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Lampa s doutnavým světlem jako přerušovač
proudu.
Josef Zahradniček.
Jak zjistili Pearson a Anson,1) svítí lampa s doutnavým světlem
periodicky, zavedeme-li do ní stejnosměrný proud přes velký od
por o řádu megohmu a je-H paralelně k lampě zařazena kapacita.
Kapacita nabíjí se totiž přes odpor až na zápalné napětí lampy Eu
tím se lampa rozsvítí, kondensátor se krátkotrvajícím proudem
lampou: vybije až na její kritické napětí Eo, t j . minimální napětí,
při němž svítící lampa právě zhasíná, kondensátor nabíjí se pak

znpva a celý děj nabíjení kondensátoru a vybíjení jeho v zásvitech
tympy opakuje se s frekvencí, jež přibližně je nepřímo úměma souČiiju z vnějšího odlporu a kapacity a jež závisí na konstantách
lampy a na napětí zdroje, jak v dalším ukážeme. Této vlastnosti
periodického výboje doutnavé lampy dá se použíti ve fysikálni
praksi při měření kapacit, dielektrických konstant, samoindukcí a
odporů.
Zmíníme se nejprve o metodě, kterou pro měření kapacit udali
Karolus a Rettss.*) Podstata její je patrná z vedlejšího obrazce.
*) Proč Phys. Soc London 34 175, 1922 — cit dle Phys. Berichte III.,
1245, 1922 *— Warren de la Rue a MUHer upozornili na tento zjev u trubic
vakuových v roce 1878 (Phii. Transactions), Qassiot již 1863 (Proč. Royal
Soc* Vln 329) a Hittorf pojednal o něm ve Wied. Annálech 20., 705, 1883
v práci »Ueber díe Elektricitátsleitung der Gasec; zdrojem stejnosměrného
proudu byla mu baterie několika tisíc čtánků.
*) Physikalische Zeitschríft 23. 362, 1921.

Elektrometr — na př. Wulfův nebo Wiechertův, nebo kvadrantpí — paralelně zapiatý s kapacitou v anodovém kruhu elek
tronové lampy, nabíjí se nasyceným proudem 1ÍH — 1G-8 amp. přes
velký vnitřní odpor lampy elektronové, měnitelný v širokých me
zích topným proudem. Pokud je rozdíl anodového napětí (200 až 300
voltů) a napětí na kondensátoru nad napětím nasyceného proudu
(2—50 voltů), potud zůstává proud nabíjecí stálým. Když je kon
densátor nabit, anodový proud mizí. Z rovnice pro elektrické množ
ství na kondensátoru
Q^-C.V = J.T
dá se určiti • kaipacita z ostatních naměřených veličin; V udává
elektrometr, / galvanometr v kruhu anodovém, T je čas potřebný
k nabití elektrometru — kapacity na potenciál V. Změnou vnitř
ního odporu elektronové lampy mění se intensita proudu J a ovsem
i doba T. Chybu měření udávají autoři na 1%, přesnosti této dá
se však těžko docíliti, hlavní chyba je v určení doby T.
Metodu tuto pozměnil Gorbačev3) tím, že místo elektrometru
použil k měření napětí druhé lampy elektronové, jejíž mřížka spo
jena byla s negativním pólem kondensátoru nabíjeného nasyceným
anodovým proudem lampy prvé. Ze známé charakteristiky druhé
lamipy určeno pak napětí V. Tuto metodu upravil ještě tak, že použil
jen jedfré lampy elektronové, u níž měřen nasycený proud anodový
a čas, po který nabíjel se kondensátor. Ze známé charakteristiky
ia=f(em)
pro různá napětí anodová určeno při určitém ia napětí V = em a
* počítáno C podle vztahu svrchu uvedeného. Anebo při téže (nemě
řené) intensitě proudu provedena dvě měření pro kapacityC* a C0
(známo) nabíjené po doby Ti a To na napětí Ví a Vo; určen pak
poměr CX/CQ. Přesnost metody jest 5—3%
Jednoduchou metodu pro technickpu praksi upravili Geffcken
4
a Richter, ) zvolivše místo elektrometru (metoda Karolus-Reussova)
doutnavou lampu. Odpor lampy elektronové upraví se topným prou
dem tak, aby frekvence vybíjejícího se kondensátoru jevila se v te
lefonu jako vhodný tón. Srovnávané kapacity při stejném odporu,
anebo srovnávané odpory při téže kapacitě zařazují se střídavě
stiskem dvou klíčů až na uirsono: Kondensátor připojuje se buď
paralelně k elektronové lampě — k odporu, — anebo paralelně
k lampě doutnavé; v. prvním případě se poznává, má-lj kapacita
odpor.5)
,
J
*) Physikalische Zeitschrift 25., 485, 1924.
*)
Zeitschrift fUr technische Physik 5., 511, 1924.
5
) Firma Kohl-Huth zavedla tento přístroj do. radiofonické prakse p<$
názvem .•Qlimmbrflcké-Qlimmreíais* — doutnavé reláis; na obr. 2. vyzna
čena k vůli Jednoduchosti jen jedna kapacita, druhá.připojujeme paralelně
Jako na obr. 3.
. . . . .:

m
V ^nejjednodušší úpravě dá se provésti srovnáváni kapacit nebo
odporů podle následujícího spojení.8) V našem případě vyznačeno
srovnávání kapacit při stálém odporu, jenž nastavi se podle veli-

Oit.г.
icosti kapacit tak, aby ucho bylo na vzniklý tón co nejcitlivější. Ka
pacitu G měníme tak dlouho, až7 při zapnutí jednoho nebo druhého
klíče zaznívá tón stejné výšky. )
NOÛ

c

pak jsou stejné i kapacity. Zcela obdobně postupujeme při srovná-

Oét.J.
vAxA velkých odporů R, volíce stálou vhodnou kapacitu. Při stej-

nm tónu

N<*> i
jsou steiflé odpory. Přesnost měření záleží přirozeně na tom, jak
l ŠSS?1** »D^ Radk>amateur€ II., 160, 1924 ~ Asmus.
*) Příslušné vztahy viz v dalšími.

175
citlivě dovede ucho poznati stejnost dvou. po sobě zaznívajících
tónů — asi 1%.
"Metoda tato dá se ještě obměniti způsobem, který je patrný
z následujícího schématu. Z téhož zdroje přes odpory R± a R*
jsou nabíjeny současně dvě kapacity, které se vybíjejí dvěma
lampami doutnavými. Srovnávají se pak příslušné tóny současně
zaznívající ve dvou telefonech. Kapacita na proměnném kondén-

Ot*A.

oo

sátoru nastaví se tak, aby oba tóny byly o stejné výšce — bez
rázů. V případě stejných, kmitočtů jest')
odtud

Co. h (Ri, n) = .&. h (Rí, /•*),
Cx.h(Ri,ri) = Ct.h(Rs,n),
G

C2
C\
G, Ct udává otáčivý kondensátor, Co je kapacita zttámá a odtud
určí se C „ Odpory Ri, R2 jsou voleny tak, aby oscilace se udržely.
Tato cesta dává výsledky zvláště přesné, neboť na unisono
4vou současně zaznívajících tónů jest ucho velmi citlivé — nejlepší
výsledky dává v případě G = C* a hodí se zvláště -při zhotovování
stejných kapacit podle daného normálu.
V praksi fysikání užívá se nejčastěji pro srovnávání kaj>acit
metody Wheatstone-Wienova mostu, při čemž dá se s výhodou
Použíti doutnavé lampy místo užívaného bručounku a jako nulového
indikátoru telefonu. Schéma spojeni je patrno z obrazce 5. Jako
předražného odporu R užito bylo při měřeních dekadického reostatu ^
=

CQ

7

) Příslušné vztahy viz v dalším.
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Edelmamnova 1,IQ 5 ... 10.105 ohmů, jako kapacit jednak slídových
normálů Edelmannových 1G-3, 5.10~3, 10"*, 5 . 1G-2, KT1 mikrofaradu a sádky slídových kond. Edelmannových 0*01...0*4 mikrofar.,
jednak vzduchového kondensátoru Seibtova s proměnnou kapacitou
do 2500 cm. Neznámá kapacita určována ze vztahu platného pro vy
rovnaný most
Ci : C2 =

=

C 3 : C4.

Vhodnou volbou odiporu R byla nařízena frekvence tak, aby tóny
byly pro ucho nejvhodnější. To je předností tohoto způsobu měření,
že frekvence tónu je měnitelná, tóny jsou čisté, minimum ostré a
spotřeba energie proudové co nejmenší — zlomek miliwattu.

-~ .1
Oit.J.

