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Mindenek előtt röviden tisztázni kell, mi az, amit a 
zenetanulás megkezdése előtt és annak folytatása alatt 
egyáltalán lehetséges és kívánatos erre a célra alkalmas 
berendezésekkel mérni. A zenei képesség igen sok rész-
képesség összetevődésének eredőjeként fogható fel. Ezek 
a részképességek kissé felületesen három fő csoportra 
oszthatók, úgy int: testi, lelki és szellemi adottságok cso-
portjaira, bár éles határvonal különösen az utóbbi kettő 
között alig vonható. Ezek közül mérés szempontjából a 
testi képességek a leghózzáférhetőbbek és eredményük 
azért döntő jelentőségű, mert a testi képességek hiánya 
már önmagában véve kizárja a zenei foglalkozásra valló 
alkalmasságot. Testi képességek: hallás, látás, végtagok 
és ujjak mozgékonysága, énekhanganyag, izombeli gát-
lások, egészséges szívműködés, stb. Szellemiek elsősorban 
a memórikus képességek: hangnagasságemlékezet, hang-
e.rősség'emlléke'zet, hangsvinozetemlékezet, ritmusemléke-
zet, szám és számolásemlékezet, de ide tartoznak az 
intelligencia vizsgálaltbk, esztétikai itéleta'.kottás, forma-
érzék stb. Lelkiek: figyelem, türelem, erkölcsi ítéletalko-
tás, beidegzések, szimultán munkára való á kalmasság, 
associálási sebesség, élmények mélysége, fantázia, stb. 
Meg kell jegyeznem, hogy pathologikus elváltozások nem 
a pszichotechnikai, hanem az orvosi vizsgálat keretébe 
tartoznak, p1. szívbillentyűhibás ember nem minősíthető 
zenekari munkára alkalmasnak, de ezt elektrokardiográffal 
orvas állapíthatja meg. 

A felsoroltak közül bennünket elsősorban azok a képes-
ségek érdekelnek, melyek a közismert híradástechnikai 
mérőberendezésekkel mérhetők. Vegyük sorra ezeket: 

L Hangmagasság iránti emlékező-
képesség. 

Hanggenerátor frequenciaváltztató szabályozóját 
(rendszerint forgókondenzátor gombja) finombeállítóval 
látjuk el, legcélszerfíbben tengelyére hosszú forgatókart 
erősítünk 180 fokos skála fölé. A generátor erősítőn át 
hangszóróra dolgozik. Nem lényeges követelmény, hogy 
pontosan szinuszoidális .hangot szolgáltasson, csak hang-
s7íne a frequencia függvényében constans legyen. Kísérleti 
szerlély (ezentúl rövidítve: ksz.) előft 4-5 másodpercen 
át exponálunk. egy egyvonásos oktávabeli (n=264 
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528H.) hangot. Ezt kikapcsoljuk, majd vissza bekapcsolva 
(előbbi hangerősség mellettl) a hangot fe szólítjuk ksz-t, 
hogy a kar 0 helyzetéből kiindulva keresse meg az előbb 
hallott hangot. Ha a generátor frequencia stabilitása nem 
rosszabb, mint -1%, akkor a skálán leolvasott tévedés 
mértékadó ]ehet ksz hangmagasságemlékezetére és ezzel 
az eljárással nagyobb tömegek is ebből a szempontból 
finoman rangsorozhatókká válnak, anélkül, hogy előzetesen 
hangjegyírás-olvasást, vagy hangszerjátékot kellett volna 
t anulniok. 

2. Hangerősség iránti emlékezőképesség. 

Előbbi mirftára azlerősítő kézi hangerősségszabályozó 
potencióméterét látjuk el finombeáhítási lehetőséggel és 
ugyancsak középhangterjedelemben megismételjük az 
előbbi kísérletet. 

3. Hangszinezet iránti emlékezőképesség. 

Az erősítő végfokozata elé tumberekkel kapcsolha-
tóan beiktatunk néhány erre a célra szerkesztett szűrő-
kört, továbbá két folyamatos színszabályozási lehetőséget 
potencióméterekkel, egyiket a rádiók hangszínszabályozá-
sához hasonlóan a magas felhangok lapos vágására, má-
sikat éppen fordítva: a magas felhangok hozzákeverésére 
akár kondenzátor és potenc'.ónéterrel, akár az első fokozat' 
fokozatos ' negatív elöfeszítésével. A potencióméterek 
gombjainak skálák felett ke'_1 forogniok. Előbb hangleme-
zeket forgatunk és ksz-t játszani hagyjuk néhánypercig, 
hogy kiismerje a hangszínszabályozási lehetőségeket, 
majd frequencialemezről, vagy generátorból két-három fix 
hangszín utánzására szólniuk fel és leolvassuk a skálák-
ról és tumblerek állásáról a tévedést. 

4. Gépies és alkalmazkodó ritmus, 
végtagok függetlensége. 

Közönséges Morse-készü'éket használhatunk. Aszta-
lon ceruzával előkopogtatott feladatokat ksz-lyel a bil-
lentyűn utána ját.sz7tunk és a szalagon minden legkisebb 
egyenetlenséget milliméterrel 'vérhetűnk. Zenei szempont-
ból nem annyira a gépies egyenletesség, mint inkább az 
alkalmazkodóképesség (egyenletes és egyenlőtlen gyorsí-
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tani és lassítani tudás minta után) a döntő, bár eddigi 
tapasztalataim szerirat erre is csak azok képesek, akik a 
gépies feladatokban is kitűnnek. Ugyanezzel a készülék-
kel megvizsgálhatjuk a kezek és lábak egymástól való 
függőségét is :(orgona; hárfa szempontjából). Két billen-
tyűre van szükség, melyek egyikét pedálszerkezettel lát-
juk el. Ezek közös szá'agra is írhatnak. 

