
да буде ШТО је могуhе виша. 5 ) С1'рује паља хармо
ПНЧЮf да расту и опадају ида нема наг -'ИХ преllида. 

6) СВУ топ.IOТУ И загреваље ваља ограннчнтн на 
• 

грумен н то затварањем у какву ма.1У лопту ИЛИ на 

I(акав други начин. 7) Простор изме!)у луо[\роnа оеАике 
11 мале .лонте ваља што боље испраЗlllll'И. 

ВелИКII део посматраља, !<ојll се ·I"щао УСllјаваља 
I(ЮШОГ чврстог тела · може се примеltИТИ и на фосфор

пост. Јер заиста, у и"пражњеном суду. ФооФорност 110 
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правилу настаје јакнм загревањем отруј е атома, КОЈа 

полази са e,leKrpOAe " УАара о ФОСФОРНО ТОАО. У врло 
много с.~учајеl!а , ГАе се та бомбардоваље не распо

знаје на први "nглеА, ја држим, да ФосФо рност постаје 
-. .. 

у след Јаких судара атома, КОЈИ оо не мораЈУ ОТКИАати 

са еЛСКТРОАе, већ на које електрода утиче индукцијОМ 

KPO~ средину 11.""1 кроз иизове АРУГИХ атома. 
Да ти мехаНИЧI(И судари играју врло ВаЈНИУ улогу 

Ј(ОД фосфорности , може се видети на ООО>l експери

менту . Ако уянсмо једну стаклену ЛОПТУ IШО што је 
она представљена на СА. 164 па испразнимо што је мо
гуnе боље и 'I'aKQ Аа пражљење кроз ЉУ пе може Аа 
прође, КОНМ\ (, електростатичком ИНАукцијом дејствује 
на цев t и она тревери. Ако је цев t ма,10 шира, на 

пример д'ва до три санти метра, нонац I;е тако јако 

1'реперитп, да l\aA год. удари О стаклену цев, изазове 

фОСфОРПОСТ·. Али ФОСФОРНОСТИ нестане l<aA се конац 

УШIРИ. Трепереље се може зауставити и 110 н ова иза
звати мељаљем ",рerшенције струје; јер "онац има свој 

• • 
сопствен" период трепереља и ако ФреНПС1ЩИЈа СТРУЈе 

са њим резонира, он he Аако уотрепеРИ 'ј 'Н, и ако је 

потенцијал струј е низак. Ја сам често виt)ао да се Банац 

у АОПТ" СЛОМИ у след 'ге механи'il<е резонанције . ОБИ'IНО' 
је трептаље r\Опца тако брзо да се и не ВlIАИ те се 
човеl< маше и преварити. I{aA се тај експерименат "ао 
што га сп оменух с пажњом приреАИ, потеН1lијал струје 
може бити врло НИ3а1' И због тога ја н Држим да 
ФосФорност АО.,1"3И од мехаНllqЮIХ СУАара конца О ста

I<лени дувар упраlJQ OHal<O исто, као каА се Ј\Омад ше

hepa ножем запара. Тај механи'IКИ УАар, I\Оји изази
вају ОАбаче'lI! атоми лаl<О се може осетити ј;ад се ЛОП1'а 

у којој има грумен ухвати руком па отруја lIапрасно 

пропусти. Ја дРЖИ" Аа би се на тај начин МОГАалопта 
11 разбити ' само l<aA ' би се резонанција ·удесила. 

Код горе поменутих експеримената може се сло" 
бодно реhи, да стаклена цев долазеhи у доднр са копцем 

паелектрише се у IIзвес.ном смислу на ДОАИРНОМ месту. 

1\110 саА "онац по нова ДОАирне стаllЛО на истом месту, 

ДОlJосећН е,lеIПРIIЦИl'ета СУПрОТНО1' смисла, они се И3-



за 

једначе пропзводеlш овеТJlООТ. А.Ш се у отвари ТlШ 

објашњењем ништа ие добије. Без икакве је оумње 
:међу ТИМ, да почетна наелектрисаност атома иљ.и ста-" 
КJlета игра овде извеону улогу у ФОСФОl'НОСТИ. Тако на 

пр. ако кроз такву ФооФораоту лопту ПРОlJУСТIfМО наЈпре 

отрују ИЗ Iшлема виооке Фреквенције, э" тим је напу
нимо еАектриците1'ОМ из ХОЈЈ.цове ма'пнше СllојИВJIП1 је. 
са пО.АОШrIИМ ПОАОМ, онда Ьемо видети, ла ш:tд по нова 
пропустимо отрују из поменутога калема, 1оОО1оОРIIОО1' 
је много ИНТCf:l3ивнија. 

у другој једној прилици приметио (шм, да ое ФОО

Форност У лапти може изазвати УCl1јаљем веома та Н

кога ПОВРШПНСRога слоја некога фосфорастога тела. 