Přesnost této metody byla zkoušena měřením kapacity vzdu
chových kondensátorů otáčivých. Byla pak nalezena maximální
kapacita:
C (Siemens) = 757*1 cm, C (Schrack) = 2303 cm,
při spojení obou vedle sebe: 3048 cm, místo očekávaného 3060 cm,
při spojení za sebou:
571 cm, »
»
570 cm.
Chyba měření asi VsVo je způsobena zanedbaným vlivem přívodních
spojovacích drátů, třebas byly voleny co nejkratší.
Místo divou kapacit známých Cs a CA stačí voliti dvě kapacity
neznámé, přibližné stejné a jako C« graduovanou proměnnou kapa
citu. Je-li kapacita Cx vyrovnána ve větvi 1., platí
Cx : C*~ Cs 1 C4,
pak-li ve větvi druhé; Jest
& : Cx = C$: C<,
kde Ciy Ct jsou údaje na proměnné kapacitě. Odtud plyne

c*=ycr;o.
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Měření dielektrické konstanty provedeno rovněž předešlou ce
stou tím, že určena kapacita kondensátoru — dvě desky kruhové
o průměru 7*92 cm a tloušťce 0*420 cm — jednou pro vrstvu vzdu
chovou Cv po druhé pro stejně tlustou vrstvu dielektrika CaZ poměru
. Cv
určena dielektrická konstanta K. V případě celuloidu a ebonitu byly
výsledky měření následující;
látka
vzduch-celuloid
vzduch-ebonit

tloušfka
vrstvy v cm
00315
0205

kapacita v cm dliel. konst.
K
Cv
Cd
1290 441
342
217
2Г5 46-2

Vzorec pro kapacitu kondensátoru deskového s opravou Kirchhoffovou dával v prvém resp. v druhém případě 1281 cm resp.
20*9 cm, tedy i při malých kapacitách je souhlas dosti dobrý.
Při srovnávání kapacit kondensátorů kapacitním mostem na
stává úplný klid v telefonu jen v případě kondensátorů vzducho
vých anebo slídových. Jiná dielektrika, ňa př. sklo,,dávají minimum
rozmazané a to tím více, čím rušivěji vystupuje Vodivost dielek~
trika. V takovémi případě je radno předraziti danému kondensátoru
ještě jeden s dobrou isolací o známé kapacitě a z kapacity celkové
vypočísti neznámou.
Měření samoindukcí provedeno rovněž při předešlém uspořá
dání. Místo kapacit C3 a C4 zařazeny samoindukce Si a S2; otáči
vým kondensátorem G nastaven — dosti dobře — klid v telefonu
při různých frekvencíích. Počítáno pak ze vztahu
Ci: d = S2: Su
2

Jsou-li samoindukce aspoň řádu 10~ henry, anebo větší, frekvence
pak několik tisíc za sekundu, ohmické odpory samoindukcí pod
10 ohmy, možno v prvním přiblížení použíti horního vztahu; jinak
je nutno vzíti do počtu odpory ohmické i frekvence. V našem pří
padě měřena samoindukce dvojcívky, které se užívá v praktických
cvičeních pro měření samoindukce a vzájemné indukce a která hoví
horním předpokladům. Bylo pak Si = 0*1 henry (normál HartmannBraun), G = 900 cm (normál Edelmann), ostatní hodnoty podáví
tabulka:
cívka
Ctcm S 8 henry
1.
'528
00600
2.
464
00540
obě
1877
0209
za sebou
Časopis pro pěstován! matematiky á fysiky. Ročník LV.
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Podobně jako samoindukce možno srovnávati i velké odpory
ha př. šili to vé, tuhové nebo tekutinové řádu megohmu; minimum je
tu však neurčité a naměřená hodnota je jen na několik procent
přesná, často se však ani o větší přesnost nejedná.
Pro měření malých odporů elektrolytických je předešlé spojení
nevhodné. V tomto případě osvědčilo se trasformovati proud lampy
tak, aby ze stejnosměrného proudu přerývaného vznikl proud si
8
nový* Spojení je patrno ze schématu. ) T je malý transformátor

JUUUUUL

Ф

к-

Òêt.G.