5. Hangszerjátéktechnika ellenőrzése. 

Erre a célra rendkívül előnyösen felhasználható a 
stroboszkóp-hatás, talán még a lassított filmfelvételnél is 
előnyösebben. Hanggenerátorunkból erősítőn keresztül 
ködfénylámpát táplálunk. A ködfénylámpát lehetőleg kézi 
reflektorba helyezzük el és ezzel világítjuk meg a zon-
gorista, hegedűs, stb. kézujjait. Felszólítjuk kísérleti sze-
mélyt, hogy tőle telhető leggyorsabb sebességgel, de 
mégis a lehető legnagyobb egyenletességgel skálázzon 
hangszerén és addig változtatjuk a generátor frequenciá-
ját, míg a félhomályos, vagy sötét helyiségben a ködfény-
lámpa fényében ujjai állani látszanak. A generátor skálá-
járól leolvasotat frequencia után meggyőződünk, hogy 
nem-e felharmónikussal van dolgunk (pl. fele rezgésszám 
esetén is megállítható-e a mozgás?) Bár ez a leolvasott 
rezgésszám is értékes adat, az eljárás fő értéke abban 
nyilvánul 'neg, hogy az állani látszó ujjakon észrevehető, 
melyik nem emelkedik ugyanolyan magasra, mint a többi, 
vagy melyik végez 'nozgás közben más egyenlőtlensé-
get? Ennek megállapítása alapján a zenetanár olyan ujj-
gyakorlatokat írhat elő, melyek révén a hiba hamar ki-
küszöbölhetővé válik és a sok évig tartó játéktechnika ta-
nulási idő lényegesen megrövidíthető! 

6. Ingerhatások. 

Lelki élmények associá'ása, stb. terén az elavult 
pszichoga'.vanikus mérések érzékenységét csővoltmérő 
(esetleg nagyfrequenciás csővoltmérő) révén két-három 
nagyságrenddel felül lehet múlni. 

7. Az énekoktatás 

nélkülözhetetlen segédeszközévé kell válnia a katód-
oszcilloszkópnak. Az énekhang egyes felhangjainak hiá-
nyából, csókkenéséből, illetve túltengéséből az énektanár 
már következtetni tud arra, hogy melyik fejrezonánsüreg 
elégtelen működésé okozza a jelenséget és könnyebben 
tudja kijavítani az énekhibát. De túl a .hangszínezet e',-
változásán az összes fonetikai hibák is szemmel láthatóvá 
tehetők és kijavításukhoz igen sok számottevő túlmunka 
megtakarítható. Ennek a mérőberendezésnek univerzális 
hasznavehetősége még a hangszergyártás ellenőrzésével 
is kiegészíthető. 

8. Mianosnét'errel felszerelt spirométer 

nem tartozik ugyan k'.fejezetren a hiradástechniká-
ban használatos 'mérőberendezések közé, de mint érde-
kességet felemlítjük; hogy ha a befúvócsőre a különféle 
fúvóhangszerek fúvókáit (Mnndstück!) szereljük és azo-
kon keresztül végeztetünk ksz-lyel befúvásokat, a leg-
megfelelőbb fúvóhangszer kikeresése perceken belül meg-
nyugtató biztonsággal negtőrténhetik, szemben a mai 
helyzettel, midőn néhány hónapi, vagy évi hangszertanulás 
után kell hangszert változtatni. 

Fentiekben csak rövid izelítőt adtunk a leglényege-
sebb gyakorlati szükségletek területéről. Nem említettük 
a térh'a'tásvizsgálatokat (Bell laboratórium kisérlete „Osz-
kár"-ral), mellyek főkép színpadi szempontokból jelentő-
sek, nem tértűnk ki a fázisjelenségek kutatására és még 
sok minden egyéb tontos részletkérdésre sem. Reméljük 
azonban, hagy ebből a kevésből is kitűnik, mennyire fon-
tos lenne az első hangtechnika) laboratóriumunk életre-
hívása nemcsak azért, mert külföldón már működnek ilye-
nek, hanem elmaradottságunk mielőbbi felszámolása érde-
kében. Sok elvégezni való feladat van még tudományos 
téren is, de még több a gyakorlati szükségíetek terén. 
Például csak egyet hozunk fel: tehetségmentés és tehet-
ségkutatás vidéken. Ehhez a laboratóriumot hordozhatóvá 
kellene tenni, 'ani telepes generátor, erősítő, rugós lemez-
játszómotor, stb. révén könnyen megvalósítható. 

A zenei képességvizsgálat csak egy része lehet az 
általános képességvizsgálatnak és nem né:külözheti az 
általános vizsgálat eredményeit. Kívánatos lenne azonban 
az általános vizsgálatok keretében kötelezővé tenni a 
zenei vizsgálatot is és annak eredményét tekintetbe venni 
a pszichogrammák kialakításakor. Szükségesekké fognak 
válni ilyen mérések a Egyetemi Lélektani Intézetben, a 
Zeneművészeti Főiskolán, a zenei szakszervezetekben, a 
pályaválasztási tanácsadó intézményeknél és v`déki tehet-
ségkutatásoknál, ezenfelül zenei állások betöltésénél, ver-
senydíjak odaítélésénél, végül általában minden olyan eset-
ben, midőn nem egyes egyén zenen képességeinek meg-
állapításáról van szó, hanem többek — esetleg tömegek 
— zenei képességeik szerinti rangsorozásáról. Éppen ezen 
rangsorozási követelmény miatt válik egyre tarthatatla-
nabbá az a mind mai napig fennálló helyzet, hogy szubjek-
tív megítélés alapján döntsenek mérések nélkül emberek 
élete és sorsa felett. Ezért történhetett meg a multban, 
hogy például Verdit nem vették fel abba a konzervató-
riumba „A tehetség teljes hiánya" címén, melyet később 
mégis róla neveztek el, Wagnernek pedig 15 éves korában 
még azt jósolta hegedíítanára, hogy nem lesz belőle mu-
zsikus soha. A népi demokráciában ilyen eseteknek még 
véletlenül sem szabad megismétlődnők. 
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A távírótechnika, amely a híradástechnika legrégibb 
ága, még .a szakmai körökben is csak kevéssé isnert te-
rület. A méretekben nagyra nőtt távbeszélő technika 
mellé állítva, gyakran kihalásra ítélt ágazatnak minősítik 