Очевидно је да оу удари атомоки довољно јшш, да иза

зову јаку уоијаноот, пошто брзо загреју тело велике 

површине. Ако ма који од тих ефеl\аТ(1 ностоје, онда 

би најбољи начин, за нроизво!)ење ФосФорнооти био, 
диоруптивно пражњење једнога· калема огромног по

тенцијала али оа маАИМ бројем ООНОВШIХ пражљеља 

. рецимо оа 25~30 у оекунди, даКАе УЩН1ВО ОIIО.AfШО, 

КОАИКО је потребио да изазову пеllРeIшдаlJ утиоак на 
ОКО. Са таЮIМ се ка.л'емом може изазвати фосфорпост 
готово ТIOД свима условима, п ПОД свима С'ГУl1њима рЗ,з

ре!)ења и ја оам опазио појаве, које ос ПрШlI!оују ФОО

Форнооти, И на обичном атмосФеРСRО~1 НРl1'!'ИСltу, само 
aI-tо су потенција.".и БИАИ ДОВОЉНО ВИСОIНI. ААН ан.О фос
Форно оветљсње постаје једначењем оупротно наеАек-

. ~ 

триоаних аТО.\Iа, ида, у :КОЛИКО Је утюстEtПОСТ импулса . 
• 

. НАП наиэменичпо е.Аектрисање више, у толико Је 81\0-

номније произвођење овеТАООТИ. 

Одавна је веn позната ствар, да оу сва фосфораота 
теЈЈ.а рђави СПРОВОАНИЦИ е.i18I{'грицитета и ТОНА-оте, и 
да сва та теАа преотану Фоофориоати IШД ое доведу д() 

извеоне температуре. Спроводници на против, немају 
тих особина. Мало има изузетака од 1'01' нрапила. Уг.љек 
је један такав изузетак. БекереА је приметио, да угљен 
ФооФорише на извеоној вишој теМlJературн пред сам() 

усијање. Тај ое феномен А>1КО опажа у .I01IТИ оа маА() 

веnом уг.ьеномеАектродом (на пример грумен од шеот" 
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собом судараЈУ, изазивају сличне појаве. А.Ш то је об
јашљен..о lJедопо..ьно 11 тиче се Ol:1.MO простога меха;

низма. Светлост постаје таласањем, које се нроотире 

неIlОј",ышом брзином. Ако бll хте.Ш И3 снергије, која 
ое у одрег)еном проотору налази у облику извесног по
знатог зра'lсња, израчунати ОИАУ, која јс 1I 0требна да 
изазове 'Ј'репсреља таких брзина, онда налазимо, да и 
аIЮ је ГУОТШЈа етра несрављено маља но код ма кога ' .. . 
тела КОЈе м" Ј!О8,Ја]емо, но и код ВОДОllllка, ипак Је 

та сила таlша да је не можемо схвапl'ГИ. Јер каква је 
ТО сила I<OJa у механичким мерама достиш:е хиљаде 

тона на Iшадратни санти метар ? По данашњем охва
таљу ТО је е.lеlПростаТИЧIШ сила. НеМОl'уЬе јс ПОјмити, 
како би се јсдно те..lО мерљиnих дllмензија МОГ..lО нае

леlприсати ДО тако ВИОOltQГ пьтенција.ла, па да СИАа 

буде дово,ьна да IIзазоое та трепереља. Много пре, но 

што се до т о га потенцИјма дође, то по се те .. о ра
стурити и на атоме распасти. Суице шаље свет..IОСТ 11 '1'0-
ПЛаТУ, а то ЧИНИ 11 обичан пламен или усијан угљеии 
1<OlIaII; али ое 1111 у једном том САучају нс може о СИ..lИ 

даТII j-НlКаЈ{ап рачун, дltО се претпостави, да Је она спо

јена С,а телом у једну цеЛlfИУ. Само на једа" начин може 
нам то нспасти руком и то ако иэјсдначимо та теЈ!.а 

са II1'О""ма. .тедан је атом тако мми да I1ад бll се 
нае..l еIlтрисао ДОДИРОМ са неким те..lОМ, и над би закони 
о напону .и I"УОТИШ1 електрицитета остали исти .иао и 

кол тела МСрЉНВИХ димензија, онда би на атому било 
ТО.:IltКО Н таЮ.юга елеItтрицитета, који би мога9 Аати 

рачуна о тим ОГРО'IНИМ , силама и тим страховитим бр-
зи нама треllереља. , 

Вр .• о је вероватно да вибрациона реЗ0нанција игра 
врло ваашу УАОГУ У свима МafщфестаЦllјама енергије у 

природи. По 1,\еАој васељени материја "репери и ту се 
могу наhи cuc могуће врсте и брзине трепереља по· 
чеВIIIИ од lIајОllоријег музичког тона па до најбржих 
хеМllјских зрю,ова; према томе, сваки а.,.ом пли свака 

група ' атома! па ма каква БИАа БР3Иllа треllереља, може 
наhи изпеСНQ треllерење с ким he рез()нирати. Кад 
cal\IO ПОМIЮЛIIМО колика је огромна брзина свет,}оонога 
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треперења, онда схваЬамо, да је немогуlю Н3[tзваТl! не
посредно ма наRВИМ апаратом мер...ьивих Дllмензиј i:\ 'ЈЋI{О 

брза l'реперења; онда смо принуђ~ни да се АаТI1 "О је
,џнiога могућег ореотва. т. ј. да I1Зазовсмо cbe-Г .. 100на 
треперења слекl'РИЧКИ; то Ье реhи да дсјотнуј емо на 

атоме и:. МОАОКИАе канвџга гаса, да JiX натерамо да ое
сударају и да трепере. И ОН4а се морамо заl1llТаТIJ: 
Како ое може дејствовати ' и утицати "а САободне .јо
.leIШJl8 ИАИ атоме? 