(Siemens) s poměrem 180/6000, jímž proud lampy o frekvenci na
stavené odporem R a kapacitou C transformován dolů. Minimum
Je dtosti ostré; neznámé r počítáme z úměry

n :n = n :r*.
Všimneme si nyní podmínek, na nichž závisí frekvence lampy
áoutnavé a intensita proudu jí procházejícího.9) Doba nabíjení {ca• *) Tohoto spojení použil v podstatě Nernst (viz Schallreutěr cit. dále
v pozn. 9.). Schallreutěr (cit, str. 11 a n.) docílil použitím trubice heliové
s 25 mm Hg tlaku větší intensity proudové a tím větší citlivosti pří měření
elektrolytických odporů áf-dielektrické konstanty kapaJin. Gehrke, Reichenheim a Wertheimer vystupňovali energii intermitujících výbojů vakuové
trubice — zvýšením tlaku a přiblížením elektrod — tak, že bylo možno
pouliti oscilací v raidiotelegrafíifiříšskoněmecképatenty č. 270.610, 273.534,
275.761),
•) Pro vakuové trubice studoval závislost frekvence na kapacitě,
přédražném oidporu a konstantách lampy Righi v Rendiconti dell' acad.
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pacity C ze zdroje o napětí E (v našem případě 1210 voltů) přes
vnější odpor R z kritického napětí E» (v našem případě, je-li spodní
klobouček katodou,10 jest £o = 850 voltů) na napětí zapalme Ei
(=111-5 voltů) jest )
7j =

C

/?lgn|3|

a doba vybíjení kapacity C odporem lampy r z napětí £1 na £o jest

Tt = áCr\gn§.")
delle science di Bologna 188, 1902. Experimentálně zkoušel správnost
Righiho vzorců Wurschmidt ve Verhandlungen der d. physik. Gesellschaft
7, 360, 1909 a Schallreuter v práci »Ueber Schwingungserscheinungen in
Entladungsróhren«, Sammlouig Vieweg 66, 1923. Průběh napětí při jednot
livých výbojích studoval pomocí Braunovy trubice už Righi a pak Wertheimer ve své disertaci, Góttingetn 1911. Kaufmann ukázal teoreticky (Ann.
d. Physik 2, 158, 1900), že intermitence jsou možný jen v části klesající
charakteristiky trubice. Správnost této věty potvrdil experimentálně Herweg CPhys. Zeitschrift 13, 633, 1912). Otázku stálosti oscilací doutnavé
lampy studoval nejnověji Geffcken (Phys. Z. 26, 241, 1925).
10
) Hodnoty Et a E0 nejsou ani pro jednu a touž-lampu konstantami;
jsou podmíněny jakostí ai tlakem plynu v lampě a vzdáleností elektrod,
ne jich velikostí, závisejí pak též na okamžitém stavu lampy a na elektro
magnetickém stavu okolí, jak v dalším, bude upozorněno. V našem případě
používáno bylo lamp doutnavých na 110 voltů s elektrodami ve tvaru klobpučku a prstenu firmy Osram. Katodou býval klobouček spodní —r- prsten.
Je-li vrchní klbouček katodou, jest u téže lampy Ei = 106, £0 = 93,0 voltů
cť oscilace nejsou stálé v mezích tak širokých jako v případě předešlém;
souvisí to s různou polohou ploch elektrod.
n
) Jednodušeji než jak to učinil Righi na cit. místě, anebo Schallreuter
(cit. str. 27 a n.), dají se odvoditi vztahy pro Ti a T% z obecných rovnic
P.. + P-B,

.#>«-£,

/ = - ,

kde P jest okamžitý potenciál na kondensátoru. Diferenciální rovnici odtud
plynoucí
dt^

C

hoví integrál
/ = i0. e~*t,
kde

>'
1
RC

Podmínka pro t-=0

jest

tedy

^
E~EQ;

.
.

.
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Čftáme-li C ve faradech, odpory v ohmech, jest T vyjádřeno
v sekundách.
Perioda výboje jest
a počet výbojů — oscilací, intermitencí — za sekundu

N=-i.

T
Doba T je podle svrchních vztahů závislou na kapacitě, odporu vněj
ším R, na napětí zdroje £ a na konstantách lampy Ei,Eo,r. Ukázky
experimentální zkoušky tohoto teoretického výsledku podány jsou
v následujících tabulkách:
&)T = Һ(R), c == 0-8 tif
R : 10»
Ţ sek.
A T*
n T
ohmû
50 kmitû

11
10
9
8
7
6
5
4

684
621
553
488
423
359
. 294
230

b)T = h (C), R = 11.105 ohmů
C.10
Гsek
A *\
50 kmitû A 1
џf

5
6
7
8
9
10

67
6-8
65
65
64
65
64

11

432
518
604
687
770
852
937

8-6
86
83
83
82
8-5

Druhá podmínka pro celkové množství elektřiny na nabitém kondensátoru
Ti

Q-=C.(fi-£ 0 )=

[idt
o
dává po dosazení za i a integraci svrchní vzorec

_ ^
e

E-Et

RCz=

-.