a híradásnak ezt a részét; halott kétségtelen, hogy sem a 
közigazgatás, sem • a, gazdasági élet. nem néltkülözheti az 
írásos hírköz1Qst, . mert pl. sürgős rendeleték továbbítása, 

termelési adatok közlése, üzletkötések, megrendelések, 
irásbeli közlemények váltása nélkül el sem képzelhetők. 

A.kevésszánú távírótechnikus szakember tudja ezt és a 
távíróberendezések korszerűsítése útján lépést tárt a 
távbeszélőtechnikával, . amelynél a távírótechnika csak mé-
reteiben kisebb, de a hírközlés fontosságát tekintve, sem-
rnivel sem alárendeltebb szerepű. 

A távírbberendezések közül a. nem specialisták előtt 

srég leginkább a távírógépek ismeretesek. Legtöbben lát-
ták már a jelíró Morse-gépet, sokan ismerik a beáűnyomó 

távírógépeknek •egy régebbi, de még ma is használt típu-
sát, a Hughes-gépet és majdnem minden híradástechni-
kával foglalkozó szakember tudja, hogy ma már az igé-
nyesebb vezetékes (ávíróösszeköttetéseket az egységes, 
írógépbillentyűzettel ellátott, aritmikus távgépírókészü-
lék segíségével létesíjük. Az aritmikus készülékek 
Legismertebb típusai az angol Creed, a német Siemens 
és az amerikai Morcru'n-Kleinschmidt távgépíró-készülék. 

Az említett távírókészülékeknek vannak közős tulaj-
donságaik., Valamennyi készülék adószerkezete egyen-
áramú impulzusokat termel és valamennyi készülék vevő-

szerkezete ilyen egyenáramú impulzusokból alakítja visz 
sza az írott szöveget. 

Az egyenáramú impulzusokat az egyes géptípusoknak, 
mondhatnánk azt is, hogy -á feltalálók ízlésének megfele-

lően más és más rendszer szerint csoportosították és így 
hózták létre a különböző ábc-rendszereket. Igy jött létre 
pl. az általánosan ismert Morse ábc, amely 1 és 3 elemi 
jel hosszúságú impulzusokból van összetéve. Ugyanígy a 

többi géptípusnak is megvan a maga abc rendszere. Igy 
a Hughes-gépnek időrendszerű ábc-je, a korszerű arit-

mikus távgépíró-készüléknek pedig a CCIT által szabvá-
nyosított, egyforma hosszúságú elemi jelekből álló, ötös 
ábc-je van. 

Az egyes géptípusokról mindössze annyit kell még 
megjegyeznünk, hogy a helyes szöveg írásának, vagy 

nyomtatásának nem elegendő feltétele az; hogy az illető 

betűnek megfelelő impulzuskombináció beérkezzék a táv-
irógépbe, hanem ezenkívül szükséges még az is, hogy az 
egyenáramú impulzusok megfelelő áramerősséggel fussa-
nak keresztül a vevőszerkezeten. A gép működési áram-
erőssége minden típusnál más és unás. A Morse-rendszer-
ben pl. 20-100 mA. nagyságrendű áramerősségekkel dol-
gozunk, a Hughes-gépnél ugyanez az áramerősség 20-30 
mA, a távgépíró-készülékeknél pedig 40--60 mA a mű;
ködési áramerősség. 

A továbbiakban bemutatjuk, hogy miként továbbít-
juk a gép által termelt távírójeleket és impulzussorozato-
kat a vonalon, vagyis röviden áttekintjük a korszerű táv-
íróátvitel főbb kérdéseit. 

a) Egyenáramú távíró jelátvitel. 

Az utolsó két évtizedben á 'távírótechnika a távbeszélő-

technikával párhuzamosan nagyot fejlődött. 20-25 évvel 
ezelőtt, tehát még a fejlődés megindulása előtt nagyon 

egyszerű volt a távíró jelátvitel. A távíróösszeköttetés lé= 
tesítésének úgyszólván egyetlen eszköze az egyszálás lég-
vezeték volt, amelyet földvisszavezetéssel használták. Két 
ilyen összeköttetés egyszerűsített rajzát és jeladási rend-

szerét mutatja az 1. sz.. ábra. 

Az 1 /a. ábrán egy Morse-összeköttetés látható. Aram 
akkor folyik a vonalon, amikor jelet nem adunk, vagy ha' 
jeladás közben szünetet tartunk. Ezért ezt a jeladási rend-' 
szert szünetáramú rendszernek is nevezzük. 

Az 1/b. ábra egy Hughes-összeköttetés egyszerűsített 

rajzát mutatja he. Ebben .a rendszerben áram akkor folyik 
a vonalon, ha je'.et adunk, ezért ezt a rendszert jeláramú 
rendszernek is nevezzük. 