' Као што из веhине QЕИХ експеРИ~'ICllата ' IIЗ. 1а31I)

на с ... оБОАне ~'IОАеRИАе и атоме може се дсјстповатн 
- е~tектростаТII'-I КИМ СИАама. Мењаље:м елскгростаТНЧRI-I Х 

СН.>1а, ми МОЈ1{.ОМО деЈствовати на атомс н натерати их 

да се оударају и да. производе ТОПАО .,.)' и евеТАОС·Г. 

Није још на "еоумљив начин ДОItаЗallO Аа на њ,,:< мо
жемо утица.,.I:1 и другим којим путем . Кал кроз заТIlО
,рену и иснражњену АОПТУ пропустимо свеТАО еАШ'

трично прашљење, да , ли се атоми морају упраnљати . . . . 
и по каКВОЈ АРУГОЈ СИ.IИ сем еАектрис'('аТIIЧI<С КОЈа ДСЈ-

ствује по правој АИНl1ји од атома до атома? Тек "ре 
кратког времена испитао сам узајамно дсјс'l'В (' два ' 

Аанца са ВрА О веАИКИМ вибрационим брзинама. Над с_е 
батерија од неКОАИКО Аајденских бона (с с с с с., . '86) 
иопразни кроз примарни Аанац Р олабога отпора iс па
јање је извршено као на СА. 173 а, Ь, с,) . ' ' . 
са ФреквеlЩIIЈ (ом од више МИЛИЈуна осци-

.lација, онда је потенцајмна раЗМlКа из

међу две '('a'I1<e' тога ланца ВрАО велика 
па ма те две тачке БИ .• е и само неко
.• ико сантиметара раздаљене. Те разАике 
могу изнети 4000 до 5000 вОАЮ'а па 

сантиметар "АИ ЈОШ и више кад узнемо 

у обзир максималне вредности. На сс
с •. 186. 

кундарни Afшац s сада утиче ПОГАаВII'Г () 

еАектростаТl1чиа индукција, која је у оваl;ИМ ПРИАикам" 
од много псhе важносl'И Hero еАектrОi\инамсиа. За 
тако наГАе ШlПулсе и примарни као 11 сеI<ундарни Аанац 
су слаби СПРОВОДН,ици; у САСД чега ће е .. еI<1·rОСl'аТИЧIШ 
индукција изазвати l'e..tиие потенцијмне rаЗАIIке l!змеt)у 
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две бмюке тачке на секундарном Аанцу. Варннца ће 
онда прескш<атн ИЗ'!е~У жица и свеТАИ се млазеви 1l0-
јаве у мраку ако се спреЧII прескакање варнице код d Ј. 

Ана CO I<YHдapHY ЖИЦУ s заменимо заТDореиом ис
пражњеном цепи , потенцијалне СУ раЭМlRе изазване у 

цеои еАектростати'1КОМ индукцијом довољно велике, да . . 
Асј ОТtз)'ју Ш). извеоне љене делове; а..ли п ошто тачке са 

ИЗВОСНОм п отенцијалном раЗАИI<ОМ на примариом Аанцу 

Hlle)' стал не, у цепи се појави једна оветла паНТЈЬика, 

кој а изг.l едrt да не додирује цев, као IIПО би ТО БИАО 
кад бн тачке највеће и најмаље потенцијаАне разлике 
б.цо стално на примарно м ланцу. 

Ја не одричем могућност, да .се ова дејства могу 
изазвати е.юктродинамском ИНДУКЦИЈ ОМ, као што то 

многи ОА~ВI ЧНИ ФИЗЈ1чари лрже; аЈ1И :меиlt се чини, да 

нема ПQ311 ТlIilНИХ Докава по Kojl~Ma би се гаСНII аТQМИ 

у једној ~a'гnopeHoj цеви МОГАИ низати над утицајем. 
електромоторских СII .. а, које би изазвала електродинам
ска 'ШДУКlЏlја. · Мени није испало за руком да иза
зовем cneT.IC м .. ааеве у цеви па ма Kal< O она била ду
Г[l.чка и ма. RОАНЮ-I 6110 степен раэређености, ТО јест 
" .. азеве, који би заклапали прав угао са претпостав-

. -
љеНШI н равцем IIражњења ИАИ са осам цови. Али У 

јодној nс .. 1II 1юј СТaI<леној АОПТИ, у којој јс ј една широка 
светла Ilантљика изазвана пражњењем јодне батерије 

"раз IIШ1lУ lIамотану око лопте, ја сам са свим видео 

ј еда н с .. або светао котур изме~у две СВО1'ле пантљике 
од l<ој l1Х ј е једна би .. а светлија од друге . Према оа
дањем стаљу ствари не могу да МИСАИМ , ла такво једно 