E-E0

Pro vybíjení nabitého kondensátoru platí tytéž rovnice —• jen E = 0 —.
Podmínka počáteční Jest
t=zo..;i=kT=—
r
a pro celkové množství elektřiny v jednom výboji
Q = C.{El — E,)=[ldt.
o
Odtud dostaneme vztah pro T2 ve formě

ra = C.rlgn§ :

Poněvadž, pak zdroj E ie stále připojen, prodlouží se doba výboje — třebas
jen nepatrně. Proto Připojen faktor a, jenž značí veličinu o málo větší než
i a závislou na C, R a r.

181
C)T = Һ{E),R:-= 11.10» ohmfi. C • 0-8 ut
T sek
E voltû
4T
50 kmitů
1130
642
1644
1170
1002
312
1210
690
150
1250
540
94
1290
44-6
66
1330
380
48
1370
33-2
38
141-0
294
34
1450
26 2
2-6
1490
236
2-0
1530
21-6
Grafem funkce T = h(E) jest křivka logaritmická, funkce h(R)
a h (C) jsou graficky znázorněny přímkami.
Množství elektřiny, které projde lampou během jednoho zá
blesku, t. j . v době Tty jest přibližně
Q=C(E1-B0) +

- ^ — T2,

v jedné sekundě pak projde množství N .0, kde N jest počet vý
bojů za sekundu — frekvence lampy. Je tedy intensita proudu
lampou procházejícího
AR+aBr
R
kde konstanty — přirozené logaritmy ve výrazech pro Ti a Ti —
jsou
A =1-33, B = 0-271.
Následující tabulka obsahuje měření intensity pro různá R v me
zích 11.105 ohmů až 2.10 5 ohmů a C v mezích 0 až 0*305 mikrofaradu. Proud procházející doutnavou lampou odvětven od f 2 = l
ohmu do galvanómetru s předražným odporem n = 45 ohmů a s od
porem vlastním r =5*4 ohmů, s citlivostí G = 7*908. 10~9 amp/mm
při metrové vzdálenosti stupnice od zrcátka;12) tabulka udává
úchylku na galvanómetru v cm.
12

) Je tedy intensita proudu lampy
+ r +rg
i==n
rl

.

ig ig=Gn>

v našem případě
/ = 51*4h = 4065.n. 10-* amp. pro n v mm.

Í82
є

kapacita v milimikrofaradech

o o

Si

0

| 04 |

1 j 3

15

55 | 105

35

11
7-02 6-33 5-84 5-17 5-16 500
10 7:86 7-05 6-59 5-81 570 5-51
9 8-90 8-05 7-56 655 6-34 612
8 Ю-26 9-33 8-78 7-43 744 6-88
7 12-55 п-oз 10-37 8-61 8-19 7-93
6 15-73 1348 12-6410-28 9-68 9-32
5 19-22 16-61 15-92 12-95 11-54 11-20
4 25-33 24-64 21-33 1733 14-62 14-07
3 34-57 33-62 3201 2566 19-87 18-84
V ýboj вpojiţ )
2
32-48 29-44

5-00
5-52
6-12
692
7-96
930
11-21
1418
18-98
2880

205

305

4-69 4-71
515 5-20
5-75 575
6-49 6-49
743 7-45
872 872
1050 10-52
1326 1330
17-90 17-82
27-93127-24

4-66
5-12
5-65
642
7-34
8-58

ю-зз

1303
17-51
2669

' ''Z tabulky a případně z grafů i = h (C) při stálém R, i = h (R)
při stálém C je patrno, že intensita proudu při témž odporu s ro
stoucí kapacitou klesá při malých kapacitách rychle, při větších
volněji. Závislost na kapacitě je totiž obsažena v a — ve výrazu pro
T2 a tím též pro i — u Righiho jest a — 1, čemuž ale experiment
odporuje. Závislost intensity na odporu jest dána křivkami hyper
bolickými.
Porovnáme-li navzájem doby nabíjení Ti a vybíjení T2, pak při
hodnotách lampy svrchu uvedených jest
Rlgn