Összefoglaló néven ezt a két táviratozási rendszert 
egyszeres áramú jeladásnak is nevezzük, mert amint az 
az ábrákból látható, mindig egy ugyanazon vonaltelepet 
és mindig egy.. ugyanazon .,telepsarkot :kapcsoljuk a vo-
nalra (ezzel a megkülönböztetéssel a továbbiakban még 
többszőr találkozunk). . 

Az ábrán rajzolt két rendszer ugyanabban az időben 
csak egyirányú táviratozást enged meg, vagyis a két vég-
állomás kőzött csak felváltva lehet táviratozni. Egyen-
áramú hídkapcsolások és differenciál kapcsolások segítsé-
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ábra. 

~ 
Vj = v evőjel f oy6 
6 = gép 
ht=helyi telep 

gével meg lehetett azonban oldani a kétirányú, vagy más 
néven duplex táviratozást is. 

A gépekről szóló rövid ismertetésben láttuk, hogy a 
távírógép helyes nűködéséhez meghatározott üzemi áram-
erősségre van szükség. Amennyiben a gépet közvetlenül 
a vonalra kapcsoljuk, ezt' az áramerősséget kell előidéz-
őünk a vonalon is. Ha a gép megkívánt üzemi áramerős-
sége .nagy, azt csak nagy feszültség alkalmazásával tud-
juk előidézni, mert pl. ha a teljes összeköttetés ellenállása 
2.000 ohm és a gép működtetéséhez 100 mA szükséges. 
akkor a telepfeszültség már 200 V-ot tesz ki. A feszült-
ség emelésének azonban üzemtechnikai és biztonsági okok 
határt szabnak, ezért már a legrégibb távíró kapcsolások-
nál is gyakran iktattak a gép és a vonal közé jeifogókat. 
Egy ilyen jelfogós kapcsolást mutat be a 2. ábra. Eze^ 
a kapcsoláson már két' független áramkör látható, éspedig 

a vonaláramkör és a helyi kör. A vonaláramkörben vevő-

készülék gyanánt az érzékeny vevőjelfogó tekercse szere-
pel, a gép nagy üzemi áramerősségét pedig é'1vi telep 

szolgáltatja a vevőjelfogó működésének ritmusában. A 

jelfogó az ilyen és ehhez hasonló egyszeres áramú kap-

csolásban általában áramirányra érzéketlen, sem:eges jel-

fogó, amely gyors i -npulzusok átvitelére is alkalmas. 

A jelfogó a vonalról érkező jeleket az érintkezőinek 

segítségével megismétli és a helyi körben működteti a 

gépet. A korszerű betűnyomós távírógépeknél pl. az arit-

mikus távgépíró-készüléknél fontos, hogy a jelek ugyan-

olyan időbeosztással érkezzenek meg, mint amilyennek le-

adták őket. Fontos, hogy az áram és a szünetimpulzusok 

hossza meg ne változzék, vagyis, hogy a jel átvitele tor-

zítatlan legyen. 
A hosszú üzemi tapasztalat később az elvéleti meg-

fontoás és mérési ellenőrzés azt mutatta. hogy az eddig 
ismertetett és évtizedeken át használt egyszeres áramú 
jeladási rendszer csak akkor ad stabil és torzítatlan átvi-
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telt, ha. a vonaltelep felszültsége á11-andó és ha ugyanekkor 
a vézeték villamos tulajdonságai sem változnak. Ez a két 
feltétet azonban sohasem biztosítható, mert az üzemi fe-
szűltségek egy kevéssé mindig ingadoznak, a vezeték 
tulajdonságai pedig légvezeték esetén erősei' függenek a 
mindenkori időjárástól. 

A vonal tulajdonságainak változása vételoldalon a be-
érkező jel nívójának ingadozását okozza. A nívóingado-
zás a beérkező jelek időbeosztásának megváltozását 

okozza y azaz a jelek torzítást szenvednek. A torzítás el-
kerülésére a vevőjelfogót állandóan utána kell állítani. 

Ez az alapvető átviteli fogyatékosság különösen fon-
tos a korszerű távírógépek és nagytávolságú összekötte-
tések esetén, mert egyrészt a gépek csak bizonyos ha-
tárig engedik meg a jelek tárzulását, másrészt nagytávol-
ságú összeköttetésekben, ahol 3-4 ország távíró-központ-
ján és sok-sok jelfogón halad keresztül az összeköttetés, 
a torzítások összeadódhatnak és hamis szöveg nyomta•tá• 
sát eredményezhetik. Ezenkíviil az egyszeres áramú jel-' 
adásnak még sok egyéb fogyatékossága is van, amely 
miatt korszerűbb és jobb megoldást kellett keresni. 

Igy keletkezett az ú. n. kettősáramú jeladás, amely-
nek legegyszerűbb alakját, a 3. sz., ábra muta£ja. Ebben 
a kapcsolásban az adás és a vétel külön van választva és 
nindké.t feladatot egy-egy jelfogó végzi: A kapcsolás két 
vezeték igénybevételével egyidejűleg mindkét irányú táv-
iratozásra alkalmas. Vegyük szemre pé'dául az A—B 
irányt. Az A, adójelfogó nyugalmi helyzetében a ± telep-
sarkon nyugszik, tehát a vonalorr a koordináta rendszer 
felső mezejében rajzalt, egyirányú áram folyik. Az adó-
jelfogó delejzára a gép felől érkező jelek hatására nyu-
galmi helyzetéből k'mozdul és az ugyanazon feszültségű, 
de ' ellenkező polaritású munkaérintkezőré vált át, aminek 
következtében a vonalon megváltozik az áramirány. A Vé-
tel oldalán a Vs vevőjelfogó áramirányra érzékeny, sarki-
tott (polarizált) jelfogó, a-nely a nyugalmi áram hatására 
a nyugalmi oldalon tart, áram'rányváltozás esetén pedig 
átvált. Ennél a megoklásnál tehát mind a jel, mind a szü-
net esetében folyik áram a vonalon, a, két fáz'st egymás-
tól csak az áramirány megváltozása különbőzteti meg. 
A B—A' irányban. természetesen ugyanilyen módom megy 
végbe a táviratozás. Ez a jeladási rendszer az ú. n. kettős 
ára'nú jeladás és ez a megoldás képezi ma az egyen- 
áramú tlávíróátvitel kapcsolásainak alapját. 