пражњење у затвореној цеви може трепериТIJ, т. ј . тре

перитп као целин·а. Ја сам уверен да никакво пражњење 
кроз гао нс може треперити. - Јер ое гасии атоми по

. нашају на оообllТИ пачин према наГАИМ и брзим елек
ТР"ЧIIJШ IIМlIџсима. Не IIЗГАеда да гаоови имају знатну 
ИНflр,щју према тим IIмпџсима; јер се зна, што је ·већа 
у"еотаноот импулса, у ТОАИКО олободније пролазе праж
њења I'Р03 гао. ·А кад гас нема инерције, онда 'Ie може 
трепеРИТ'Ј , јер ма и најмања ииерција је потребна за 

сл ободно трептање, према томе j>L эакључујем, да кад 
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муља сене између два' облака да према капацитету 
облака ту нема никаквог осциловаља. A.IH кад падне 
гром, онда има увек треl1ереља али у земљи, а не у 

облаку. 
Кад се е.il8ктрицитет празни 1{P03 гас , сваки атом 

трепери на опој начин, али целокупна маса гаоа, узета 

нао целина не трепери. Ова је ствар важна у погледу 
нориснога произвођеља светлооти јер нам она 1101<а

зу је да ваља употреби1И отрује врло ВИСОIШХ . Фреквен
ција па даl<ле 11 високих потенцијала, ако ХОћемо да 

постигнемо горљи резултат. 

Позната је ствар да се у ЮfOеонину затворено.) 
у цеви, производи јача .свет",ост. Да ... и је тО отуда што 
атоми ниоеОШlКа имају извеону инерцију, 11 што се тре

переље не гаси треиутно? Али онда би се аЗОl' морао 
. понашати на исти . начин, а хлор и паре мнОГИХ дру

гих тела биле би још боље од нисеоника, осим ако 
љегове магнетсне особине немају каква утицаја на целу 
појаву. И.oНI да није процес у цеви е ... ектромпи'ше при
роде? Има пооматраља, ноја нас упуhују на то, као 
што је између осталих . нарочито оно, где се материја 
увек откида оа еленроде те ое никад не можс у једној 

",опти одржаТII вануум на дул:е време. И ако заиота, _ 

буде тако , онда онет морамо прибеhи отрујама внсо
ких Фреквеиција јер је за љих елеКТРОЛIIТII'ШО дејство 
сведено на најмаљу меру. Јер је неоспорап Факат, да 
ое са врло ЮICоким ФреквеНЦJlЈама нарочито ако су 

импулси хармоничне природе, као на пршюр код аА

тернатора, да се онда е ... ектрода маље квари, ваl<УУМ се 

дуже може одржати. Код ДИСРУПТI1ВНОГ IIражњеља ка
лема, потеIЩИЈал напрасно пада, 11 вакуум сс теже одр- . 

жава јер се еАектроде брзо кваре . ОпаЗIIА О се /{од 
извесних ШИРОIШХ цеви у нојllма је 611 ... 0 Ue.1I11HIX 1<0-
мада . угљеllа В В, спојених са ПАI\ТИНCI{QAI !lШI\ОМ 

W W, (о .... 187) и нроз које 
се елеКТРИЦlIl'ет дисруп

тивно праЭНI!О , да су ое 

ситни комадиkи угљена 

под утицајем јакога ма- СА. 187. 
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гнеТСКОIЋ rlO...ba у коме Је цен БJl.1а наМСШТСllа, perya.Hf 
, у Ilраnилнс Фlше ..1иније П О среДНИif ЦШЈЈ[ , као што по

Јщ'ује САIII<а . Те су АИllије IIРIIIII!СlIване cl<peTaJЬY ИАИ 
~аnИЈању прашњсња од страно ма.ГНСТС Ј{И Г rЈо..ъа; а."-И 

. . ' . 
зашто то .IИ[[[IЈО постаЈУ ' 01lде где Је П О.I.О ЈЈаЈЈаче, 1'(1 

·се н оз на. НС ГО је тако примеhено, да ја,<о маГllетско 
поље убрзаr<a кварење еАектрода, а го ће по свој при

.• ШЦИ БИТ1I отуда, што то поље изазива 6р:ш ПрВlшдаља 
,струје , у с"е,\ чога су опет потенцијалн о раз.ШКО 113-
Mot)y полова пеnе. ' 

Имало !)1I се још много peh:1 о СВОТ.lОСНIIМ еФек~ 

Tlli\Ht ,I1РОИ3ВОДСНИМ У гас.овима .с.llабога или обичнога 
ПР'1Т1Iска. Прома ономе што је до сад у "тј правцу 

,ypat)CHO, не можемо наэати, да ј е праuа IIрирода ТИХ 
ванредно .1. С liИХ појава довол,на позната , АЛII се пстра

}fНl шtња у 1'(})1 ПОГ АСДУ врше са lIео БИ1ЈII ОJ\f ревношhу. 
,CBaI<a грана. научних испитивања има сооје заиаМ.,ЫI