тt

E — Қ . 5R

ar lgп £

ar

Pokud jest Ti >> T*, t. j. R > r, potud oscilace drží — jen část ka
tody jest přikryta doutnavým světlem (normální spád katodový);
v telefonu slyšíme tón, případně pozorujeme okem kmrtavý ráz vý
boje podle barvy jeho, anebo můžeme se o něm přesvědčiti otáčivým
zrcadlem, jak už Qassiot učiniL Jak se dá zjistiti otáčivým zrcad
lem, jedná se tu obyčejně o oscilace II. řádu — intensita proudu
trubicí procházejícího je nulovou v době, kdy kondensátor se na
bíjí. Je-li Ti blízko T2, t. j . vnější odpor blíží se vnitřnímu odporu
lafppy, ionisace výbojem způsobená nemizí dosti rychle po zhas
nutí lampy, oscilace přestanou a nastane výboj spojitý — oblouk,
jak postřehneme hned uchem v telefonu, anebo okem z jasnější
barvy výboje, anebo-ze vzrůstu intensity proudu. Minimální hod
notu o(ft>oru vnějšího
Ro, při němž ještě oscilace se udržují ale ve
18
stavu labilním* ) zoveme odporem kritickým. Hodnoty /?o, nalezené
v našem případě pro jednotlivé kapacity obsahuje tabulka:
M

) Stačí v blízkosti lampy změniti elektromagnetické pole na př. po
hybem zelektrované tyče ebonitové, nebo dotknouti se prstem svorky
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R. 10~»
ohmů

0'5

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

244 175 134 125 114 108 105 100 90 70 55

Hodnoty tyto jsou správné jen na několik procent a závislé na
okamžitém stavu lampy. Byly určeny tak, že k dané kapacitě
hledán byl nejmenší odpor — postupem od větších — při němž
lampa přestává kmitati.14) Je možno též udržovati R stálým a hle
dati na proměnném kondensátoru kritickou kapacitu Co, t. j . mini
mální kapacitu, při níž kmity lampy mizí. Tak na př. bylo určeno.
/ ? = 106ohmů . . . C 0 = 6 0 0 c m ,
11-10^ „ . . .
400 „ atd.
Vnitřní odpor lampy doutnavé dá se určiti buď přibližně z frek
vence
l

2

aBC

anebo z charakteristiky lampy ze vztahu
r=

de

7r

při čemž e napětí na svorkách lampy měří se na př. metodou kompensační. V našem příp&dě byl odtpor r o řádu 105 ohmů.
Řediteli fysikálního ústavu p. prof. dru B. Macků děkuji za
všechny laskavé pokyny a rady, jichž se mi od něho při této práci
dostalo.
V Brně, 1. října 1925.
Fysikální ústav Masarykovy university.

s katodou lampy spojené, nebo přiblížiti k lampě cívku —- třebas jen jeden
závit — spojenou s proudem stejnosměrným nebo střídavým, nebo osvětliti
> lamím kmitající paprsky viditelnými, hlavně fialovými anebo Róntgetiovými a oscilace zmizí a je třeba zvětšiti vnější odpor* aby opět se obje
vily. Je*li lampa kmitající vzdálena kritického stavu, pak změna elektro
magnetického pole v okolí lampy má za následek změnu frekvence sou
visející se změnou napěti lampy, Jak snadmo zjistíme v telefonu. (Srovnei
Bergmaitiitt, Zeitschrift fiir den physik. und chem. Unterricht 35, 165, 1922,
Lambert,
Physik. Zeitsch. 26, 254, 1925, Greinacher, Phys. Z. 26, 376, 1925.)
14
) Zvětšuieme-li odpor, začne lampa kmitati až při R\ > /?<>; iest tedy
R!o -.. RQ cbor, v němž lampia kmitá i svítí spojitě — srovnej Qeffckenovu
práci ve Phys. Z. 26, 241, 1925.
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La lampe au néon comme interrupteur du courant
' ( E n t r a i t de l ' a r t i c l e p r é c é d e n t . )
Au lieu de la bobine alternative, employée ordinairement pour
mesurer des capacités et des résistances à l'aide du pont Wheatstone,
on indique différentes méthodes de mesure avec l'emploi de la
lampe au néon. On présente des tableaux qui donnent le nombre
d'intermittences par seconde en fonction de la capacité, de la résistance et de la tension, ainsi que l'intensité du courant en fonction
de capacité et de la résistance.