A kettősáramú jeladási rendszer esetében az egysze-
res áramú jeladásnál említett hátrányős tulajdonságok 
nem mutatkoznak. Az előbbihez hasonló módszerrel 
igazolható, hagy ez a jeladás a vételnívó ingadozására 
nem érzékeny és így a feszültség, vagy a vonalállapot 
változása torzítást nem okoz. Ha párhuzamot vonunk az 
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egyszeres és kettősáramú jeladási rendszer között, a ket-
tősáramú jeladás széleskörű alkalmazásának okai világo-
san előtünnek: 

a) Az egyszeres áranú jeladás jeltorzítás szempont-
jából érzékeny a beérkező jel nívójának ingadozása iránt. 
A kettősáramú jeladás ilyen esetben nem érzékeny. 

b) Az általánosan használt, érzékeny és gyorsműkö-
désű sarkított jelfogó egyszeres áram esetén csak félolda-
las beállításban, vagy külön tartóáramkörrel használható, 
kettősáramú jeladás esetén az érintkezők szimmetrikus 
beállításával minden segédáramkör nélkül dolgozunk. 

c) Az egyszeres áramú jeladáshoz nem alkalmazhatók 
a korszerű torzításmérő berendezések, amelyek mind 
kettősáramú jelrendszerrel dolgoznak. 

d) Egyszeres áramú jeladás esetén a jelfogó átváltási 
ideje a jelek egyoldali eFb rzúlását okozza, kettősáramú 
jeladás esetég ez a torzítás sem lép fel. 

A korszerű távírókapcsolásokban egyenáramú távira-
tozást ma már csak korlátozott mértékbon használunk. 
Ott, ahol az egyenáramú táviratozás alkalmazását elke-
rülni nem tudjuk, úgyszólván minden esetben kettősáramú 
jéladási rendszerrel visszük át a jeleket a vonalon. Kizáró-
lag azokon a kisigényű összeköttetéseken, ahol rövid tá-
volságra, régi géprendszeren (Morse, Hughes) folyik a 
táviratozás, alkalmazunk még a vonaláramkörben egy-
szeres áramú jeladási rendszert. 

A kettősáramú jeladási rendszerrel sokféle kapcsolást 
szerkesztettek, ezek közül az egyik leghasználatosabb az 

ú. n. differenciális duplex-kapcsolás, amely egyvezetéken 
egyidőben kétirányú táviratozást is lehetővé tesz. (4. 
ábra.) Ebben a kapcsolásban a vevőjelfogónak sorba kap-
csolt két, egyforma tekercse van. Az adójelfogó delejzára 
a két tekercs közé kapcsolódik be. A vevőjelfogó egyik 
tekercsére kapcsolódik a vonal, a másik tekercsére a vo-
nal villamos tulajdonságaival rendelkező kétpö us, az ú. n 
művonal. . 

Jeladás esetén az adóág-áram kétfelé oszlik. Az egyik 
része a vonal .felé, a másik része a művonal felé áramlik. 
A differencia-mágnesezés olyan irányú, hogy saját adás 
esetén az adóállomás vevőjelfogója ne'ri működik. A vevő-
állomáson ugyanakkor a vonaláram és művanaláram 
együttes hatására a vevőjelfogó meghúz. Mindkét irányú 
adás esetén mindkét vevőjelfogó egyszerre működik 

Ezt a kapcsolást, illetőleg ennek különböző változa-
tait (pl. az ú. n., félduplex-kapcsolást, az impulzus-kapcso-

lást, stb.) használjuk ma egyenáramú táviratozás esetén 

vonalosatlakozó szerelvényként. Ezek a kapcsolások egy-
szálas légvezetéken földvisszavezetéssel, kábelvonalon 
pedig föld helyett egy további kábelérrel tarthatók üzem- 
ben. 

Az egyenáramú távírókapcsolások nen gazdaságosak. 
Lefoglalnak egy teljes vonalat, vagy érpárat. Műkapcso-
lások segítségével — mint amilyenek a szimultán és a sáv 
alatti távírókapcsolások — távbeszélő áramkörre is rá-
helyezhetők távíróősszeköttetések. Ekkor ugyanazon az 
áramkörön egyidejűleg táviratozás és távbeszélés is le-
hetséges. Nagytávolságú összeköttetéseknél azonban még 
így is nagy áramkörköltség esik egy aránylag kényes és 
nehezen beállítható összeköttetésre, úgy hogy az igénye-
sebb, nagytávolságú, belföldi és nemzetközi összekötteté-
sek részére olcsóbb és jobb megoldást kellett találni. A 
fenti probléma megoldását az ú, n. váltóáramú távíró-
berendezések hozták meg. 

b) Váltóáramú jelátvitel. 