вости али е,,!Снтрична истрая:-швања имају HClty особиту 

ПРИ 'Нl МЉIШОСТ Јер нема експер"мента 11.-111 IJосматрања 
.ма Ј<оје прсте у IJОЉУ те Аепенауке, која не би при
В.,);:tчtма па се нашу пажљу. ЧИНИ ми со да 1юђу свима 

ЧУДНИМ lI ојD.пама к оје посматрам о, једна беэваэдушна 

цев, кроз коју ПрОАа3И еАСКТРЈ'ЧЈЈа с.труја са даАекога 

'извора, раЗU llјајуhи м,жк 11 освотљавајућll наше собе 
својо" 6.1 аI'ОМ светлошhу, . спада међу најлепше по
јаве за наш (' О'1IЈ . Појава је још Аспша кад со број 

ООНООIIИХ нрюкљења сведе на ~рАО маА У меру и кад 

·се цев уз т о стане на раане начине окретати, јер онда 

мошемо НРО ll 3 ПССТИ најраэ .. ШЧИ1·ије соеТ.А е Фнгуре . Так!) 

на пример аl<О узием дугачку праву цов , "ЈИ цев са

пијеиу као четвороугао, и.ш четвороугао опојен са 

правом цеви па Ј'Х Сl'анвм окретати у руци, могу да 

'ИМllТирам Оltице код тачна, Грам ове завојс, ваВ\Јје на 

.ЦIl.lИНДРУ , вавој е наизмеllНЧИОГ мотора 11 т. д., (ОА. 1881. 
Г .Асдана из ;J,a~.,eKa појава не IIЗГ .Аеда мош'да тако .Аепа, 

·а.111 II З б.АИ ЗLL, СФОЮ1Т, који, она изазива је ванреАан. 

Износеhll пред пас ово неКОАИКО lI езиатих резу"" 
тата Hllca"l се старао да их СИQтсмаТQИII уреАИМ као 

што би то n a .:l ... a.AO ЧИНИТИ у наУЧНН~1 ИС{1IIтиоањима у 'КО -
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јШ!а би сошш ндуtш реЗУАтат -,ОГИЧЮI потицао ИЗ онога 
што је пред љим. Ја сам само хтео да изнеоем пред 

• 
вао нове реЗУАтате ИАИ мисА И, КОЈе МОI'У нзазпати друге 

и то ве "опољно НЗОИНИТИ, неуредност п нехармонпју. 

С •• 188. 

Оr>јашњења појединих појава учињена су у ,,()БРОј на
мери и на такав HatlI:'H, да ое ЉИХQВ аутор lIадп. ла ће · 

их други наУ'lњаЦ1l боље објаснити . Нема веАИRе штсте 
кал ПQчеl'lIIШ ШТО погреши; аАИ кал веЛIII-Ш УМОDИ 

грешс, онда цео свет ПАаhа ЉlIхове погрешне. 



Као што се 113 дocaдalЬeгa ИЗАагаlbа ВИДИ, ГАаuни ка
рактер ТеСЛИНIIХ ексrюримената јесу наизменичне струје 
веАиItе учеС" 'аности IIЛИ Фреквенције. На прош . .шм стра· 
нама видеА и смо и на које разне .начине долази Тесла 

,АО тих струја. ААИ ма нано ти начини ИЗГАеда.Ш' згодни 

за добијаље пе.'ИIНIХ учестаности код струја, . ипак се 
ТеС;АИ 1tИНИJlО, да СВС тО није ДОВОЉНО, ' и да би БИЈ10 
,rачина да се оне производе Иа још економнијll на'шн. 

Руковот)ен том МIIШЉУ, он је дошао до закључка, да 
ако хоЬемо много неЬу корисноот у произво!)ењу тих 
струја, опда ваља да напустимо обичне методо кон-. . 

' СТРУКЦИ.lе апарата. 

Према самој деФlIпицнји наизменичних струја 3l1амо, 
да те струј е . наизмспце MelЬajy смисао свога НРОТИ
цаља И у НОАИКО се та промена чешhе дешава у ' то

АИlЮ је и Фреквенција тих' струја веhэ.. Код. обичних 
динамо машина за lIаизменичну струју, постиже се 
та наИ3МСIlИЧНОСТ; 1«10 ШТО знамо, бржим ИАИ споријим 

обртаљем извеснога броја ИАН еАеIпрciмагнета И,ЈИ ка
АСмова. Према томе обртно ИАИ рота 'ГОРНО крста1Ьв ма
шине, ПРОИЭDОАИ lUluз.мен.uчно .протицање еАеКТРIlчне 

струје '!аС у jeAlloM, а чао у супротном СМИСАУ. Кад 
се машина ВрАО брзо oKpe~le ИМ, ка,!, је код споријег 
обртаља веАИКИ број електромагнета и каАемова, онда 
ј е и наизменично "реl'ање СТРУЈе Бр.Ш брзо, и тако брзо, 
да се онда каже да струја трепери, Dибрира, ОСЦИАнра.' 
Па зар 6е не би "огла вибрација струје произuести, 
не обртним кретаљем машине, већ исто тако вибра
ЦlЮIlIШ, ОСЦlмarЩОIJIШ кретањем? Очеви,!,на је ствар, 
да би преАаз од једнога кретања ка другом био ди
реr<тнији, лаI<ШИ па и кориснији, јер су оба та кретања 
IIсте врсте. При IIреАазу из механиql<QГ ОСЦИАаЦИОIIОГ 
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кретаља ' У олектрично такво исто I<рет" љо, губитак је 
ма-љи, IJero над се обртно mexaHI-1ЧRО кретаље I1рстпара 
у ООЦIJАационо еАеКТРIlЧНQ . И И:-1 таинх Рn'ЭМllш.ьања 
поникаО' ј е ТСО..1ИН најновији пронаА[tэа}~, ILС Ј'Оn еле 1{

трuчнu ОСl!",!атор. 

Свој еЛОI{ТРИЧНИ ОСIЩАатор покззао је Тесла на
у'шом свету У свом предаваљу држано", ~2 Ав!', 189~ 

. год. ( ОО ноп.1 пред Ч.l1ановима е.l1еКТРI1ЧНО!' коигреса, 

који се држао у ЧИl<агу за време И3АО>l<6е. Као што 

сам ТеСАа у УВОДУ тога предаваља вели, први задатак 
је те справе, да помоhу паре ИА" са611јшюга ваздуха 
производи трептаља или осци.!ацијоиа кретаља саЈЈР

. шен о стално!' периода ИАИ трајаља, " IIеэаmlСНО од 

ПРИТИClШ паре ИАИ ваздуха у најШl!рИМ границама, дак.,е 

иезависно од губитаlШ И сметља које lI эаЗIIIЩ треље. 

3а тим, да ПРОИЗВОДИ еАектричне струје нсто 1'аl<О са
вршено ста.ШОГ периода без обзира на {)колНОС1'11 под 

lюјима. оне постају. Rадсправа врши само I1рПl! задатаI<, 
онда се зове .\{ехаnuчкu осчu..tатор а кад ВРШ~f и један 

и ДРУГИ, онда елеI<ТРИЧНИ. 

Да би имали појма о дејству тога О СЦI1Аатора, да 
наведемо, да у љему може трепеРИТ!I тело од '20 1<11-

Аограма тежине, 5000 пута у минуту (01<0 80 пута у 

секундиl преА(l3еhи од прилике '2 оаНТIIМl3тра на једну 
и ДРУГУ отр""у. Смањујуhи ОСЦИ.l1а1~ИОНУ путаљу, може 
се број ОСЦИ.l1ација ио цољи повеhаваТII таl<О да тај 
број може И~lIети и више стотина иута у jeAll oj се
I<УНДИ. ОСЦИАаrЏIона путаља МОЖ6 се (ШССНI 11 на 1/ . 
ми.lИметра. , ' 

Поред тога што тај апарат може ОСЦИАирати у врло 

широюш границама, иарочито је важно да се напомене, 

да без обзира на промену притиска паре ИАИ гаса, без 
обзира на тещину покретних делова, другим pe'IНMa 

без обзира на период иАи трајаље вибраЦllја, вибра
ције тога апарата су увек исохране. Јер "ромена при
ТИСI<а изазива промену дущине осцилаЦИОllе путаље те се 

тако исохронизам осцилације не меља. Тога ради уде

шено је, да унутрашњи део апарата на Ј1зоесан IШЧИII 

ООШТИ са Оllо .. ьашљом аТМQ0Ф6РОМ те према TOMe~fa 

откrИ2U. ТИШИНА 22 
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!;а!;о се ыељала температура унутрашљега ваздуха., 

срсдља љсгова ГУGтш'а остаје иста !;ао "СПОА>аШIbС'.' 
ваздуха · те тако деј ствује као нека опру,'а (11.111 федср ! 
стаАне напрегнУтости. АIЮ се ПрIlТисак атмосфеРСIШ 
промени, промениfiе се и наирегнутост опруге [Ја дак..е 

и период ОСЦllAаЦllје, а то је једна од нај.юпши~ осо

бина тога апарата . .. 
. Примене тога апарата СУ разноврсне и миогоБРОјне. 

На прпоы мосту може <ыужити за произвођеље е .• ек-
. . . 

ТР"ЧIШХ СТРУЈа ВИСОКIIХ ФрекоеНЦIIЈа са врло праВИАНIIМ 

променама, у том спец"ја.шом случају, да "сб ll еЈек
тричне ОСЦlJла."ије IIИ у колико промениле >Iеханичке 
осцилације, довсден је у везу и УСКАад ыехаНИ'IЮl део 

апарата са е.1СI<тромагнетOIШМ : Капацитет једнога КОН
дензатора доведен је У известан ОДНОС са самоиндук

ЦИЈОМ eAeIOpoMarHeTCI<Or "аАема и то тако, да природни 
ПСРIIОД еАектрпчно~ Аанца реэонира са средњим пе

риодом [юјн треба да има м~ханички осци.штор . И кад 
ме:<<.tННЧIШ део тежи да се удали оА ТОГ , периодај е.Аек

ТРНЧI<И га ДСО враћа те тако резу.пујуhе дсјстм апа
рата остаје нспромељено. 