A váltóáramú távíróberendezések távbeszélő áram-
körökön dolgoznak. Az egyenáramú táviratozási rendsze-
reknél alkalmazott többszörös kihasználású rendszerekkel 
szemben ez a berendezéstípus kizárólag maga igényel egy 
távbeszélő áramkört: Ebben az esetben az egész beszéd-
frekvenciasávot kihasználhatjuk és ekkor egy áramkörön 
több, de meghatározott számú távírócsatornát létesíthe-
tünk. A váltóáramú távíróberendezéseket távkábel_ és lég-
vezeték-áramkörökön, valanint vivőáramú csatornákon 
egyaránt használjuk. A váltóáramú táviratozás különös 
előnye, hagy a hordozó frekvenciák a legtöbb berendezés-
típusnál a beszédfrekvenciás sávba esnek és így a táv-• 
beszélő technikában alkalmazott minden berendezés, mint 
például erősítők, átvivőcsévék, stb. minden további nélkül 
lelhasználhatók. 

Az átvitel folyamata Úgy megy végbe, hogy a táv-
írógéptől, vagy egy másik vonal-ól jövő egyenáramú je-
let a berendezésben egy alacsonyfrekvenciás váltóáramra 
moduláljuk. A távírójelekkel modulált frekvenciát visz-
szük át a vonalon, a vételoldaion pedig erősítés és deno-
duláció után a váltóáramú jeleket ismét egyenáramú jellé 
alakítjuk vissza. A szükséges sávszélesség mindkét oldal-
sáv átvitele és 50 impulzus/mp, azaz 50 Baud távirztozás-
sebesség esetén 80 Hz. A 300--2.700 Hz beszédsávban 
ennek megfelelően nagyszámú távírócsatorna helyezhető 
el. A C. C. I. T. némi biztonsággal számolva, egymástól 
120 Hz távolságra helyezte el az egyes hordózó frekven-
ciákat és így a 300-2700 Hz beszédsávra 18 távíró-
vivőfrekvencia esik. Ha mindkét irányú adásra egy-egy 
külön érpárat, azaz egy teljes négyhuzalos távbeszélő-
összeköttetést használunk fel, akkor mind a 18 frekvencia 
kihasználható és egy négyhuzalos alapáramkörön 18 csa-
tornás távíróberendezés létesíthető. 

A váltóáramú táviratozás vázlatos elvi rajzát mutatja 
az 5. sz. ábra. Az adóoldalon a vivőfrekvenciát csőgene-
rátorral, vagy forgó géppel állítják elő, a távírójeleket a 

modulátor részben egyesítjük a vivőfrekvenciával, majd 
az adószűrőn át adjuk ki a vonalra. .A vevőoldalon a kü-
lönböző frekvenciák szétválasztása csatornánként a vevő-
szűrők segítségével történik. A távírójelekkel modulált 
vivőfrekvenciát előbb erősítjük, majd demoduláljuk és ez-
után a leválasztott egyenáramú távírójellel vevőjelfogót 
működtetűnk. 
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Az egyes csatornafrekvenciák előállítására, mint fent 
. mlítettük, általában két módszer használatos. Az egyik 
módszer a fónikus kerékkel, tehát forgó géppel való frek-
venciaelőállítás, a 'másik a visszacsatol) csőgenerátor al-
kalmazása. Nálunk ez utóbbi rendszer használatos. 

A vivőfrekvenciákat minden csatornafrekvenciának 
megfelelően külön-külön egyszerű visszacsatolt esőgene-

rátorral állítjuk elő. A generátorok lehangolását a pontos 
vivőfrekvenciára vasmagos önindukcióbrit és kisveszteségű 

kondenzátorból összeállított rezgőkör segítségével oldjuk 
meg. A frekvencia állandósága függ a rezgőkör felépíté-
sétől, a fűtő• és anódfeszültség ingadozásától. A kapcso-
lásokat úgy szerkesztették, hogy a fűtő- és anódfeszüttség 
10%-os ingadozása csak 1/2 % frekvenciaingadozást okoz. 

A távírójeleket a hordozó frekvenciára egyszerű mo-
dulációs eljárások segítségéved tesszük rá. Jelenleg két 
eljárás terjedt el leginkább. Az egyik tisztán elektromos 
eljárás, szárai egyenirányítóból összeállított modulátor-
kapcsolás segítségévei. A másik eljárás a vivőfrekvencia 

mechanikai billentyűzése, jelfogó segítségével. Nálunk 
. :gyelőre a' mechanikus eljárás van használatban.. 

Az egyes csatornák modulállt vivőfrekvenciáit a vo-
nalon együttesen vezetjük tovább. Gondoskodnunk kell 
tehát arról is., hogy az egyes csatornák működése egy-
mást ne zavarja. Az oszcillátor által termelt és modulált 
vivőfrekvenciából tehát csak azokat a frekvenciákat en-

kedjük a vonalra, amelyek a jelek torzítatlan átviteléhez 
feltétlenül szükségesek, a felsőbb barmónii usokat pedig. 
amelyek a magasabb frekvenciájú csatornákat vétel olda-
lon esetleg zavarhatnák, visszatartjuk. Erre a célra az 
egyes csatornák adóoldatába kimenő sávszűrőket épí-

ünk be. 

A vevőn dalon a megérkező frekvenciakeveréket ismét 
zét kell választani, hogy minden egyes csatornába csak 

az illető csatorna saját frekvenciája jusson. Ez a szétvá-

lasztás a vevő sávszűrők segítségével történ'.k. A vevő-

szűrők bemenő oldalon a közös átvivő csévéhezi.11eszked-

nek, kimenő oldalon pedig egy feszfiltségszabályozón át 

csatlakoznak az erősítőhöz. 