Између осталих примена, ТеСАа је на КОIlгреоу по
казао један врло прецизан мехаiJизам који је кретао 
отрујама из свога ОСЦИАатора. МехаН!1заы се тај I<pe- · 
таО савршено једнаком брзином и . а[<о се притисак 

паздуха разна мељао, те према томе могао је послу

ШИТИ Ј<ао сах ат . 011 је још и показао једа" сахат којп 
је, теран струјn.\Ја ИЗ ОСЦII.-tатора, апоолутно тачно paAI~,? 

СА. 18U показује КОНСТРУКТll!ше IlOједшlOСТИ е.шК
три'!ног ОСЦII.штора. У ШУПА>ем ЦИАИIIДРУ С може се 
kpOi-ати КАИН Р, а 01'ООРИ ОО · САУ'ке за oABorieIbe во
дене паре IIМI ваздуха; отвор IСА~'ЖII за довођСlbе. 
На КАИПУ СУ прорезана дпа' процепа или пукотине S S 
на . TI\'lНO прора'lунатој Д3А>IПШ; цев" Т, Т, · спајају те 
пукотине са ОДI'оварајУhим "оморама !;ојих има оа СВШ<е 
стране юипа по једна. КАпа је утврђен за 11(:мугу . А 
({оја пролази l<рОЗ нарочите : отворе ·на · ци ,tшцру С : II 
({А'IЗИ у RА'lзалицама В, В. Око клипа и ЦИЛlIндра на-
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.. ази .се оиотач Ј, коме је задатак да угуши JlУПУ КОЈа 
постаје кретањем RАипа. 

Све је то .смештено у унутрашњосТII једнога пара 
еJlектро,шгнета М М, за који је узето ""иснато мекано 

гвожђе. ПО.IОВИ ти)( еАектро:магнета са'lИљавају два 

о \1 

о м 

". -- . '-' .. , ,-

С •. 189. 

о 

о 

• 

• • . концентрисана и ВРАО Јюtа магнетсНа поља У IЮЈима 

се наJlазе два каАемаII Н, утврђена за НОАУГУ А тако, 
да .се с њомзаједно на једну И на Д]ЈУГУ CTpaIIY Кр03 
MarfJeTCKl <lо,ье крећу. 

Цео апарат овако Фунююноше; над се пара пусти 
кроз отвор I У ЦIIАиндар, н.!ип а .с lЫШ и полуга ће 
се одмах "реНУТII; не крене АИ се, онда је довољно 

да се мио .ШКО КУЦIIе оса А на једно>! свом крају 
(код ВI (Ја ће ОСЦИАовање одма почети. Рецимо да смо 
куцну"" десни нрај Ћолуге ТВ нрвнулп I(АIIП на лево; 

пара ће пр,)fiи НРО3 прореа В' и цев Т у леву ItOMOpy. 
ПРИТlfСЩ{ [Јаре прати НАИН на десно, аљи пре но ШТО 
стигне АО краја 080је путање, , ' веза па,ре са Аепом ко .. 

. мором је пренииута · и пара што је ту остала изађе 
кроа леви отвор о. Повратан Н.цта с десне стране на 
.лену бива на ИСТИ начин те т'ако К.А.ИП а о љиМ и ПО~ 

22" 
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,.уга А као н каломн П отану БрАО 6[110 треuерити на 
једну И другу страну. Кад ОСЦИ.ilатор за'грепери треп- ' 

. , . 
таЈима "ОЈ!! се Једва виде, .на мах ое упали електрична . .. . 
СИЈамща OTPYJMla КОЈе из осци.латора И3Аазе . 

Према једногласној изјави ОТРУЧЉЗl<а, Тесдин осцн' 
.. атор онада међу најинтереснија ОТl<риhа изнесеиа на 
издожби у Чl1кагу. Јер таl<ј3а ' ООЦl1л ациона кретаља 
Веома су llажна како у , научном НОГ деду таl<О и за ' 

IlIIдуотријСI{е по'гребе и 'нема оумље да су ТеОАИНОМ 
ОСЦИАатору отпорени нај.ilепши иэг дед и у бу АУћој но 
само еЛ01<'I'ричној ве!; и општој I!НД)·стрији. , 


	scan0001a
	scan0002a
	scan0003a
	scan0004a
	scan0005a
	scan0006a
	scan0007a
	scan0008a
	scan0009a
	scan0010a
	scan0011a
	scan0012a
	scan0013a
	scan0014a
	scan0015a
	scan0016a
	scan0017a
	scan0018a
	scan0019a
	scan0020a
	scan0021a
	scan0022a
	scan0023a
	scan0028a
	scan0029a
	scan0030a
	scan0031a
	scan0032a
	scan0033a
	scan0034a
	scan0035a
	scan0036a
	scan0037a
	scan0038a
	scan0039a
	scan0040a
	scan0041a
	scan0042a
	scan0043a
	scan0044a
	scan0045a
	scan0046a
	scan0047a
	scan0048a
	scan0049a
	scan0050a
	scan0051a
	scan0052a
	scan0053a
	scan0054a
	scan0055a
	scan0056a
	scan0057a
	scan0058a
	scan0059a
	scan0060a
	scan0061a
	scan0062a
	scan0063a
	scan0064a
	scan0065a
	scan0066a
	scan0067a
	scan0068a
	scan0069a
	scan0070a
	scan0071a
	scan0072a
	scan0073a
	scan0074a
	scan0075a
	scan0076a
	scan0077a
	scan0078a
	scan0079a
	scan0080a
	scan0081a
	scan0082a
	scan0083a
	scan0084a
	scan0085a
	scan0086a
	scan0087a
	scan0088a
	scan0089a
	scan0090a
	scan0091a
	scan0092a
	scan0093a
	scan0094a
	scan0095a
	scan0096a
	scan0097a
	scan0098a
	scan0099a
	scan0100a
	scan0101a
	scan0102a
	scan0103a
	scan0104a
	scan0105a
	scan0106a
	scan0107a
	scan0108a
	scan0109a
	scan0110a
	scan0111a
	scan0112a
	scan0113a
	scan0114a
	scan0115a
	scan0116a
	scan0117a
	scan0118a
	scan0119a
	scan0120a
	scan0121a
	scan0122a
	scan0123a
	scan0124a
	scan0125a
	scan0126a
	scan0127a
	scan0128a
	scan0129a
	scan0130a
	scan0131a
	scan0132a
	scan0133a
	scan0134a
	scan0135a
	scan0136a
	scan0137a
	scan0138a
	scan0139a
	scan0140a
	scan0141a
	scan0142a
	scan0143a
	scan0144a
	scan0145a
	scan0146a
	scan0147a
	scan0148a
	scan0149a
	scan0150a
	scan0151a
	scan0152a
	scan0153a
	scan0154a
	scan0155a
	scan0156a
	scan0157a
	scan0158a
	scan0159a
	scan0160a
	scan0161a
	scan0162a
	scan0163a
	scan0164a
	scan0165a
	scan0166a
	scan0167a
	scan0169a
	scan0170a
	scan0171a
	scan0172a
	scan0173a
	scan0174a
	scan0175a
	scan0176a
	scan0177a
	scan0178a
	scan0179a
	scan0180a
	scan0181a
	scan0182a
	scan0183a
	scan0184a
	scan0185a
	scan0186a
	scan0187a
	scan0188a
	scan0189a
	scan0190a
	scan0191a
	scan0192a
	scan0193a
	scan0194a
	scan0195a
	scan0196a
	scan0197a
	scan0198a
	scan0199a
	scan0200a
	scan0201a
	scan0202a
	scan0203a
	scan0204a
	scan0205a
	scan0206a
	scan0207a
	scan0208a
	scan0209a
	scan0211a
	scan0212a
	scan0213a
	scan0214a
	scan0215a
	scan0216a
	scan0217a
	scan0218a
	scan0219a
	scan0220a
	scan0221a
	scan0222a
	scan0223a
	scan0224a
	scan0225a
	scan0226a
	scan0227a
	scan0228a
	scan0229a
	scan0230a
	scan0231a
	scan0232a
	scan0233a
	scan0234a
	scan0235a
	scan0236a
	scan0237a
	scan0238a
	scan0239a
	scan0240a
	scan0241a
	scan0242a
	scan0256a
	scan0257a
	scan0258a
	scan0259a
	scan0260a
	scan0261a
	scan0262a
	scan0263a
	scan0264a
	scan0265a
	scan0266a
	scan0267a
	scan0268a
	scan0269a
	scan0270a
	scan0271a
	scan0272a
	scan0273a
	scan0274a
	scan0275a
	scan0276a
	scan0277a
	scan0278a
	scan0279a
	scan0280a
	scan0281a
	scan0282a
	scan0283a
	scan0284a
	scan0285a
	scan0286a
	scan0287a
	scan0288a
	scan0289a
	scan0290a
	scan0291a
	scan0292a
	scan0293a
	scan0294a
	scan0295a
	scan0296a
	scan0297a
	scan0298a
	scan0299a
	scan0300a
	scan0301a
	scan0302a
	scan0303a
	scan0304a
	scan0305a
	scan0306a
	scan0307a
	scan0308a
	scan0309a
	scan0310a
	scan0311a
	scan0312a
	scan0313a
	scan0314a
	scan0315a
	scan0316a
	scan0317a
	scan0318a
	scan0319a
	scan0320a
	scan0321a
	scan0322a
	scan0323a
	scan0324a
	scan0325a
	scan0326a
	scan0327a
	scan0328a
	scan0329a
	scan0330a
	scan0331a
	scan0332a
	scan0333a
	scan0334a
	scan0335a
	scan0336a
	scan0337a
	scan0338a
	scan0339a
	scan0340a
	scan0341a
	scan0342a
	scan0343a
	scan0344a
	scan0345a
	scan0346a
	scan0347a
	scan0348a
	scan0349a
	scan0350a
	scan0351a
	scan0352a
	scan0353a
	scan0354a
	scan0355a
	scan0356a
	scan0357a
	scan0358a
	scan0359a
	scan0360a
	scan0361a
	scan0362a