A vevőszfírővel kiválasztott modulált hangfrekvenciát 
•elektróncsöves erősítőn keresztül a demodulátor-fokozatha 

juttatjuk. 
A távírójeleknek a modulált vivőfrekvenciáról való 

leválasztására a szokásos demodulációs eljárások valame-

lyikét, ú. m. a rézoxidos, vagy az élektróncsöves demodu-

lációs módszert használjuk. Nálunk jelenleg az elektrón-

csöves demodulaciós módszer használatos, anódkönyök-

egyenirányító kapcsolásban. 

A demodulátor-cső anódkörébe kapcsolódik az érzé-
keny vevőjelfogó. A vevőjelfogónak mindig sarkított jel-
togót alkalmazunk, mert csak a sarkított jelfogók között 
találunk megfelelő érzékenységű és üzembiztosan működő 

típusokat. A demodulátoreső anódkörében egyszeres áramú 
távírójeleket kapunk. A sarkított jelfogót egy külön visz 
szatérítő tekercseléssel tesszük alkalmassá az egyszeres 
áramú jelek vételére. . 

Az egyes csatornák a voriallezárócséve szekundér-
aIdalán parallel kapcsolva csatlakoznak az alapáramkörre. 
A táviratozás másik iránya a négyhuzalos alapáramkör má-
sik érpárján, az elmondottakkal azonos módon dolgozik. 

A többcsatornás váltóáramú távíróberendezések ké-
~ezik ma a földkerekség úgyszólván minden korszerű táv-

iróhálózatának alapját. Mint már említettük, a váltóáramú 
távíróberendezések alapáramköre lehet légvezeték, lehet 
egy, a távíró céljára kijelölt vivőáramú távbeszélő csa-
torna és főkép távkábel-áramkör. A drága alapáramkörő-

ket a fenti többcsatornás berendezések segítségével jói 
kihasználhatjuk, ezzel olcsó távíró áramkörhöz jutunk, s 
így biztosítani lehet a távíróforgalom olcsóságát és ver-
senyképességét az egyik oldalon a távbeszé'.őszolgálattal;
a másik oldalon pedig a levélpostai szolgálattal szemben. 

c) Egy távíróösszeköttetés felépítése. 

Amint azt az egyenáramú távíróberendezések kor-
szerű kapcsolásainál és az előbbiekben tárgyalt váltóáram, 
berendezéseknél láttuk, mindegyik vonalra dolgozó beren-
dezés gépoldala, vagy helyesebben helyi oldala egységes. 
9 helyi oldal külön adó- és vevőágra vart bontva abban 
kettősáramú jeladás, illetőleg jelátvitel folyik. Az áram-
erősség ebben a körben egységesen 20 mA. Ez az egy-
séges kiképzés módot nyújt arra, hogy bármilyen típusú 
vonalszerelvénnyel lezárt két vonalat egymással össze-
kapcsoljuk. Például, ha egy távkábel-vonalon dolgozó, 
váltóáramú' távíróberendezésrői kilépve, az összeköttetést 
egyenáramú táviratozási rendszerrel légvezetéken kelt 

folytatnunk, akkor nem kell egyebet tennünk, mint a 

váltóáramú távíróberendezés kijelölt csatornájának egy-
séges helyi körét a légvezetékre csatlakozó egyenáramú 
szerelvény négyhuzalos, ugyancsak egységes helyi köré-
vel ásszekötniink. A helyi körök összekapcsolása 'Igy tör-' 
ténik, hogy az egyik szerelvény helyi körének adóágát a 

másik s¢erelvé•ny Helyi kórének vevőágával kötjük össze. 
Ha a vonalszerelvény végállomásos kapcsolásban, azaz 

gépre dolgozik, akkora távírókészülék nem csatlakoztat-

ható minden további nélkül a vonalszerelvényhez. A táv-
írókészülékek ugyanis, mint már láf uk, egyszeres áramú 

jeladással és típusonként más-más üzemi ára-merősséggel 

dolgoznak. Az aritmikus táv gépírókészülék például egy-
szeres áramú, állandó folyamú rendszerrel dolgozik 
40 mA üzemi áramerősséggel. Az adó- és vevőszer-

kezet az esetek nagy részében soros kapcsolásban, 

azaz kéthuzalos elrendezésben működik. Ebből következik 

tehát, hogy a vonalszerelvény négyhuzalos kettősáramú 

üzemét valamilyen közbenső szerelvény, szaknyelven gép-

csatlakozó-szerelvény segítségével át kell alakítanunk 

kéthuzalos, egyszeres áramú kapcsolássá. Az átalakítást 

a 6. sz. ábrán vázolt átalakító jelfogó-kapcsolás végzi. 
A kapcsolás egy differenciál-kapcsolás. Ha a távgépíró-

készülékről adunk, akkor a távgépírókészülék adó érint-
kezője megszakítja az A jelfogó féltekeresének nyugalmi 
áramkörét, (I) és a jelfogó delejzára a másik féltekercses 

uralkodó 2 áram hatására jelet ad a vonalszerelvény 

helyi körébe. Vétel esetén a vonalszerelvény helyi köréből 

kettősáramú jel érkezik, amelynek hatására a vevőjelfogó 

átvált és a gép állandó folyamát megszakítja. Ezt a szer-
kezetet, amelyet egyébként gépcsaAlakoz6 szerelvénynek 
is nevezünk, minden távírógép és minden vonalszerelvény 
között alkalmazzuk akkor, ha a vonalon a karszerű táv-
iratozás valamelyik már ismertetett fajtáját használjuk. 

Az itt bemutatott rajzok természetesen csak a kap-
csolástechnikai alapelvek ismertetésére készfia vázlatok. 
Nem tartalmazzák azt a sok egyéb alkatrészt, amely a 
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Lineáris moduláció katodellenállás 
segítségével. 

Az. additív modurá:.ás előfeltíét&e, 
hogy a csőkarakterisztika kvadráti-
kus legyen. A gyakor altban e őfordú''ó 
exponenciáis karakterisztika torzításo-
kat, okoz. A torzítások lecsökkennek; ha 
megfelező katóde! ená ással negaav 
visszacsatolást hozunk létre. A cikk az 

• eit ená'tás értéke és a karakterisztika 
mene't'e közötti összefüggést tárgya? ja. 

~ Phi1I{s Res. Rep. 3; 287, 4943. No. 3. Boelens. 

Ultrarövídhulfámú vevőkészülékek 
fejlődése. . 
A keverő fokozatot úgy oldják meg; 

hogy . a két d?óda .e'.;enütemben kapja az 
antennáról- jövő jelet és párhuzamosan 
a hezyi oszciJátorfrekvenciát. Újabban 
egyesítik a keverő és oszcillátor fokoza-
tbt, ami a zaj. csökkenésével .jár. 
Phhips Res. Rep. 3, 191, 1948. No. 8. Weel, 

Elosztási rácszaj. . . . 

Tekintette: a rácsdrótokra, a r§cs. 
síkjában a térerősség nem egyen:e'.es. 
Ez a negatív rácsú triódákban a pertó 
dákhoz hasonló eloszlási zajt okoz, ami 
azonban csak igen rövid hullámoknál 
!ép, fez és szerző. v!zsgá:atlai szerint ott 
sem haladja meg a terjes zaj 30%-át. 
Wireless Rag. 26, 294,'1944. IX. 

Oszcillátor-körök. 

más mellékfeladat megoldására szolgál. A valóságos elvi 
kapcsolásokban természetesen ezek az alkatrészek mind 
szerepelnek s ennek megfelelőn a gyakorlati fezépítésnél, 
kontsrukc!ónál azok megfelelő elhelyezéséről, könnyű sze-
relhetőségéről és bekapcsoha#óságáról kell gondoskodni. 
Az egyenáramú vonalszerelvények és gépszerelvények 
minitegy 50 cm hosszú és gyártmány szerint 6-10 cm 
széles fémsávra, úgynevezett jelfogósávra szerelve kerül-
nek forgaloilba. Egy sáv általában egy vonal-, vagy gép-
szerelvény egységet tartalmaz. Ezeket a síneket azután 
\rasker&ekre szerelve helyezzük el az ország távíró góc-
pontjaiban. A váltóáramú távíróberendezések gyártmány 
szerint 3-6 csatornát tartalmazó egységes állványokon 
nyernek elhelyezés'. . 

A , cikk rendszerbe . fogalja a kü~ön-
böző visszacsatolásoknál fellépő fázis-
viszonyokat. 
Wireless Rag. 26, 297, 1948. IX. 

Ultrarővídhullámú csövek és 
kapcsolások. 

Deciméter. hu'-  Dámoknál a kapcsolási 
elem a koncentrikus kábel. A tárgyat 
csövek felépítése ennek teljesen meg-
te:elő. A leírt fö'de't rácsú csövek 10 
cm-ig hasznáhatók. Szerző felhívja a 
figyelmet a kifordított csőre, melynél a 
katód van 'kívül és az anód belül. 
Wireless Rug. 26, 316, 1948. 6. 

Zajviszonyok és zajtényezők 
mérése. 

A vizsgá'at tárgya az antenna zaja és 
az erősítő zaj viszonya. Osszehason:ítc 
zajforrásnak a rácson sem ' ezlenál'.ást, 

hanem ott is te -tett dióda áramát hasz-
nálják. Ezeknél a méréseknél á'lapítot-
ták meg a rővjdhu'lámnál jelentkező 
„indukált zaj'' fel'éptét, 
Philips Res. Rep. 2, 321, 1947. X. , 

Disszipáció egy röntgencső 
anódján. 
A röntgencső életét gyakran az 

ernyő e-párolgása szabja meg, ez pedig 

a hőmérséklettő: függ. A cikk a hőve-

zetés egyenleteiből kiindulva tárgyalja 
a he:yzétet áó anódákkal rövid expozi-
ció esetére. A második cikk forgó anóda 
esi tét tárgyalja rövid és hosszabb (több 
fordulatra terjedő) expozíció esetében. 
Az &mé:eti számítások jól megegyez-
nek az é ettartam-kísérletekkel. 
Phil+ps Bee. Rep. 3; 49, 161, 1948. No. i és 8, 
Oesterkamp. 

Indukált rácszaj és 
totátemissziós zaj. 

A tulajdonképen sörétzaj mellett a 
tértöltés folytán egyéb zajjelenségek is 
jelentkeznek az e ektroncsövekben . és 
főreg rövid hualámok esetén megfigve!-
hetők. A cikk 7.25 m-nél végzett kísér-
etekről számol be. 
Philips Res. Rep. 3, 13, 19?3. No. 1. Ziel, versnel 

Pentódák zajfaktorának mérése 
7.25 m=nél. 
A zajfaktor a teljes zaj és az antenna-

zaj viszonya. A rövidhu~ámnál leto:yta-
tótt vizsgálatok főreg 'a negatív vissza-
csa'to:ás kihatásával foga koztak, A 
visszacsatoás bizonyos esetekben a 
zajfaktor növelését hozza magával. 
Philips Res. Rep. 3, 121, 1948: No.2. Ziel, versnel 
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